Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina

14
09
2

0

1

13

Meer
foto’s
zien?

7

hallopeelenmaas.nl

Veteranendag – Ramon de Beer
Paul van
Loon te
gast in
Helden
pagina

pagina

05

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

02

Egchelse
Guusje
verrast
met
trouwdag
pagina

03

Geslaagde
autoshow
in
Meijel
pagina

04

Een
podium
geven aan
‘De Vreemdeling’
pagina

22

Over de kop in Baarlo
Draaien in de rondte, over de kop, nog een rondje om je eigen as en de longen uit je lijf gillen. Alleen de echte durfals probeerden de kermisattractie Experience uit tijdens
de kermis in Baarlo, die van zaterdag 9 tot en met woensdag 13 september duurde. En niet alleen de Baarlose jeugd durfde het aan, de waaghalzen waren van alle leeftijden.
Wethouder Arno Janssen opende zaterdag samen met leden van de Baarlose schutterij de kermis met een kanonschot. Zoals elk jaar waren ook de carrousel, trampolines,
de topspin, het touwtje trekken, de rups en de grijpmachines vertegenwoordigd. En in de twee tenten ging het feest nog tot in de late uurtjes door. Van zaterdag 14 tot en met
dinsdag 17 oktober kan er voor de laatste keer dit jaar een rondje gemaakt worden op de carrousel, de rups of één van de andere attracties. Dan is er kermis in Beringe.

Gemeente stelt beslissing
Keverbergplein uit
Gemeente Peel en Maas schuift de beslissing over de aanpassingen aan het Keverbergplein in Kessel door
naar volgend jaar. Dat kregen alle mensen te horen die een bezwaar hadden ingediend nadat het plan van de
gemeente ter inzage lag. De actievoerders tegen het plan van de gemeente zijn blij, de initiatiefnemers vinden
het besluit jammer.
In het plan van het College van
B&W van Peel en Maas verdwijnen
de twee straten die nu nog door het
Keverbergplein lopen. De tegenstanders zien dat niet zitten en willen
dat de straten gewoon open blijven.
Om hun onvrede duidelijk te maken,
kregen alle omwonenden een brief
van de actiegroep waarin stond hoe
ze bezwaar moesten maken bij de
gemeente. Dat leverde 356 ziens-

wijzen op bij de gemeente. “We schuiven de beslissing nu door, omdat
het veel tijd kost alle zienswijzen te
beoordelen en onderzoeken”, laat een
woordvoerster van de gemeente weten.

‘Jammer dat het
is uitgesteld’
“We kunnen niet zomaar een
zienswijze aan de kant schuiven, dus ze

worden allemaal onderzocht. Dat kost
nou eenmaal tijd, vandaar dat we
de beslissing doorgeschoven hebben
naar medio 2018.”
Johan van Knippenberg is lid van
de actiegroep tegen het plan en hij
vindt het uitstel niet erg. “Het is geen
ramp. De wegen blijven nu open,
dus ik vind het prima”, laat hij op
persoonlijke titel weten.
Lees verder op pagina 2
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Ter promotie van tentoonstelling

Schrijver Paul van Loon te gast in Helden
Kinderboekenschrijver Paul van Loon was op donderdag 7 september
op bezoek bij basisschool De Liaan in Helden. De auteur van griezelboeken
kwam met de Griezelbus langs om lezen te stimuleren en de aandacht te
vestigen op de Paul van Loon-tentoonstelling die vanaf zaterdag 23 september
in het Limburgs Museum in Venlo te bezoeken is.
De bekende schrijver kwam met de
Griezelbus, vernoemd naar de
gelijknamige boekenreeks van
Van Loon, naar Helden. De bus dient als
promotiemiddel, maar er is ook een
leercentrum in gevestigd waar kinderen
spelenderwijs kennis kunnen maken
met lezen. “Het zou zonde zijn als we

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

de bus een halfjaar lang bij het
museum hadden laten staan”, vertelt
Frans Pollux die vanuit het museum
belast is met de communicatie rondom
de expositie. “Daarom is de bus in te
huren door basisscholen en kunnen we
kinderen kennis laten maken met
lezen.”

Griezelbus
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De Liaan bood zich aan als pilotschool voor de Griezelbus. De kinderen
mochten allemaal in de bus plaatsnemen en deden daar mee aan een
quiz die het begrijpend lezen bevordert.
Paul van Loon liep daarna nog door de
school en deelde handtekeningen uit
aan de kinderen.
De expositie in het Limburgs
Museum over Paul van Loon begint op
zaterdag 23 september. Het museum
staat dan in het teken van de
figuren die de hoofdrol spelen in de
boeken van de schrijver, zoals Dolfje
Weerwolfje en Foeksie de Miniheks.

Meijelse kerk wil verbouwen

‘De kerkverlichting in Meijel
komt zeker terug’
Het Meijelse kerkbestuur weet zeker dat de verlichting in de kerktoren in de toekomst terugkomt. Maar wanneer dat precies gaat gebeuren, is nog niet
bekend. Het bestuur wil eerst de geplande verbouwingen aan het pand afronden, voordat de verlichting hersteld wordt. Over wie de verlichting gaat
betalen, wil het bestuur niet uitweiden.
In juni 2016 werd de kerktoren van
Meijel getroffen door de bliksem,
waardoor de buitenverlichting kapot
ging. Om het te repareren was zo’n
80.000 euro nodig. In de maanden na
de blikseminslag steggelden verschillende partijen over wie dit bedrag zou
moeten betalen. De verzekering,
gemeente en het kerkbestuur wilden
allemaal niet opdraaien voor de kosten.
Het blijft nu onduidelijk wie het gaat
betalen, maar het kerkbestuur geeft
aan dat de verlichting zeker terugkomt.
“De zaak rondom de verlichting
loopt nog, dus daar doen we nu geen
uitspraken over”, laat Frits Berben,
vertegenwoordiger van Meijel in het
clusterbestuur, weten. “We willen de
lichten na de afronding van de op
handen zijnde renovatie van de

kerk gaan herstellen. Van tevoren de
verlichting laten maken, is niet slim.
Tijdens de renovatie staat de toren in
de steigers en zie je niks van de lichtjes.
Daarbij is er een kans dat de verlichting
tijdens werkzaamheden weer sneuvelt.
Daarom wachten we er nog even mee,
maar ik verzeker de mensen van Meijel
dat de lichten terugkomen.”

Renovatie kost
miljoen euro
De kerk uit 1955 is volgens
het bestuur toe aan een grondige
renovatie. “Het leistenen dak lekt
bij sterke regenval op steeds meer
plaatsen en ook de dakconstructie
en glas-in-loodramen moeten
aangepakt worden”, aldus het

bestuur. “Verder willen we op verzoek
van Dorpsoverleg Meijel bij deze
werkzaamheden ook meteen de
kerktoren meenemen.” Die moet
in de toekomst dienst gaan doen
als uitkijktoren over de Peel, maar
daarvoor moeten eerst extra trappen
geplaatst en de verdiepingsvloeren
versterkt worden.
De kosten van alle renovaties
samen, liggen volgens het kerkbestuur
rond de één miljoen euro. “Er wordt
op dit moment hard gewerkt om de
financiering rond te krijgen en het
bestuur heeft er alle vertrouwen in dat
dit gaat lukken”, aldus het kerkbestuur.
Berben geeft aan dat een gedeelte van
het geld uit subsidies van gemeente
Peel en Maas, Provincie Limburg en
Bisdom Roermond moet komen.

“We willen ook een beroep doen op
de Meijelse gemeenschap. In 2006 is
er voor de renovatie van de kerktoren
125.000 euro opgehaald. Een dergelijk
actie is nu ook nodig om alles te
kunnen betalen.”

’Voor de zomer
afgerond hebben’
Het kerkbestuur wil nog dit jaar
beginnen met de renovatie. “We hopen
in de tweede helft van dit jaar groen
licht te krijgen en dan gaan we zo snel
mogelijk van start”, aldus Berben. “We
zouden graag zien dat alles, dus ook de
vervanging van de lichten, voor de zomer
is afgerond. Dan kan iedereen in de
vakantie genieten van het uitzicht vanuit
de toren én de verlichting in de avond.”

Vervolg voorpagina

Gemeente stelt beslissing Keverbergplein uit
“Ik zou eerst graag een verkeerscirculatieplan zien, voordat er iets beslist wordt”, aldus
Van Knippenberg. De groep initiatiefnemers van het plan snapt het uitstel
wel. “Dat was wel te verwachten met
zoveel zienswijzen”, laat zij weten.
“Daar ben je wel even mee bezig.
Wij vinden het natuurlijk jammer dat
het weer is uitgesteld. We zijn er al
zo’n lange tijd mee bezig en nu is er
nog steeds geen beslissing. Zo had-

den we het als initiatiefnemers nooit
bedoeld.”
CDA-raadslid Roel Boots uit
Kessel vindt de term ‘medio 2018’
die de gemeente gebruikt, te vaag.
Hij stelde eerder al vragen over het
onderwerp en heeft er wederom
ingediend bij het college. ”Er zijn
mensen in Kessel die door het uitstel
het gevoel krijgen dat het college de
besluitvorming over de gemeenteraadsverkiezingen wil tillen”, laat hij

weten. “Dat zou ik echt een kwalijke
zaak vinden. Ik wil dan ook weten of
het college een specifiekere termijn
kan noemen. Vindt de besluitvorming
bijvoorbeeld plaats vóór of na maart
2018?”
Het Kesselse raadslid wil dat
het college meer haast maakt.
Boots: ”Mensen zijn toe aan definitieve besluitvorming. Het kan niet zo
zijn dat mensen wéér een jaar moeten wachten, voordat de gemeente

een besluit heeft genomen. Dit geldt
voor zowel de initiatiefgroep als voor
de indieners van de zienswijzen.”
Boots vindt dat het college nog eens
goed moet kijken naar de afsluiting
van de wegen. “Gezien het aantal
zienswijzen is er weinig draagvlak.
Dat weet het college al jaren. Ik wil
daarom wel eens weten wat het
college heeft gedaan om voor- en
tegenstanders dichter bij elkaar te
brengen.”
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Koonings TV regelt huwelijk 4-jarige Guusje

Egchelse Guusje verrast
met trouwdag

nieuws 03
Lekker
tot de laatste kruimel!

Guusje Joosten uit Egchel mag dan pas 4 jaar oud zijn, ze is wél al getrouwd. Het was haar grote wens om in het
huwelijk te treden met haar broertjes, vader en moeder en ze stuurde daarom die wens naar het online tv-platform
Koonings TV. Die besloot om uit alle inzendingen die van Guusje in vervulling te laten gaan.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mooier dan eigen
trouwdag’
Guusje werd uit de klas gehaald,
in de jurk gehesen en het gezin ging
met de limousine naar Toverland waar
de officiële ceremonie plaatsvond.
“We hebben een trouwakte gekregen

en de kinderen hebben allemaal een
ketting van mij gekregen. Zo eentje die
je in drieën kunt breken en waarvan ze
nu alle drie één stukje hebben”, vertelt
Bianca. “Ook mocht Guusje de trouwringen van Nick en mij bij ons om de
vinger doen.” Koonings TV filmde alles,
van het ophalen tot de ringenceremonie. Verwacht wordt dat de aflevering
vrijdag 13 oktober te zien is op de
website van Koonings TV.
Bianca vond het geweldig dat
zoveel bedrijven iets voor haar dochter
wilden doen. “Het was perfect geregeld
allemaal. De kleding was top, het
filmpje wordt mooi en ook Toverland
werkte heel leuk mee. Guusje vond het
fantastisch. Onze eigen trouwdag was
prachtig, maar deze dag deed er niet
voor onder.”
(Foto: Koonings TV, EyeMovement Media
Producties, Rico Knapen)

Politie onderzoekt
branden Kessel

Alles goed vastgelegd?
De vakantieperiode zit erop. Hopelijk heeft u een mooie en
ontspannen vakantie gehad. Via social media heb ik veel mooie
vakantiefoto’s voorbij zien komen. Ik durf daaruit de conclusie
te trekken dat van de vakantie alles goed is vastgelegd en dat u
daar met een goed gevoel op terug kunt kijken.
Vraag is nu of u in uw privésituatie ook alles goed heeft vastgelegd.
Heeft u al eens nagedacht over wat er allemaal geregeld moet
worden als u overlijdt? Of wie voor u beslissingen mag nemen
als u daartoe niet meer zelf in staat bent? Allerlei zaken waar we
liever niet over nadenken, maar die wel belangrijk zijn om bij stil
te staan. Want wat als uw vliegtuig was neergestort tijdens de
vakantie? Of wat als u een auto-ongeluk had gehad onderweg
en in een coma zou liggen?
Kortom, het is mooi te zien dat uw vakantie goed is vastgelegd,
maar het is ook belangrijk om voor uw privésituatie zaken goed
vast te leggen. We zijn u daarbij graag van dienst. Mocht u eerst
informatie willen inwinnen, dan kunt u gebruik maken van onze
gratis informatieavonden bij Gasterij Bergerbaan in Sevenum,
of kunt u gebruik maken van onze Kofﬁepraat op iedere eerste
vrijdag van de maand.

Politie Peel en Maas is bezig met een onderzoek naar de verschillende brandjes die eind augustus en begin
september plaatsvonden in Kessel. Het gaat voornamelijk om kleine brandjes in bijvoorbeeld een coniferenhaag
en een schuurtje. De politie vermoedt dat het om één of twee daders gaat die verantwoordelijk zijn geweest.
De laatste melding was op maandag 4 september.
Een woordvoerder van de politie
geeft aan dat er wordt uitgegaan van
dezelfde dader(s). “De ervaring leert
ons dat het in zo’n gevallen vaak
gaat om dezelfde persoon of
personen”, aldus de woordvoerder.
“Er zijn de laatste tijd geen
meldingen meer geweest, maar we
houden het nog steeds in de gaten.
Het onderzoek van de wijkagente is
nog altijd gaande.”
De branden werden ’s nachts

aangestoken in heel Kessel. Zo werd
op dinsdag 22 augustus rond 04.00 uur
brand gesticht bij een coniferenhaag
aan het Sint Annaplein en bij het
schuurtje bij de Sint Anthoniusmolen
aan de Roode Eggeweg. Op donderdag
24 augustus was er brand op de
Markt rond 04.30 uur. Vijf dagen later,
vrijdag 29 augustus, woedde er rond
02.45 uur een brandje op de Sint
Corneliusstraat en de laatste bekende
melding kwam binnen op maandag

4 september rond 05.15 uur. Er was
toen sprake van brand op de
Baarloseweg.
De politie sluit niet uit dat het
einde van de reeks branden iets te
maken heeft met het aflopen van de
schoolvakanties. “We weten het niet,
maar het kan zijn dat de dader of
daders nu weer naar school moeten
en ’s nachts op bed liggen in plaats
van door Kessel lopen”, aldus de
woordvoerder.
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zoeken voor de plechtigheid. Ze wist
echter niet wanneer de dag zou
plaatsvinden. Bianca wel. “Mijn man
Nick, de twee broertjes van Guusje en
ik zaten die woensdag thuis en hadden al mooie kleren aan zonder dat
Guusje van iets wist. Die zat gewoon
op school. We werden opgehaald door
een grote limousine die ons naar basisschool De Kemp bracht. De klasgenoten
van Guusje werden enorm verrast toen
wij daar ineens aankwamen in de
limousine.”
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C

“Een tijdje geleden keek ik samen
met Guusje naar Koonings TV en toen
zagen we de serie True Love Stories
waarbij je wensen kunt insturen die te
maken hebben met een huwelijk”,
vertelt moeder Bianca. “Guusje zei
meteen: ‘Ik wil ook trouwen. Met papa
en mama’. Dus toen hebben we iets
ingestuurd.” Guusje wilde niet alleen
met haar papa en mama, maar ook
met haar broertjes Teun en Giel
trouwen en dus werd dat de wens.
”Eigenlijk hadden we niet verwacht er
nog ooit iets over te horen. Maar toen
kregen we bericht dat ze de wens van
Guusje hadden uitgekozen.” Koonings
TV wordt geproduceerd door het
mediabedrijf EyeMovement Media
Producties uit Maasbree.
Guusje mocht langs bij het
Deurnese bruiloftsbedrijf Koonings
The Wedding Palace om een jurk uit te

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze
zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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El Camino-treffen in centrum

Geslaagde autoshow in Meijel
In Meijel vond afgelopen weekend de zestiende editie van de El Camino Meeting plaats. Bij de show kwamen uit heel Europa liefhebbers van automerk
Chevrolet kijken. Speciale gast was de Amerikaan John D’Agostino die al jaren een bekende naam is in de wereld van het customizen. Verder speelden er
verschillende bandjes en was er een award voor de mooiste El Camino.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

“Er waren zo’n tachtig tot negentig
auto’s en ongeveer tweeduizend
bezoekers dit weekend”, zegt

organisator Maikel Joosten. “We kunnen
wel spreken van een geslaagde editie.”
Dat komt volgens de 37-jarige Joosten

Tweemaal ongeluk

vooral door de opkomst van de sociale
media de laatste jaren, waardoor
een grotere groep liefhebbers bereikt

kon worden. Het evenement trok
bijvoorbeeld Noren, Belgen, Duitsers en
Amerikanen aan. Sommige bezoekers

moesten een dag reizen, speciaal om
het evenement bij te wonen.

’Voelt als de hemel’
“Om hier in Meijel te zijn, is
alsof je naar de hemel gaat. In de
Verenigde Staten heb je ook zulke
shows, maar niet zo groot en goed
als hier in Meijel”, zegt de 62-jarige
special guest John D’Agostino.
De Amerikaan is al op meer dan
driehonderd shows aanwezig geweest,
maar was dit jaar voor het eerst in
Meijel. Dat beviel hem dus erg goed.
D’Agostino verkocht en signeerde
ook onder andere T-shirts aan de vele
enthousiaste autoliefhebbers.
Verschillende Meijelse bezoekers
lieten weten blij te zijn met het
evenement. ‘Uniek’ en ‘gezellig’ werd
veel genoemd. Op zaterdagavond
vond er nog een afterparty plaats bij
café Parties R Us. Er waren optredens
van de bands Chickenshit Bongo en
Expierence op zaterdag en op zondag
trad Rumble Rousers op. Over het
weer had de organisatie niet te
klagen. Alleen zaterdagochtend, toen
het evenement officieel nog niet
begonnen was, viel er een regenbui.

Lokale Omroep Awards

Bijzondere vermelding
Gaslekken in
Beringe en Grashoek voor Omroep P&M
Op de Vreedepeelweg in Beringe heeft op zondag 10 september een
vrachtwagen een gasverdeelkastje omver gereden. Een dag later was
op de Ontginningsweg in Grashoek een leiding geraakt tijdens
maaiwerkzaamheden. In beide gevallen kon de brandweer het gebied
veilig stellen.
Bij het incident op de Vreedepeel
was de afsluiter van het
gasverdeelkastje al dichtgemaakt
door omstanders, zo meldt Brandweer
Panningen. “Hierop hebben wij
metingen uitgevoerd, waarna het
incident is overgedragen aan

Omroep P&M is zaterdag 9 september niet als winnaar uit de bus gekomen bij de uitreiking van de Lokale
Omroep Awards in Hilversum. De lokale omroep was genomineerd met het tv-programma ’’t Vastelaovescafé’
waarvan de presentatie in handen was van Jort Theeuwen en Lara Savelkoul. De omroep ontving wel een bijzondere
vermelding.

netwerkbeheerder Enexis”, aldus de
Panningse brandweer op Facebook.
Bij het lek in Grashoek
op maandag konden de
brandweerkorpsen van Meijel en
Panningen samen de situatie veilig
stellen.

Wist u dat…

• Vorkmeer op zoek is naar vrijwilligers voor Buurtbemiddeling:
Buurtbemiddeling kan helpen om burenruzies te verminderen.
Goed getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars proberen ruziënde
partijen weer met elkaar te laten praten. Dit gebeurt op een
neutrale plek. De buurtbemiddelaars zijn neutraal en geven geen
oordeel. Heeft u interesse in deze vorm van vrijwilligerswerk:
buurtbemiddelingpeelenmaas@vorkmeer.nl of 06-46437317
• Onze afdeling Maatschappelijk Werk gespecialiseerd is in thema’s
als Weerbaarheid, Assertiviteit en Sociale Vaardigheden? Maar ook
kun je bij ons terecht voor thema’s als ‘Inzicht krijgen in je kwaliteiten’,
Balans & Ontspanning en ‘Positief leren denken’. Dit kan individueel,
maar ook in een groepstraining! Deelname is kosteloos.
Op 27 september start Vorkmeer weer met een ‘Training
Weerbaarheid en Assertiviteit’ voor volwassenen. Tijdstip van 19.30
tot 21.00 uur. Locatie Kerkstraat 32 te Panningen. Het betreft 6-7
avonden. Meer info? veerkracht@vorkmeer v.nl of bel 077-3077350.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

Presentatoren Lara Savelkoul en Jort Theeuwen van ‘t Vastelaovescafé
Volgens het juryrapport ”laat
’t Vastelaovescafé de kracht van de
lokale televisie zien door de
verbondenheid en herkenbaarheid die
het schept met en voor de kijkers.”
De jury beoordeelde het programma
als informatief, origineel en
afwisselend met een leuk
presentatieduo. ”Een bijzondere

presentatie voor een kleine lokale
omroep”, zo schrijft de jury. In de jury
zaten dit jaar presentator Klaas van
Kruistum (AVROTROS), nieuwslezer
Bart-Jan Cune (RADIO 538) en
presentator Toine van Peperstraten
(SBS/FOXSPORTS).
De prijs in de categorie video
ging uiteindelijk naar het programma

Stand van Stad van de Groningse
Omroep OOG.
De Lokale Omroep Awards
worden jaarlijks georganiseerd door
de Organisatie voor Lokale Omroepen
Nederland (OLON). In 2016 ontving
Omroep P&M een nominatie in de
categorie Nieuws en Actualiteiten
voor het programma P&M Nieuws.
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Veteranendag
2/3

Ramon de Beer

Alle veteranen in Peel en Maas worden uitgenodigd om op zaterdag 23 september de lokale Veteranendag
te vieren. Deze dag is een eerbetoon aan alle veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente. In aanloop van
deze dag ging HALLO in gesprek met drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest. Beringnaar
Ramon de Beer (39) ging liefst vijf keer op missie naar het buitenland.

naar Bosnië. De eerstvolgende keer,
in 1999, was Ramon vooral bezig met
constructietaken in een rustig gebied.
In 2002 volgde de laatste keer Bosnië.
“Dat was eigenlijk een heel gezellige
periode. Ik was verantwoordelijk voor
vijf velden waar mijnen lagen”, vertelt
hij. “Ik moest alleen kijken of de lokale
militairen het opruimen veilig deden.
Ik had een eigen tolk en praatte veel
met de militairen. Maar je moet ook niet
té betrokken raken. Ik had bijvoorbeeld
ook als taak om de eigen infanterieclub
te instrueren over de veiligheid van
mijnen in het gebied. Om die jongens
bewust te maken van het gevaar van
mijnen, probeerde ik recente foto’s van
ongelukken te gebruiken in mijn presentaties. Als ik hoorde dat er een ongeluk
was geweest met een mijn, betaalde ik
een politieagent 5 euro zodat hij mij die
foto’s gaf. Daar zaten ook beelden van
kinderen bij. Dat zorgde er wel voor dat
die mijnenruimers geconcentreerd te
werk gingen. Ik kan goed relativeren en
me afsluiten, anders was dat werk niet
gelukt.”

Ik heb het alleen gemeld, voor de
rest hebben we er niets mee gedaan.
Dat was niet onze taak. Het kan goed
dat het er nog steeds ligt.” De missie die misschien wel de meeste
indruk maakte op Ramon, was zijn
laatste. In 2006 vertrok hij naar
Uruzgan in Afghanistan. “Toen hadden we wel een tegenstander: de
Taliban. Het was anders dan de vorige
keren. Er heerste een bedrukte sfeer,
angst. Patrouilles gingen met volle
magazijnen op pad en kwamen met
lege terug. Ik ben zelf ook wel eens
aangevallen op patrouille. Dan lagen
we in het zand terug te vuren en te
wachten totdat vanuit ons kamp artillerie werd afgevuurd op de aanvallers. Als het projectiel was ingeslagen, juichten we even en gingen we
verder.”
Relativeren is belangrijk als
je op missie gaat, vertelt Ramon.
“Je moet je niet te veel inleven. Het is
verschrikkelijk wat je ziet en je hebt
compassie met de mensen daar, maar
het blijft een missie. Het belangrijkste
is die afronden en boven alles wil
je terugkeren met dezelfde mensen
als waarmee je daar bent gekomen.
Gelukkig is me dat altijd gelukt.
Ik heb het misschien daarom altijd
Nadat in Bosnië de rust terugkeerde, begon de oorlog in Afghanistan. goed kunnen verwerken.”
Ramon is nog steeds werkzaam
Twee keer trok Ramon die kant
in het leger. “Ik ben sergeant-majoor
op. “Dat was wel even wat anders.
en hoofdinstructeur op een kazerne
Zand, bergen, jezelf wassen met een
in Brabant. Ik heb een dochter en
tonnetje water.” De eerste keer was
Ramon explosievenverkenner. “Het was een vriendin en ik vind het wel goed
vrij rustig daar zonder een echte vijand. geweest. De uitzendingen hebben me
veel geleerd, levenservaring gegeven,
We vonden wel een oude Russische
maar vijf keer is wel genoeg. Als het
wapenopslag. Ik denk dat die een
aan mij ligt houd ik het voortaan
vierkante kilometer groot was. Er lagen
raketten, mijnen en munitie opgeslagen. gewoon bij Nederland.”

Terugkomen met lege
magazijnen
Twintig jaar geleden vertrok
Ramon de Beer op 19-jarige leeftijd
voor zijn eerste missie. Hij ging naar
Bosnië om daar als pantsergenist
aan het werk te gaan. Twee jaar
eerder was Ramon bij het leger
gegaan en had hij de opleiding bij
de genie gevolgd. “De genie zorgt
er voor dat de troepen vooruit kunnen blijven bewegen of de vijand
wordt geblokkeerd of vertraagd”,

vertelt hij. “Dus mijnen opruimen,
dingen verzinnen om sloten over te steken, maar dus ook juist bruggen opblazen
om de vijand op afstand te houden.”
Toen hij als 19-jarig ‘broekie’ naar
Bosnië trok, wist hij niet wat hij zag.
“Mensen die hun huizen kwijt waren
dankzij de oorlog, enorme armoede
en mensen van wie de vader was
overleden. Dat doet wel wat met je als
19-jarig mannetje. Het was een reality

check.” Ramon was onder andere bezig
met het prikken naar achtergebleven
mijnen. “Het is natuurlijk wat anders
dan op de kazerne oefenen, maar
het beviel goed. Het halfjaar was zo
voorbij.”

Foto’s kopen
voor 5 euro
Daarna volgden nog twee missies

Lokaal personenvervoer

10.000e gast wensbus Baarlo-Maasbree
Linda van de Beuken uit Baarlo ontving vrijdag 8 september een bloemetje omdat zij de 10.000e gast was van
de wensbus Baarlo-Maasbree. Het vervoermiddel wordt ingezet om inwoners uit Baarlo en Maasbree die minder
mobiel zijn te vervoeren binnen de regio.

De 10.000e gast ontving het bosje
bloemen uit handen van voorzitter Fred
Wiardi van Stichting Vrijwillig Dorpsvervoer Baarlo-Maasbree. “Linda maakt
al geruime tijd gebruik van de
Wensbus”, aldus de stichting. “Ze wordt
twee keer in de week thuis opgehaald
en bij de bushalte in Maasbree afgezet.
Daar stapt ze op het openbaar vervoer
en rijdt ze verder naar Meijel waar ze
werkt.” De stichting is blij dat ook
jeugdigen een beroep doen op de
Wensbus.
In april 2015 startte de Wensbus
Baarlo-Maasbree als provinciale pilot.

Inmiddels wil de provincie deze manier
van personenvervoer op meer plekken
in gaan zetten. Het wensbusproject is
een kleinschalige manier van personenvervoer waarbij de vrijwilligers inwoners van de kernen Baarlo en Maasbree
op doordeweekse dagen thuis ophalen
en naar hun gewenste bestemming
brengen. Zo’n bestemming kan een
dagbesteding, medisch centrum,
het gemeentehuis, de markt, gymles,
werk of familie zijn. In totaal zetten
23 vrijwilligers zich voor de stichting in
en zijn er vaste ritten van en naar vier
zorginstellingen.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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Dankbetuiging

Welkom lief meisje!

Via deze weeg wille weej idderein bedanke vûr de vuüle hârtelijke
reacties en belangstelling beej ‘t euverlijde van ôs mam en oma

Ton Claassens

Geboren op
23 juni 2017

Vive

Kinger en kleinkinger

Dochter en zusje van:
Bart en Marianne
Peeters-Verkoelen
Senn en Laut
Venakker 6
5768 HZ Meijel

De zeswaekedins vingt plaats op zônnig 17 september öm 11.00 oor
in de Heilige Aldegundiskerk in Maasbree.

Dankbetuiging

Mien Zeetsen-Hermans
Toon Zeetsen
Baarlo, september 2017

Bolchrysanten te koop. Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Zaterdag
vanaf 9.00 uur. Sevenumsedijk 12 te
Koningslust.
T.k. appels zelfplukken € 0,50 Elstar
vanaf 4 september. Chrysanten grote
bol € 3. Van Lankveld Tienrayseweg 2
Meerlo. 06 53 13 01 32.
Computerproblemen?
Voorkom dataverlies, virussen en
andere stress. Begin met een schone
lei en krijg hierdoor een veilige, snelle
PC ervoor terug! Karel Heines Baarlo.
Verdere tips en info:
karelheines.nl 06 50 96 29 15.

Enige kennisgeving
29-09-1927 - 10-09-2017

onze OMAMA
Een geweldig leven heb je gehad,
Tot het laatst genoten,
In je eigen huis,
had je zelf besloten,

Klussen in en om huis en
tuin, transport, verhuizing en
woningontruiming. Twedde Kans
Kringloop Horst 06 21 23 88 89
Bel voor afspraak en gratis prijsopgave.

Al bezig met je 90 ste verjaardag,
“Die haal ik zeker!” zei je,
Feest met kinderen en kleinkinderen bij je,

Assertiviteitstraining Baarlo
Assertief willen zijn? Nee durven
zeggen? Opkomen voor jezelf?
Weten wie je bent en wat je wilt?
Ervaren dat jij ertoe doet? Info en
aanmelden; Hetty Vestjens 06 16 04
86 08 www.op-weg-naar-verbinding.nl

Daar keek je al naar uit,
Altijd het leven in eigen hand,
Werd de regie je plots ontnomen
Om heel stilletjes weg te dromen.

hebben wij afscheid genomen van

Ursula Lamberigts-Steegmans
Echtgenote van Charles Lamberigts

Namens alle familieleden
Monnique Hermkens Lamberigts
Correspondentieadres: Kerkveld 2, 5768 BB Meijel

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.

Pgb-medewerkster gevraagd.
Gezocht een pgb-medewerkster
voor ongeveer 15 uur per week. De
werkzaamheden bestaan uit begeleiding,
huishoudelijke taken en poetshulp.
Voor meer info, mob. 06 29 53 43 60.

Feestje? Wij verhuren tap-installaties,
koelkasten, (sta)tafels, porselein,
glaswerk, wc-wagen, springkussen enz.
www.beuckenverhuur.nl
06 16 42 80 60.

Champignonpluksters.
Champignoncultuur Kampsteeg
BV is op zoek naar parttime
champignonpluksters. Hoofdzakelijk
voor de di, wo en do. U mag uw
sollicitatie richten aan mevr. Jeannette
Verdellen, kampsteeg49@gmail.com
Gebruikte kantoormeubelen: kasten,
stoelen, bureaus, stelling, enz. Tevens
bloempotten. 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.

Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Geboren

Verloren gouden ketting
met hangertje 13 januari 2016 in
Maasbree. Ik betreur het nog steeds,
want het was een aandenken.
De eerlijke vinder krijgt een beloning.
Tel. 06 30 88 26 17.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/belana frieslanders bintje.
Eigen en streekgroenten koolrabi
0.25, onbespoten gele en groene
spercieboontjes handpluk. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Mindfulness Training Panningen.
Op 21 sept. start weer ´n Mindfulness
training van 19.30-21.30 uur. 25 okt.
start mindfulness voor kinderen en ‘n
MBC groep (o.a. mindfulness & ACT;
vergoeding mogelijk).
www.sensus-pvs.nl | T: 06 13 74 75 29.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.

6 september 2017
Dochter van
Giel en Susanne
Vullings-Grubben
zusje van Gijs
Arnoudstraat 34
5993 CS Maasbree

Heropening 1-10-2017 Kringloopwinkel
Oud en Nieuw van 14:00 t/m 18:00 uur.
We gaan van 640 m2 naar 1400 m2.
Maasbreeseweg 3 Sevenum.
Iedereen is van harte welkom voor
een hapje en drankje.
Private Label Meubelatelier
voor het repareren en herstofferen
van uw bank, fauteuil, boot, caravan
etc. Ook woninginrichting en nieuwe
meubels. Pepijnstraat 92 5921 HP Venlo
077 390 37 15.

Alles € 1.00 voor alle kleding,
schoenen, laarzen, riemen en tasjes.
Actie tot 1 okt. Let op: gesloten
12 en 13 september. Kringloop
Twedde Kans en Brocante Hal Limburg.
Speulhofsbaan 7a Meterik (Horst).
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Cursus Tekenen-Schilderen
voor beginners en gevorderden.
Nog enkele plaatsen vrij.
E: mat@matvanderheijden.nl.
T: 06 36 15 87 99.
Garageverkoop
Napoleonsbaan noord 27a Baarlo.
Ingang via Molenberg za 23-09
10.00-15.00 uur (kantoor-)meubels,
kinderkleding mt.50-122, servies/
glaswerk lampen, lp/cd.
Schilderlessen.
Sylschildert start in oktober met
schilderlessen en schilderworkshops.
www.sylschildert.nl.
Bel 06 18 57 92 56 of 077 465 25 31.
Te koop hoekwoning
gelegen op Pater Donderstraat 16
te Panningen. Voor meer info bel Foppe
ten Broek Makelaardij 06 43 18 47 50 of
kijk op www.foppetenbroek.nl
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Cassandra Creatief open dag
1 okt. van 11.00-16.00 uur in
gemeenschapshuis De Wis Castenray.
Winkel is deze dag ook open

Fien Bos
Uitvaartzorg

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642

Gebaorre op 6 september 2017
Zoon van
Bart Stevens
en Lotte Krekels
Christinastraat 11
5981 BS Panningen

Wespenbestrijding. Constant
Plaagdier Preventie 06 39 02 22 51.

10 september 2017

Groenten en fruit te koop.
Te koop diverse groenten en fruit o.a.
frieslander aardappelen, bloemkool,
appels etc. Keup 4a Egchel.
Ma t/m vrij van 09.00-16.00 za van
09.00 - 15.00. Van Mullekom groenten
en fruit.

Funs

Lisa

Voor de vele blijken van betrokkenheid
tijdens haar leven en na het overlijden van

wil ik u allen hartelijk danken, ook namens kinderen en kleinkinderen.

Hej isse dan ozze

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

HALLO in Kosovo
Vera Nelissen zou vorig jaar al naar Kosovo op vakantie gaan,
maar omdat haar man Herman overleed, ging ze afgelopen
augustus alleen naar het land. “Kosovo is het land van Jimmy, een
naar België gevluchte Kosovaar”, laat ze weten. “Herman en
Jimmy zijn twintig jaar geleden met een vrachtwagen vol spullen
naar Kosovo gereisd om de bevolking bij te staan na de oorlog
tegen Servië. De mensen gaan nog altijd gebukt onder de gevolgen van die oorlog.” Vera verbleef tijdens haar vakantie in Junik,
een gemeente in het zuidwesten van Kosovo. De armoede, veerkracht, gastvrijheid en saamhorigheid van de Kosovaren is volgens
Vera overweldigend.

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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Informatiebijeenkomsten
over balanscursus
Natuurpraktijk Aurora uit Beringe begint binnenkort met een cursus om levenslust terug te brengen bij mensen.
Om uitleg te geven over de cursus houdt de praktijk op dinsdag 19 september twee informatiebijeenkomsten.
De cursus is bedoeld voor mensen
die niet meer helemaal ‘happy’ zijn
door het ouder worden. Het programma
bestaat uit twee keer in de week
sporten om het lichaam fitter te maken
en een sessie bij natuurpraktijk Aurora
om het lichaam in balans te krijgen. Bij

natuurpraktijk Aurora van Alie WoudaVan der Tuin wordt gemeten welke
organen in disbalans zijn en een boost
kunnen gebruiken. Dat wordt in balans
getrokken met natuurlijke producten.
Ook wordt er een voedingsadvies
verstrekt.

De informatiebijeenkomsten op 19
september zijn van 09.30 tot 11.30 uur
in de ochtend en van 19.30 tot 21.30 in
de avond. Kijk voor meer informatie op
www.natuurpraktijkaurora.com

Lifestyle-evenement Glitz&Glam

Stylist Fred van Leer bij
modellenshow Panningen
In het centrum van Panningen vindt zondag 17 september het lifestyle-evenement Glitz & Glam plaats. Die middag
zijn er modeshows, workshops en proeverijen en wordt het nieuwe gezicht van Peel en Maas bekendgemaakt in de
modellenshow The Look of Glitz & Glam. Onder meer de bekende stylist Fred van Leer zit in de jury.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo opent het evenement zondag
om 12.00 uur op het grote podium op
de Markt in Panningen. Aansluitend
starten op verschillende locaties de
georganiseerde activiteiten die tot
17.00 uur duren.
Negen dames strijden tijdens de

show The Look of Glitz & Glam om
de gelijknamige titel in de wacht te
slepen en het gezicht van Peel en
Maas te worden. De jury bestaat uit
de Nederlandse stylist Fred van Leer,
model Floor Billekens, fotograaf Ad
Verreijken en organisator Karin Jacobs.
Op de Markt vinden mode-

shows plaats, waarbij de modellen
gekleed, gestyled en gekapt zijn
door ondernemers uit Peel en Maas.
Horecaondernemers presenteren
diverse producten om te proeven en
verder zijn er door het centrum stands
met demonstraties, workshops en
activiteiten voor kinderen.

Oh, zit dat zo!
Presenteren als
een pro: zeven tips
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Vind je het moeilijk om in het openbaar te spreken? In dit artikel
geven we zeven tips om goed voorbereid de spotlight in te stappen en
je zenuwen in bedwang te houden.

Oefening baart kunst
Dit blijft een waarheid als een
koe. Oefen hardop en gebruik alle
attributen die je tijdens je presentatie
ook nodig hebt. Time je oefenrondjes
en gebruik als je het nodig hebt
een lijstje met trefwoorden ter
ondersteuning. Leer je verhaal niet
helemaal uit je hoofd. Zo kun je het
natuurlijker brengen.
Controleer technische zaken
Klopt de resolutie van je
presentatiescherm? Werkt je laptop
met deze beamer? Heb je een klikker
om door je presentatie te lopen of
een laserpointer? Controleer of ze het
doen en of je batterij vol is. Zo kom
je nooit voor technische verrassingen
te staan.

Leer je publiek kennen
Maak voor je presentatie een
praatje met mensen uit het publiek.
Zo kun je naar ‘bekende’ gezichten
kijken. Een band opbouwen met
je publiek is goed, maar er is geen
enkele reden om hen te vertellen dat
je zenuwachtig bent, tenzij je van
de stress zichtbaar overmatig zweet,
staat te trillen als een rietje of grote
rode vlekken over je hele lijf krijgt.
Heb je wel zichtbaar last van zenuwen,
dan kan het benoemen ongemak bij je
publiek wegnemen.

Wijnfeesten in
Egchel
In Egchel vinden op zaterdag 16 en zondag 17 september weer de
Wijnfeesten plaats bij Wijnerij De Belaeving. De zaterdag van het
wijevenement staat in het teken van Duitse muziek en de zondag is de
familiedag.
Optredens in de grote feesttent
zijn er op zaterdag van de Duitse
feestband Die Männer en dj Otto
Wunderbar. De tent is vanaf 20.00
uur geopend. Een dag later komen
Schluchtenkracher en de ADHD
Discoshow de muziek verzorgen in
de tent en ook diverse muziekge-

zelschappen uit de regio maken hun
opwachting. Buiten op het foodglaza
presenteren lokale bedrijven zich met
hun producten. Voor de kinderen is
een kidscorner ingericht. Het terrein is
geopend vanaf 11.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina van de Wijnfeesten.

Complete interieur
Club Palladio
onder de hamer
Van keukenapparatuur tot hoekbanken, geluidsinstallaties en
lichttechniek: het complete interieur van de in mei failliet verklaarde
Heldense discotheek Club Palladio, wordt geveild. Sinds donderdag
7 september staan de ruim tweehonderd artikelen online.
Club Palladio startte in 1918
onder de naam zaal Jacobs, genoemd
naar de toenmalige eigenaar Jacobus
Jacobs. De naam veranderde door
de jaren heen tot zaal Juliana, Kubke
en Palladio en deed in die jaren
dienst als danszaal, bruin café en
uiteindelijk discotheek. Onder de
laatste eigenaren Erwin Jacobs en
Ans Gommans werd Palladio in 2015
en 2016 nog volledig verbouwd tot
luxe club. De eigenaren besloten de
club in oktober vorig jaar te koop te
zetten, maar er werd geen opvolger

gevonden. Het bedrijf werd daarop
in mei dit jaar failliet verklaard.
Onder de 253 veilingitems die online
door veilinghuis Troostwijk Auctions
worden aangeboden, bevinden
zich confettikanonnen, lampen,
mengtafels, luidsprekers, meubilair,
keukenapparatuur, muntautomaten,
deuren en wandopstellingen.
De kijkdag voor de veilingitems is
op dinsdag 26 september van 12.00
tot 16.00 uur aan de Molenstraat in
Helden. De veiling sluit op donderdag
28 september.

SOS-vakantieprogramma

Gemeente dringt
aan op onderzoek
De Berckt

Spreek het liefst over dingen waar je
veel meer over weet dan in je speech
aan de orde komt. Kun je ook nog
makkelijker vragen beantwoorden.

Gemeente Peel en Maas heeft de GGD gevraagd onderzoek te doen naar
de misstanden op camping De Berckt in Baarlo. De mogelijke problemen
rond gezondheid en veiligheid kwamen aan het licht door het programma
SOS Mijn Vakantie Is Een Hel dat onlangs werd uitgezonden op RTL 5.

Begin en eindig krachtig
Begin met een sterke
binnenkomer: geef het publiek een
verrassend feitje of laat een opvallend
nieuwsbericht zien. Beëindig je
toespraak niet met ‘Zijn er nog
vragen?’ Kies er in plaats daarvan
juist voor om na de vragen een
conclusie te geven. Zo zorg je
ervoor dat je publiek altijd met jouw
kernboodschap naar huis vertrekt.

Wie Naus van Lokaal Peel&Maas
stelde vragen aan het College van B&W
over de kwestie. “In het programma
zijn niet-misverstane mankementen
bij camping en zwembad De Berckt in
Baarlo in beeld gekomen”, laat Naus
weten. “Wij schatten in dat door slecht
onderhoud niet voldaan wordt aan de
kwaliteitseisen en dat de volksgezondheid en veiligheid in het geding zijn,
zowel voor de verblijfsgasten als voor
de daggasten.” De partij wilde van het
college weten wie er verantwoordelijk
is voor de veiligheid en gezondheid van
de gasten.

Blijf jezelf
Je komt zelfverzekerd en ontspannen
Meer over uiteenlopende
over als je jezelf kunt zijn. Vertel daarom
je eigen verhaal: hoe authentieker, hoe communicatieonderwerpen vind je op
blog.kempencommunicatie.nl
beter Spreek vanuit je passie en eigen
ervaringen. Hoe enthousiaster jij bent,
hoe beter het overkomt op je publiek.

Bekijk de locatie van tevoren
Weet hoe je podium eruit ziet:
Ben je bewust van je expert rol
waar kun je staan en zijn er obstakels?
Je staat er niet voor niets: je bent
Sta je bijvoorbeeld in de schijnwerpers? uitgekozen door de organisatie of hebt
Dan kan het warm worden: hou
opdracht gekregen om te speechen
daarmee rekening in je kledingkeuze.
vanwege je kennis en ervaringen.

winkel&bedrijf 07

Handelstraat 17, Horst

Gemeente
verantwoordelijk
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo gaf aan dat gemeente Peel
en Maas verantwoordelijk is voor verschillende zaken op de camping, zoals
bijvoorbeeld milieu, gezondheid en

brandveiligheid. “Wij vinden als eerste
dat de ondernemer verantwoordelijk is,
maar de uitzending is bij ons bekend
en we hebben de GGD gevraagd onderzoek te doen naar de misstanden. Die
zoeken het namens de gemeente uit.”

Maatregelen
mogelijk
In de uitzending kwam ook naar
voren dat het zwembad niet zou
voldoen aan hygiëne- en veiligheidsregels. “Voor het zwemwater is
Provincie Limburg verantwoordelijk”,
aldus de burgemeester. “Wij hebben
hen op de hoogte gesteld van wat er
geconstateerd is in het programma.
Zij beslissen nu zelf of ze een onderzoek gaan instellen.” Als er uit de twee
onderzoeken naar voren komt dat er
inderdaad zaken niet goed zijn, kan de
gemeente maatregelen treffen, zo gaf
de burgemeester aan.
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Open huis dagen!
Gratis cadeau

bij besteding van € 75,-
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Klooster Heren Lazaristen

Themabijeenkomst
over ‘De Vreemdeling’
De culturele organisatie Kepèlse initiatiefgroep houdt op zondag 17 september een interculturele manifestatie in
het klooster van de Heren Lazaristen in Panningen. Er komen verschillende sprekers langs die vertellen over het thema
‘De Vreemdeling’. De Rabobank gaf de organisatie een cheque ter waarde van 750 euro om het evenement te steunen.

Graag tot ziens bij:

Gratis
parker en
voor de
deur!

Doolgaardstraat 8 Horst
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega

Medewerker gemechaniseerd loonwerk
Wij hebben voorkeur voor (iemand met):
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met tractoren en grondbewerking
Ervaring met grondverzet- en graafmachines
Technische vaardigheden
Kennis van groen en grond
Zelfstandig en flexibel inzetbaar
Teamspeler in contact met collega’s en klanten
In bezit van vrachtwagenrijbewijs en VCA certificaat
Minimaal MBO in loonwerk of groen/grond/infra

Wij werken met kleinere tractoren, grondbewerkingsmachines,
grondverzet- en graafmachines. We werken veel in de tuinbouw
(vooral de teeltwisseling in de kassen) en aan diverse projecten.
Wij bieden een baan met veel afwisseling en zelfstandigheid.
Meer info op www.loonbedrijfjenniskens.nl

De middag over De Vreemdeling
wordt georganiseerd om het thema
migratie te bespreken. “De Lazaristen
kwamen ook ooit als vreemdeling
naar Peel en Maas, net als veel
mensen nu”, laat de organisatie
weten. “We willen de sprekers een
podium geven zodat meer mensen
zich bewust worden van
vreemdelingen en dat het belangrijk

is om erover te praten met elkaar.”
Het evenement wordt afgetrapt
door de uit Panningen afkomstige
hoogleraar Tjeu Knippenberg. Daarna
zijn er vier sprekers die de bezoekers
een verhaal vertellen. Een dichter uit
Iran, een Poolse jongen, een Kesselse
groep die taalles geeft aan Syrische
vluchtelingen en een Panningse die
een verhaal vertelt over iemand die

in een concentratiekamp zat in de
Tweede Wereldoorlog komen voorbij
tijdens de middag.
De inloop is vanaf 13.00 uur en
vanaf 14.00 uur gaat het evenement
van start in de kapel van het klooster
aan de Kerkstraat in Panningen.
De ingang aan de Schoolstraat is ook
te gebruiken. Het programma duurt
tot ongeveer 17.00 uur.

De Haardstede is een klein en dynamisch
familiebedrijf dat zich toelegt op het adviseren,
plaatsen en de aanleg van afvoerkanalen en
stookplaatsen die voldoen aan de huidige eisen.

Als aanvulling op ons team zoeken wij een:

Technisch medewerker
(m/v) fulltime
Heb jij twee rechterhanden en ben je bereid
om ons vak in de praktijk te leren?
Wij bieden het volgende:
• tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast contract;

Open
Deuren
dagen

• beloning volgens cao-metaal en techniek;
• de mogelijkheid tot het volgen van cursussen.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar

mevrouw
J. van
der Velden, jori@haardstede.nl
10
en 11
oktober
van 11.00 tot 16.00 uur

Wautersweg 2 I 5993
NR Maasbree
www.haardstede.nl
of FaceBook
T 077 4651794 I www.haardstede.nl

Jubileum buurtvereniging
De Hub gevierd
Zo’n 120 leden en oud-leden van buurtvereniging De Hub uit Helden hebben onlangs het vijftigjarig bestaan van de buurt gevierd. Na de opening door voorzitter Marcel Verhaegh werden met muziek
van de Egchelse band Lovehandle en de dj’s Henk en Bart oude verhalen opgehaald en konden foto’s
van vroeger en nu bekeken worden. De jubilarissen , de familie Van Nienhuijs, Delissen, Sillekens,
Marietje Bakker-Tielen en mevrouw Verlinden werden in het zonnetje gezet. Ook traden
Muziekvereniging Egchel en de Harmonie Panningen samen op. Daarna toonde een goochelaar zijn
kunsten en konden kinderen geschminkt worden of op het springkussen springen. “Op naar de
volgende 50 jaar”, aldus de buurt.

14
09

YoungLandsFestival

Opening jeugdwerkseizoen
met festival in Maasbree
Vrijwilligers van jeugdwerkorganisatie JongNL Limburg komen op zaterdag 16 en zondag 17 september bij
elkaar in Maasbree om het jeugdwerkseizoen te openen. Dat gebeurt met YoungLandsFestival op recreatiepark
BreeBronne.

verenigingen 09
Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
in Panningen
Wie graag wil weten wat het inhoudt om burgerhulpverlener te zijn,
kan donderdag 21 september aanschuiven bij de voorlichtingsavond over
burgerhulpverlening in Panningen. In het Huis van de Gemeente geven
de aanwezige vrijwilligers uitleg.
Samen met de Regionale
Ambulance Voorziening Limburg Noord
(RAV LN) hebben verschillende
verenigingen en stichtingen uit de
gemeente Peel en Maas een netwerk
opgezet voor burgerhulpverlening.
Wie aangesloten is bij dit netwerk,
wordt door middel van een sms
gealarmeerd wanneer iemand in de
buurt een circulatiestilstand krijgt en
de 112-melding binnenkomt bij de
meldkamer.
Het doel van dit project is tot
een dekkend netwerk te komen

van burgerhulpverleners die kunnen
reanimeren of een AED, automatische
defibrillator, kunnen gebruiken. Op die
manier hopen de betrokken partijen
dat er minder kostbare tijd verloren
gaat wanneer iemand hartfalen heeft
en mogelijk mensenlevens worden
gered. De voorlichtingsavond is openbaar toegankelijk en start om 19.30
uur in het Huis van de Gemeente op
het Wilhelminaplein in Panningen.
Kijk voor meer informatie
over de avond op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl

‘Koken met diabetes’
in Panningen
Samen gezonde gerechten maken, dat is wat tijdens de kookworkshop ‘Koken met diabetes’ voorop staat. Deze vindt plaats tijdens het
Diabetescafé op vrijdag 15 september bij De Groenling in Panningen.

In totaal nemen 415
jongerenwerkers uit 22 verschillende
plaatsen in de provincie deel aan het
festival, waaronder Maasbree en
Panningen. Het festival vindt één
keer in de twee jaar plaats ergens in

Limburg. Tijdens het festival worden
diverse workshops, meetings en
activiteiten georganiseerd op het
gebied van spel, creativiteit en
natuurbeleving. Dit als ‘dankjewel’
naar alle vrijwilligers van Jong

Nederland. Het festival wordt
geopend met confetti en muziek,
waarna de verschillende area’s
toegankelijk zijn en er het hele
weekend gesport en gespeld kan
worden.

Toernooilocatie bij Niëns

Negende editie Bridge
toernooi Peel en Maas
De negende editie van het Bridgetoernooi Peel en Maas vindt dit jaar plaats op zondag 15 oktober.
Wie graag zijn of haar bridgekunsten op de proef wil stellen, kan zich aanmelden voor deelname aan het
toernooi in Maasbree.
In 2009 werd het toernooi voor het
eerst georganiseerd door de
gezamenlijke bridgeverenigingen toen
de nieuwe gemeente Peel en Maas
ontstond. Sinds 2012 is de organisatie
in handen van Brits Bridge, de
bridgeclub in Maasbree.
Het toernooi wordt gehouden in
feestzaal Niëns in Maasbree. Er zijn
drie sterktelijnen. De c-lijn voor de
minder ervaren bridgers, de b-lijn

voor de goede thuisbridger en zij
die in de club in de b-lijn spelen en
de a-lijn voor de sterkere club- en
wedstrijdbridgers.
De deelnemers worden op zondag
15 oktober uiterlijk 09.45 uur verwacht
en spelen twee zittingen van vijf
rondjes. In de middagpauze wordt een
lunch geserveerd. Naar verwachting
vindt rond 17.00 uur de prijsuitreiking
plaats.

Inschrijven voor het toernooi en
het voldoen van het inschrijfgeld kan
bij Frank Jeene aan de Heierveldlaan
70 in Maasbree. De inschrijving sluit
op maandag 9 oktober, of wanneer het
maximum aantal paren is bereikt.
Kijk voor meer informatie over het
toernooi en aanmelden op
www.bridgetoernooipeelenmaas.nl of
bel Peter Maas via 06 29 39 99 65 of
Cor Loeffen via 077 306 10 70.

In gemeenschapshuis Kerkeböske

Snuffelmarkt van fanfare
St. Cecilia Helden
Leden van de fanfare St. Cecilia uit Helden houden op zondag 22 oktober een snuffelmarkt in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Dit ten behoeve van de kas van de muziekvereniging. Wie graag zijn of haar spullen een
tweede kans wil geven, kan een verkooptafel reserveren.
De markt in Kerkeböske duurt van
10.00 tot 15.00 uur. Wie graag een tafel
wil reserveren om de verkoopwaar op
uit te stallen, kan er een reserveren bij

de organisatie van de markt. De tafels
die gebruikt worden bij de
snuffelmarkt zijn ieder 3.60 meter lang
en worden toegewezen op volgorde

van aanmelding.
Neem voor meer informatie over
de snuffelmarkt of aanmelding contact
op via snuffel.helden@gmail.com

Het initiatief van de workshop
komt van Diabetesvereniging
Nederland, dat regelmatig Diabetescafés organiseert in het hele land.
In Panningen is het een ontmoetingsplek voor mensen die betrokken zijn
bij suikerziekte. Tijdens de workshop
worden verschillende gezonde
gerechten gemaakt.

Koken met diabetes duurt van
14.00 tot 16.30 uur. De zaal bij
De Groenling aan de Steenbakkerstraat
is vanaf 13.30 uur geopend.
De kookmiddag is vrij toegankelijk, maar aanmelden is wel gewenst.
Dit kan bij Ans Driessen via
ansdriessen23@hotmail.com of door
te bellen naar 06 42 10 46 70.

MamaCafé Peel en
Maas van start
Na een korte zomerstop heeft MamaCafé Peel en Maas de eerste
bijeenkomst van het najaar op het programma staan. De bijeenkomst
vindt plaats op woensdag 20 september en staat in het teken van
hooggevoelige kinderen.
Tijdens de bijeenkomst worden
handvaten aangereikt om
hooggevoelige kinderen te
ondersteunen. Voor de avond is
Bianca Colbers, twintig jaar docent en
begeleidster van hoogsensitieve
leerlingen, uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats op
woensdag 20 september bij
basisschool Nieuweschool in
Panningen van 20.00 tot 21.30 uur.
Aanmelden kan tot op de dag van de
bijeenkomst via e-mail naar
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Openbare vergadering Steingood
De Beringse Dorpscoöperatie Steingood houdt op maandag
18 september een openbare vergadering in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. Tijdens de bijeenkomst worden de uitkomsten
van de optrommelactie die eerder deze maand begon, gepresenteerd.
“De optrommelactie (die
bedoeld was voor meer bekendheid voor de coörperatie, red.)
heeft heel veel ideeën, opties,
opdrachten, mogelijkheden en
opmerkingen opgeleverd”, laat het
bestuur van Steingood weten.
“Deze worden geïnventariseerd en
in de vergadering kenbaar

gemaakt.” Mensen die nog een
bestuursfunctie willen vervullen
binnen de coöperatie, kunnen zich
tot een uur voor aanvang melden
bij het secretariaat. Dat is bereiken
via 077 306 01 51 of
steingood@infoberinge.nl
De openbare vergadering in
De Wieksjlaag begint om 19.30 uur.
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Informatie over
alternatieve geneeswijzen
Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 21 september
wederom een voorlichtingsavond. Dit keer heeft de vereniging acupuncturist en natuurgeneeskundige Frank Prikanowski uitgenodigd.
Prikanowski behandelt mensen
met pijnklachten die veroorzaakt
worden door reuma, artrose en
fibromyalgie. De behandeling bestaat
voornamelijk uit een combinatie van

acupunctuur, homeopathische
middelen en beweegadvies.
De voorlichtingsavond begint om
19.30 uur bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Dinsdag bridgedag
in Maasbree

Biljartclub Meijel in het nieuw

Bridgeclub Brits Bridge biedt dit jaar niet meer alleen de mogelijkheid om op maandagavond te bridgen in het MFA ’t Hoes van Bree in
Maasbree, maar ook iedere dinsdagmiddag. De eerste bridgemiddag
vindt plaats op dinsdag 19 september.

De spelers van biljartclub Meijel zijn onlangs helemaal in het nieuw gestoken. “Na de verhuizing
van clublokaal De Zwaan in Meijel naar clublokaal café Colé moesten er ook nieuwe clubshirts komen”,
aldus de vereniging. De heren dragen vanaf nu tijdens het biljarten een zwarte blouse met op de
mouw het logo van hun nieuwe thuishonk. Foto: Thijs Geerlings

Ervaren en onervaren
bridgeliefhebbers kunnen iedere
dinsdagmiddag tussen 13.30 en
16.30 uur deelnemen aan het
kaartspel. De uitslagen van de
wedstrijden worden op het eind van
de middag bekendgemaakt en

worden ook op de website van de
Maasbreese bridgeclub
weergegeven.
Aanmelden voor de bridgemiddag
kan door contact op te nemen met
Frank Jeene via 06 22 04 87 39 of via
e-mail naar britsbridge@gmail.com

Verkopen, ruilen en kijken

Begin seizoen
vogelmarkt Helden
Het najaarsseizoen van vereniging Vogelvrienden Helden e.o. is weer
begonnen. Op zondag 17 september vindt in het clublokaal in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden weer de eerste vogelmarkt plaats.
Bij de markt mogen vogels te
koop of te ruil worden aangeboden.
Ook is het evenement toegankelijk
voor liefhebbers van vogels.
De organisatie verwacht onder andere
kleurkanaries en tropische vogels,
maar ook parkieten en andere (huis)
vogels. Naast de verkoop van vogels,
zijn er ook stands waar artikelen

worden verkocht die nodig zijn om de
hobby uit te oefenen. Onder meer
nestkastjes, boeken en voerbakjes
behoren hiertoe.
De zaal is vanaf 09.30 uur geopend
en de markt duurt tot 12.00 uur.
Neem voor meer informatie contact
op met de organisatie via
077 307 53 88.

Team Baarlo beklimt Mont
Ventoux voor goed doel
Samen met ruim vijftig anderen beklimt Team Baarlo op donderdag 21 september de Mont Ventoux in ZuidFrankrijk. Dit doet ze voor Stichting Hartedroom, dat zo veel mogelijk geld wil inzamelen voor onderzoek naar een
chronische hartspierziekte bij kinderen.
Het Baarlose team heeft de
afgelopen periode al diverse acties
gehouden om geld in te zamelen voor
Stichting Hartedroom. Dit om meer
onderzoek naar de ernstige, vaak
aangeboren, hartspierziekte Cardiomyopathie bij kinderen te stimuleren.
Zo’n duizend kinderen in Nederland
lijden aan deze chronische ziekte.
Bijna de helft sterft binnen vijf jaar na
de diagnose of overleeft, maar moet

daarvoor een harttransplantatie
ondergaan.
De Baarlose Lucas Valentijn had
cardiomyopathie en onderging twee
jaar geleden een harttransplantatie.
Het gaat zo goed met hem, dat hij na
het volbrengen van hindernisevenement BaarloStormt samen met zijn
oom Huub Beekman besloot in actie te
komen voor kinderen met de ernstige
hartspierziekte. Samen met René

Valentijn, Wouter Valentijn, Maikel
Beekman, Ger Beekman, Bram Koch,
Peter Hendrix en Steven van Straten
vormen zij Team Baarlo.
Inmiddels heeft Team Baarlo al
47.000 euro opgehaald voor het goede
doel. De beklimming van de Mont
Ventoux door het team is op
21 september te volgen via Facebook.
Kijk voor meer informatie op
montventoux.hartedroom.nl

Samen met onze partners organiseren wij op
zondag 24 september 2017 ons

WEDDING EVENT
Tussen 11:00 en 17:00 uur laten wij jullie
kennismaken met alle mogelijkheden
voor het organiseren van jullie dag.
Aanstaande bruidsparen die deze dag bezoeken
maken kans op een champagnetoost tijdens hun bruiloft.

Meijelse Majorettes naar EK
Raayerveldlaan 6, 5911 EN Baarlo
T 077-3214000 - reservations.baarlo@sandton.eu
@sandtonchateauderaay
Deelnemende partners:
Ivar Photography - Eclair gebak - NL Productions
Weddingpartner Luc De Haas - WOW Ballonnen - Sak Hemelse creaties

Majorettevereniging Mèhlse Dörskes wordt dit jaar door het duo Renée van der Heijden en Femke
Schriks vertegenwoordigd op de Europese kampioenschappen in Almere. Met hun verjaardagshow zijn
ze de afgelopen twee jaar ook Limburgs en Nederlands kampioen geworden. Femke en Renée gaan
samen met instructrice Emmy van Bree het traject in. Het EK vindt plaats van donderdag 5 tot en met
zondag 8 oktober. Het duo komt samen met nog 125 andere deelnemers uit voor Nederland. In Almere
voeren Femke en Renée hun verjaardagshow op, waar ze eerder ook Limburgs en Nederlands kampioen
mee zijn geworden.
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Tien schutterijen samen

Schuttersfeest Dekenale
Bond in Meijel
Tien schutterijen, waarvan negen uit Peel en Maas en één uit Horst, doen zondag 17 september mee aan het
schuttersfeest van de Dekenale Bond Horst-Helden. Het feest vindt plaats in Meijel en wordt georganiseerd door
schutterij St. Willibrordus uit Meijel.

verenigingen 11
Maandelijkse
ruilbeurs Meijel
De Meijelse Verzamelaarsverening De Peelstreek organiseert op
zondag 17 september weer een ruilbeurs. De maandelijkse beurs wordt
ook dit keer gehouden bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Verzamelaars met diverse collecties komen bij elkaar om hun
verzameling uit te breiden of aan te
vullen. De tafels liggen vol met onder
meer postzegels, munten, pennen,

bidprentjes, geboortekaartjes, ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes
en voetbalplaatjes. De deuren van
D’n Binger zijn van 10.00 tot 13.00
uur geopend.

Nieuw seizoen Jeugd
en Natuur Maasbree
Het nieuwe seizoen bij natuurvereniging Jeugd en Natuur Maasbree
gaat weer van start. Kinderen uit Maasbree die in groep 7 zitten en het
leuk lijken om in en met de natuur aan de slag te gaan, kunnen zich
aanmelden voor de club.

De deelnemende schutterijen
starten na de opening, om 13.00 uur
op het feestterrein, aan de
traditionele optocht door het dorp.
Deze gaat van het terrein aan de
Steegstraat via de Kapelkesweg,

Pastpaedje, Kerkveld en Schoolstraat
weer terug naar de Steegstraat.
Het defilé vindt plaats aan de
Schoolstraat. Na afloop van de
optocht vinden op het feestterrein de
muziek- exercitie- en

Alles over:

beoordelingswedstrijden plaats.
Ook starten dan de schietwedstrijden.
Het schuttersfeest vindt
plaats aan de Steegstraat achter
huisnummer 34. Publiek is welkom
om het schuttersfeest bij te wonen.

Al meer dan dertig jaar zetten
de seniorleden van Jeugd en Natuur
Maasbree zich in om leerlingen van
groep 7 naar eigen zeggen ‘liefde
voor de natuur en omgeving’ bij te
brengen.
Ook het komende seizoen heeft
de vereniging weer een afwisselend
programma. Het programma bestaat
onder andere uit een sporen- en

paddenstoelenspeurtocht, waterbeestjes zoeken, wintervoer voor
vogels maken, bezoek aan de
kinderboerderij, natuurwandelingen, het maken van nestkastjes en
werken bij een adoptieproject aan de
Westeringlaan in Maasbree.
Opgeven kan tot zaterdag
16 september bij de voorzitter,
P. Schutte, via 077 465 31 83.

Langer thuis
met Groene Kruis
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Komt u ook?

Speciaal voor 50-plussers
Woensdag 27 september van 11.00 tot 16.00 uur
DOK6 Raadhuisplein 6 - 5981 AT Panningen
Meer informatie en aanmelden op www.groenekruis.nl/event
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Bespreking Poll week 35

We hebben een prima zomer gehad
Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het stemgedrag op de
poll van week 35. Een grote meerderheid van 80 procent van de stemmers
was het eens met de stelling en kijkt terug op mooie zomermaanden.
Het was dan ook één van de warmste zomers ooit gemeten in Nederland.
Toch viel er behoorlijk wat regen en hadden veel evenementen last van het
weer.
Misschien wilden de stemmers met hun stem laten zien dat er minder

gezeurd moet worden in Nederland. Er is altijd iets aan de hand. Als we een
te warme winter hebben, vindt iedereen het jammer en als het een week
onder nul is, is het weer te koud. Het is nooit goed. Als we nu terugkijken,
viel het reuze mee met de zomer. Misschien moesten we wat vaker
schuilen dan we wilden, maar over het algemeen was het goed toeven in
de buitenlucht. Daarbij gaan veel mensen toch op vakantie, dus hen maakt
het niet uit of het hier goed weer was.

Ik wil wel bijdragen aan de renovatie van een kerk
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De kerk in Meijel is toe aan een grondige renovatie, zo geeft het
bestuur aan. Om dat te kunnen betalen, is er ook geld nodig van de kerk.
Het kerkbestuur wil de inwoners van Meijel vragen hun steentje bij te
dragen aan het in orde maken van het gebouw. Dat kan ook in andere
dorpen in de toekomst gaan gebeuren, aangezien de gemeente niet alles
kan betalen.
De katholieke kerk heeft toch geld genoeg? Waarom moeten de
inwoners dan mee gaan betalen? Daarbij is het zo dat we al belastingen

betalen en de gemeente en provincie geven ook geld aan de renovatie.
Zo leggen we als burgers toch al bij aan de kerk?
Van de andere kant is het zo dat alle kerken zichzelf moeten bedruipen.
Rome helpt echt niet mee om de kerk in Meijel op te knappen. De kerkbesturen in Peel en Maas moeten met steeds minder inkomsten sterk
verouderde kerken gaan opknappen. Dat gaat niet zonder geld. Willen we
als dorpen de kerken behouden, zullen we er zelf aan moeten bijdragen.
Ik wil wel bijdragen aan de renovatie van een kerk. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > Er moeten meer sociale huurwoningen komen in Peel en Maas > eens 80% oneens 20%
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Wijnf Egchel
fb.com/wijnfeestenegchel

Zaterdag
Zondag
16 september 17 september
Vanaf 20.00 uur

Vanaf 11.00 uur

Die Männer Foodglaza
DJ Otto Wunderbar

(Diverse regionale bedrijven die zich
presenteren met mooie producten.)

Entree € 7,50

van 11.00 tot 16.00 uur

LOCATIE

laeving
Wijnerij de Be
22
Egchelseweg
Egchel

aansluitend muziek van

Schluchtenkracher
Die ADHD Discoshow
en diverse lokale en regionale
muziekgezelschappen
met

Kidscorner

Entree Gratis

Onze buitendienst zoekt
beladers en chauﬀeurs
voor de afvalinzameling

Kijk voor meer informatie en om
te solliciteren op:
vacatures.banenplein
limburg.nl/organisatie/69
ADVERTENTIE

WEEK 37

Gewone
leven
Drie weken lang geen
wekker, geen verplichtingen
en even niet aan werk hoeven
denken. Alleen maar zon,
het zwembad, lekker eten en
een verkoelend drankje
tussendoor. Wat heb ik genoten van mijn zomervakantie.
Maar wat is het ook heerlijk
om weer aan de slag te gaan.
Wat is dat gek, even helemaal afschakelen en niet te
hoeven denken aan deadlines,
invalshoeken, belafspraken en
interviews. HALLO op de mat
zien vallen en hem aan mijn
eigen keukentafel lezen, zonder
te weten wat erin staat. Dat is
even wat anders dan hem elke
week zelf in elkaar te zetten.
Hoewel ik erg kan genieten
van de zomerperiode, zelfs in
Nederland, is het voor ons als
journalist iets minder spannend.
De beroemde en beruchte
komkommerperiode. Want laten
we eerlijk zijn, vaak gebeurt er
niet veel. De gemeente heeft
haar zomerreces, de scholen zijn
dicht, veel verenigingen hebben
even niets en de sportclubs
staan even stil. Mensen staan op
pauze, nemen tijd voor zichzelf
en zijn iets minder bezig met
wat er om hen heen gebeurt.
Des te groter de uitdaging voor
ons als redacteuren om van
HALLO tóch een leuk en inhoudelijk nieuwsblad te maken.
Ook al is het jammer dat ik
dat Spaanse eiland heb moeten
verlaten en mijn wekker
maandagochtend weer om 07.00
uur ging, toch ben ik blij dat
alles weer gewoon is. Er is sport,
er zijn bijeenkomsten, wandelingen, lezingen, tentoonstellingen
en raadsvergaderingen. Verklaar
me voor gek, maar ik vind het
heerlijk. Laat het gewone leven
maar weer beginnen en de
stukjes maar weer komen.
Wij van HALLO zijn er klaar voor.
Kim
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Bewonersonderzoek
afvalinzameling
Einde vorig jaar zijn de inwoners van Baarlo, Beringe, Grashoek, Helden en Maasbree
gestart met de nieuwe manier van inzamelen. Onze inwoners in Egchel, Koningslust
en Panningen zijn inmiddels al ervaren deskundigen. Wij zijn erg benieuwd hoe onze
inwoners de nieuwe inzameling ervaren en of er nog aandachtspunten zijn waar we nog
aan kunnen werken.

Beperkte dienstverlening
Het loket Burgerzaken, (aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels)
is op donderdag 14 september 2017 tot 13.00 uur geopend.
Aangiften burgerlijke stand (geboorte, overlijden, erkenning etc.) zijn alleen mogelijk van
08.30 uur - 13.00 uur. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen is wel
mogelijk.
Op donderdagmiddag 14 september zijn de balies en telefoondienst van WIJZ
vanaf 13.30 uur gesloten.
De bibliotheek is normaal geopend tot 17:00 uur.
Op vrijdag 29 september 2017 zijn we voor gemeentelijke diensten tot 13.00 uur geopend.
De Bibliotheek is open van 13.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag 30 september 2017 zijn we voor gemeentelijke diensten gesloten.
De Bibliotheek is open van 8.30 tot 12.00 uur.

Aanwezigheid fotograaf
Van 30 augustus tot en met 21 september doen wij een online bewonersonderzoek over
de nieuwe inzamelmethode. Wij hopen dat veel inwoners even de tijd nemen om de korte
vragenlijst in te vullen.

Naast de lokale fotografen kunt u ook in het gemeentehuis terecht voor pasfoto’s als u een
nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig heeft. U hoeft geen afspraak te maken voor
de fotograaf. De fotograaf is voorlopig niet aanwezig op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag.
De fotograaf is wel aanwezig op:

De inwoners van Kessel, Kessel-Eik en Meijel gaan in januari 2018 kennis maken met deze
nieuwe manier van inzamelen. Ze kunnen dus niet meedoen aan dit onderzoek omdat de vragen
vooral betrekking hebben op de nieuwe manier van inzamelen.
Ongeveer 4000 inwoners krijgen een persoonlijke uitnodiging via de post. Maar uiteraard kan
en mag iedereen mee doen! Op de pagina over Afval op www.peelenmaas.nl staat de online
vragenlijst. Hoe meer ingevulde formulieren wij ontvangen des te secuurder zijn de resultaten.
Doe mee en win! Onder de deelnemers verloten wij vier cadeaubonnen van €25.

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!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.30 - 12.30 uur / 16.00 - 19.30 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 12.30 uur / 13.30 - 17.00 uur
08.30 - 12.30 uur / 13.30 - 15.30 uur
08.30 - 12.30 uur
08.30 - 12.00 uur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

Kessel-Eikse
Fancy Fair
Voor de 67e keer konden mensen op
zaterdag 9 en zondag 10 naar de Fancy Fair
in Kessel-Eik. Het evenement werd op
zaterdag om 19.00 uur geopend door
pastoor Verhaag. Daarna konden de mensen
onder andere meedoen aan het Rad van
Avontuur en loten kopen voor de grote
loterij een dag later. Daar waren weer veel
prijzen beschikbaar gesteld door
ondernemers uit de regio. De opbrengst van
de Fancy Fair ging dit jaar naar parochiekerk
Maria Onbevlekt Ontvangen van Kessel-Eik.

14

politiek

14
09

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.

Voor niets gaat de zon op
De verkiezingen staan weer voor de deur en dat is te merken ook.
De politieke partijen komen weer uit het pluche om zichzelf te etaleren.
Maar goed, dat hoort bij de
4-jaarlijkse stoelendans in de
gemeentepolitiek. Wij kunnen ons
goed voorstellen dat u niet direct een
politieke functie ambieert. Politiek

wordt vaak gezien als achterkamertjes
waar zaken worden besloten, waarna
tijdens de raadsvergaderingen voor de
bühne nog een toneelstukje opgevoerd
wordt. Dat is niet juist. Ongetwijfeld

gebeurt het, maar velen zitten daar
met een ideaal en hebben serieus oog
en oor voor wat er leeft in de samenleving. Ze willen dus iets betekenen voor
de inwoners van Peel en Maas.
Mensen die vrije tijd ‘opgeven’ om dat
doel te verwezenlijken. Die mensen zijn
uit het juiste hout gesneden, maar

moeilijk te vinden. Bent u die ‘diehard’
(volhouder) en kunt u zich vinden in
een partij die vindt dat de overheid
dienstbaar moet zijn? Vindt u dat u best
voor uzelf kunt denken en doen?Wilt u
mensen in nood helpen, zodat zij weer
snel op eigen benen kunnen staan en
dus geen gepamper vanuit de

overheid? Wilt u mensen prikkelen en
motiveren om onafhankelijk te zijn?
Dan zoeken wij u.Als u voldoet aan
onder andere de bovenstaande eisen,
dan is de 1.400 euro p
 er maand die u
als raadslid bruto ontvangt een

redelijke vergoeding.
Fractie AndersNu

Dag zomer, hallo verkiezingen
De zomervakantie is voorbij, het zomerreces van de gemeenteraad zit
erop. Weer uitgerust zijn we klaar om deze laatste eindspurt, van deze
raadsperiode en coalitie, zo goed mogelijk af te sluiten.
In bijna vier jaar hebben onze fractie Lokaal Peel&Maas en onze twee
collegeleden met heel veel inzet
gewerkt aan een mooie toekomst
voor Peel en Maas. Raadsvoorstellen
zijn voorbereid en er zijn vooraf veel
gesprekken gevoerd met burgers
om het goede besluit te kunnen
nemen. Het mooie was, dat we
dat in redelijke unanimiteit met de
gemeenteraad hebben kunnen doen.
Bestemmingsplannen zijn goedgekeurd,

waardoor bedrijven verder konden met
hun ambities, gesprekken met experts
zijn gevoerd waardoor beleidsplannen
zijn aangepast, zorgtaken die vanuit de
overheid werden overgeheveld naar de
gemeentes zijn zo goed mogelijk geïmplementeerd. En daarmee zijn we er nog
niet, maar Peel en Maas heeft heel veel
in beeld zowel praktisch als financieel.
Ook voeren we momenteel een interessante discussie over hoe de luchtkwaliteit
in Peel en Maas zo optimaal mogelijk is

en ligt de focus op de woningmarkt. Op
21 maart 2018 staan ‘alweer’ gemeenteraadsverkiezingen voor de deur en is vier
jaar vliegen voorbij. Lokaal Peel&Maas
bouwt heel graag weer verder aan een
prachtig Peel en Maas. In maart kiest u
de gemeenteraadsleden die u vertegenwoordigen. Uit die gemeenteraadsleden
worden de wethouders gekozen die het
beleid, dat de gemeenteraad bepaalt,
praktisch uitvoeren. De verkiezingen zijn
dus weer begonnen. U zag ons en zult
ons blijven tegenkomen in onze blauwe
Lokaal Peel&Maas-polo’s.
Saskia Vervoort,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Rondvlucht
boven Helden.
Op woensdag
18 oktober 2017

32.

95

Spaar vliegensvlug voor hoge korting bij PLUS Gommans.
Bij iedere €10,- aan boodschappen (m.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen)
ontvang je een spaarzegel. Bij 6 spaarzegels is de spaarkaart vol. Hiermee kost
de rondvlucht slechts €32,95. Je kunt de spaarkaart afhalen in de winkel.

OP=OP
Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

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

plus.nl

en zo 15
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GEPLUKT Pierre Theeuwen

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.

lacht Pierre. Later veranderde de
insteek van de blaaskapel en werd er
vooral Böhmische muziek gemaakt.
Voor Pierre een geweldige verandering.
“Ik luisterde van jongs af aan al naar de
muziek van Ernst Mosch, dus ik voelde
me er helemaal in thuis.”

Geen alcohol bij de
optredens

De 74-jarige Pierre Theeuwen woont al sinds zijn geboorte in Beringe. Vooral in de muziekwereld van het dorp is
Pierre een bekende naam. Daarnaast kan de Beringnaar genieten van de natuur en uiteraard van zijn vrouw Truus,
drie zonen en vier kleinkinderen. Deze week wordt Pierre geplukt.
Tijdens zijn werkende leven was
Pierre planner en werkvoorbereider bij
een bouwbedrijf. Hij heeft bijna veertig
jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt.
De meeste vrije tijd ging echter op aan

zijn grootste hobby: muziek. Hij zat
namelijk als tubaspeler sinds zijn
tienerjaren bij de fanfare en later ook
bij de bekende Beringese blaaskapel
Die Lustigen Freunde. “Het begon als

een carnavalskapel en ik weet nog
dat toen ik erbij kwam, mijn moeder
tegen één van de oudere leden zei
dat hij goed op mij moest passen.
Dat ik niet te veel bier zou drinken”,
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Gratis krant & bonusregeling
Verdiensten € 400,- per
maand
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Die Lustigen Freunde gingen
niet altijd weg om muziek te

Wij, GEBR. DINGS BV te Venlo,
zijn op zoek naar een

Sudoku
7

‘Festival was vaak
slopend’

EEN LEUK
EX TRAATJE

NAAST

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.

De kapel kreeg het druk en naast
het repeteren bij de Beringse fanfare,
waar Pierre al sinds zijn twaalfde lid
van werd en nog steeds is, kwamen er
vele optredens in de weekenden bij.
“In de glorietijd konden we de optredens kiezen. We speelden in Duitsland,
België, Luxemburg, Nederland, noem
het maar op.” Vaak wordt een blaaskapel geassocieerd met het drinken
van een pilsje tussendoor. Niet bij
Pierre. “Ik wilde altijd zo goed mogelijk
muziek maken en heb dus bijna nooit
alcohol gedronken tijdens een optreden. De lol kwam op de tweede plaats
bij mij, muziek maken op de eerste.”
Inmiddels is het voor Pierre wat
lastiger om nog veel te spelen, niet
alleen omdat de blaaskapel twee jaar
geleden werd opgeheven. “Ik word
toch wat ouder. Vroeger hoefde ik niet
te oefenen en lukte het allemaal wel.
Ik merk nu wel dat ik thuis aan de bak
moet om het bij te kunnen houden.
Dat is de leeftijd.” Pierre repeteert en
treedt nog wel op met de Beringse
fanfare. “En ik heb nog meegespeeld
met het gelegenheidsorkest Böhmische
Klänge. Ook hebben we met de familie
een eigen familiekapel. Bij bruiloften
en feesten in de familie treden we op.”

maken. De kapel organiseerde ook
ieder jaar samen met de fanfare het
Internationale Blaaskapellen Festival in
de hallen van touringcarbedrijf Ghielen.
Pierre zat dertig jaar in de organisatie
van het evenement. “Het is absoluut
jammer dat we daarmee moesten
stoppen. Maar het was niet rendabel
meer. Die week rond het festival was
slopend. Alles opbouwen, afbreken en
’s nachts een pilsje pakken na afloop.
Ik was soms pas om 06.00 uur thuis
en om 09.00 uur moest je weer paraat
zijn. Dat lukt me nu niet meer.”
Pierre is ook een grote
natuurliefhebber. Toch snappen veel
mensen dat niet helemaal, vertelt
hij. “Ik ben namelijk ook jager.
Dan vinden mensen het raar dat ik
zeg dat ik ontzettend kan genieten
van moeder Aarde, maar dat ik
wel dieren schiet. Dat komt denk
ik, omdat mensen niet helemaal
begrijpen waarom er gejaagd
wordt. Het is tegenwoordig voor
negentig procent schadebestrijding.
Boeren en tuinders ondervinden veel
hinder van de kraaien, duiven en
kauwen. Die pikken de verpakking
van hooibalen en plastic op
aspergevelden kapot. Dat kost hen
veel geld. Zo probeer ik de schade
enigszins te beperken.
Het liefst brengt Pierre zijn
dagen door in zijn tuin achter het
huis, de moestuin iets verderop
of in het veld om te jagen. In de
wintermaanden is dat iets lastiger
qua weer. Daarom volgde hij een
cursus rieten manden vlechten.
“Als mensen er om vragen, maak ik
een mand of broedkorf voor eenden.
Het is gewoon voor de hobby om
de wintermaanden door te komen.”
Pierre zit in ieder geval nog lang niet
achter de geraniums. “Zo lang de
gezondheid het toelaat, blijf ik met
mijn hobby’s doorgaan.”

Vanaf 15 jaar maar ook geschikt
voor AOW-ers
Bezorging maandag t/m vrijdag
voor 07:00 en op zaterdag
voor 07:30
Twee uurtjes per dag

Meld je aan op

BEZORGDEKRANT.NL

•
•
•
•
•

die van aanpakken houdt
die in teamverband kan werken
affiniteit met bloemen heeft (geen must)
voornamelijk in de avonduren wil werken op parttime basis
Wij zijn gevestigd op FloraZon

Voor meer informatie kunt u bellen met
077-3871152 en vragen naar Frank Dings
of Vivian Weijers-Peeters.
Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u sturen naar:
Gebr Dings BV
T.a.v. dhr. F. Dings/mevr. V. Weijers-Peeters
Floralaan 84, 5928 RB Venlo.
Of per e-mail naar:
vivgebrdings@hetnet.nl
Reageren kan tot 1 oktober 2017
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Presentatie tijdens toernooi

Nieuwe shirts G-teams
MVC’19 Maasbree
Bij voetbalclub MVC’19 uit Maasbree werd in het eerste weekend van september een groot toernooi gespeeld
voor de spelers van elf G-teams uit de regio. De spelers van de twee Maasbreese G-teams mochten die dag voor het
eerst de nieuwe shirts dragen die ze van sponsor Hoera Kindercentra ontvingen.

Tweede wedstrijd om beker

Panningen wint
ruim van Egchel
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
In de tweede wedstrijd om de KNVB-beker van district Zuid II nam het
eerste herenvoetbalteam van SV Panningen het zaterdag 9 september op
tegen naaste buur Egchel. De Panningse thuisploeg ging er met de winst
vandoor, 6-1.
Trainer Roel Schreurs kent de
weelde van een brede selectie met
allemaal potentiele basisspelers.
Nieuw bij Panningen zijn Tom Vullers,
Frank van Oijen en vanuit de jeugd
kwam Lars Mestrom over.
Laatstgenoemde zou uitgroeien tot de
beste man van het veld.
Panningen startte onwennig en
moest toezien hoe Egchel in de eerste
helft vooralsnog gelijke tred hield met
de groenwitten. De Panningnaren
leden veel balverlies op het
middenveld en produceerden steeds
een slechte eindpass.
Vermeldenswaardig waren de
vrije trappen van Egchels middenvelder Luc Crommentuijn.
In de 34e minuut nam Egchel verrassend de leiding door een doelpunt
van Lex Verstappen. De groenwitten
uit Panningen konden daar nauwelijks

Het was de twaalfde keer dat het
toernooi georganiseerd werd. In totaal
namen elf ploegen uit de regio deel
aan de wedstrijdjes. Voorafgaand aan
het toernooi werd het eerste shirt door
Jac Gubbels van de voetbalclub
overhandigd aan Marion Oomen,
clustermanager van Hoera Maasbree.
“Het was een geslaagde dag en het

weer was prima”, aldus Peter Maessen
van de G-voetbalcommissie van
MVC’19. “Sportiviteit en plezier staat bij
dit soort voetbal voorop. Winnen of
verliezen is niet belangrijk.”
Sinds een aantal jaar heeft
de Maasbreese voetbalclub twee
G-voetbalteams, die worden begeleid
door vaste begeleiders. En dat is best

bijzonder, vindt Maessen. “Je moet met
de mensen om kunnen gaan, zowel
als ze een goed humeur hebben als
wanneer ze niet zo’n goed humeur
hebben.” De spelers komen van overal.
Van Reuver tot Beringe en van Baarlo
tot Meijel. Maessen: “En ze worden
allemaal opgehaald en weer thuisgebracht.”

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Zondag 17 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

in Cultureel Centrum “De Wingerd” Maasbreeseweg 2 te Sevenum
Ruim 25 landelijk bekende auteurs en demonstratrices presenteren hier weer
diverse technieken en -producten van het nieuwe creatieve seizoen.
Tevens wordt er de mogelijkheid geboden om gratis workshops te volgen.
De Hobbymanifestatie is van 10:00 tot 16:30 uur. Bij verschillende demonstraties
kunt u gebruikmaken van leuke aanbiedingen die namens ons worden aangeboden.

Tijdens de Hobbymanifestatie is onze winkel aan de Markt 23 geopend!

De tweede helft gaf een heel
ander beeld te zien. Panningen was
heer en meester en hoe verder de
wedstrijd vorderde, des te groter
werd het overwicht van de groenwitten. Achtereenvolgens Remco Litjens
(penalty, 70e minuut), Youri van den
Hurk (79e en 87e minuut) en Idris
Pakasa tilden de stand naar een
’standesgemaesse’ 6-1.
Panningen bekert verder tegen
derdeklasser Baarlo.

Grashoek verliest
ook tweede bekerwedstrijd
Door: Piet Spee, voetbalvereniging VV Grashoek
Op sportpark De Vonckel in Meterik was de ploeg uit het Horster
kerkdorp zondag 10 september over alle linies het betere team. Het werd
2-0 voor de vierdeklasser. Hiermee kwam het eerste herenteam van
voetbalvereniging Grashoek goed weg.
zou kantelen. Een uitstekende vrije
trap van Erwin Pijnenburg werd
met moeite door doelman Luuk
Haenen onschadelijk gemaakt.
Raoul Bennenbroek ging een paar
maal op solotoer maar strandde
eveneens op de Meterikse sluitpost.
Meterik counterde zich enkele malen
naar riante kansen.
Alle schoten gingen over en langs,
zodat Grashoek mocht blijven hopen
op één punt. Die hoop vervloog in de
85e minuut. Ruud Janssen dook vrij
voor Koen op en schoot van dichtbij
onhoudbaar de 2-0 binnen.

Enkel punt voor beugelaars Kessel
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

De entree is vrij.

Hobbyisten ontvangen bij binnenkomst in de Wingerd een goedgevulde “goody-bag”
met daarin leuke verrassingen (zolang de voorraad strekt).
Bij binnenkomst ontvangt u een gratis nummer waarmee u kunt deelnemen aan de
tombola’s die gedurende de dag worden gehouden, met leuke prijzen.
Elk uur een trekking.
Tevens is er een kaartenwedstrijd, u kunt hier gratis aan deelnemen, deponeer
uw zelfgemaakte kaart in de speciale bus hiervoor bij de Goodybag uitgifte.

Panningen na rust
heer en meester

Meterik te sterk

Goed keeperswerk van Koen
zorgde ervoor dat de score in de
eerste helft niet ver opliep. Op links
kreeg Tom Verbong te veel vrijheid.
Diens afgemeten voorzet werd in de
15e minuut door de 18-jarige
jongeling Piet Steeghs onhoudbaar
achter Koen gekopt, 1-0. Aanvallend
kon Grashoek geen vuist maken en
bleef het bij enkele individuele
oprispingen.
In de tweede helft kwam Marco
Sijben binnen de lijnen voor Bjorn
Korsten. Een kwartier lang zag het
ernaar uit dat de wedstrijd toch

Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

iets tegenin brengen. Op slag van rust
scoorde Ilias Amhaouch de gelijkmaker uit het niets en welgeteld één
minuut later was het Panningen dat
volkomen onverwacht de leiding nam
door wederom Ilias Amhaouch.

Kampioen maat te
groot voor Kessel
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste beugelteam van Onze Vrije Uren (OVU) uit Kessel speelde
zaterdag 9 september tegen Neer. Thuis ging Kessel onderuit tegen de
kampioen van vorig jaar, 1-4.

Kent u het gemak
van onze

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

De beugelaars uit Neer, kampioen van vorig seizoen en ook dit jaar
titelkandidaat, waren duidelijk een
maat te groot. Roy Dorssers pakte
het enige Kesselse punt door Jochen

op ’t Roodt te verslaan. Ook Bjorn
Bongers speelde een prima pot,
maar moest in de laatste partij met
28-30 buigen tegen de Neerse
topper Rob Geelen.
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Geen vuist kunnen maken

Melderslo effectief
tegen BEVO
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenvoetbalteam van VV BEVO uit Beringe stond zondag
10 september voor een echte test met betrekking tot de voorbereiding
van het nieuwe seizoen. Het elftal trof thuis Melderslo. Een ploeg die slim
en effectief te werk ging, 0-4.
BEVO begon veel te slap aan de
ontmoeting, waardoor het al in de
zevende minuut op achterstand werd
gezet na een goede voorzet vanaf de
rechterflank. Daarbij werd de spits
geen strobreed in de weg gelegd en
kon Melderslo eenvoudig binnenschieten, 0-1.
De thuisploeg speelde in een
veel te laag tempo, men probeerde
het wel maar de ploeg uit Melderslo
kon telkens tijdig anticiperen.
Het typeerde de wedstrijd dat BEVO
pas vijf minuten voor rust de eerste
echte kans kon uitspelen, waarbij Eric
Minten een metertje over schoot.
In de 25e minuut was Melderslo
echter al op 0-2 gekomen, waarbij
toen de BEVO-ploeg te weinig druk
zette aan de zijlijn. Daardoor kon de
tegenstander in een mum van tijd
over links uitbreken. De voorzet werd
ook ditmaal vrij eenvoudig voorbij
BEVO-keeper Ron Haenraets gewerkt.
De rust brak dan ook aan met een
geenszins geflatteerde voorsprong
voor Melderslo, dat op alle fronten
heerste.

In de tweede helft pakte BEVO
het initiatief en speelde ze zich ook
enkele goede mogelijkheden uit.
Echter liet het geluk de ploeg in de
steek. Een goede en steenharde
uithaal van spits Rob Minten werd
van de lijn gehaald en een andere
mogelijkheid werd ook onbenut
gelaten.
Melderslo wist hier beter mee
om te gaan en scoorde in de 57e
minuut na onnodig balverlies op de
eigen helft van BEVO. Het team werd
resoluut afgestraft door de snelle
spitsen, 0-3.
BEVO liep steeds meer achter de
feiten aan, maar bleef wel werken
voor een beter resultaat. Debutant
Sam Dielissen scoorde nog uit een
goed opgezette aanval over rechts,
maar de goed leidende scheidsrechter had buitenspel geconstateerd en
zo bleef het vooralsnog 0-3. In de
42e minuut scoorde Melderslo zelfs
de 0-4 uit een snelle uitbraak over
rechts, die goed werd doorgekopt.
BEVO kon geen vuist maken tegen
een beter Melderslo.

Nederlaag

Zaalvoetballers
Beringe
weer onderuit
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Voor de tweede keer in drie dagen tijd moesten de zaalvoetballers
van Zvv Beringe een nederlaag slikken. Nadat de bekerwedstrijd op
vrijdag 8 september tegen FCK/de Hommel verloren ging, was op
maandag 12 september In de Bende te sterk voor de mannen van
Zvv Beringe 1. Het werd 4-2 voor de gasten uit Landgraaf.
Zvv Beringe begon de wedstrijd
niet sterk en moest wennen aan het
hoge niveau. De tegenstander bleek
individueel erg sterk met een aantal
dreigende acties. Na enkele minuten
ging het mis. In de Bende wist het
net te vinden, 0-1. Na een vijftal
minuten herstelde Beringe zich en
kwam de ploeg beter in de wedstrijd.
Dit resulteerde in de gelijkmaker van
Tom Peeters op aangeven van Guus
Maessen.

Gele kaart
en strafschop
Bij een 1-1 stand viel de bal via
de kluts voor de voeten van een
aanvaller van In de Bende. Bjorn
Korsten had geen keus en ontnam de
aanvaller een grote kans. De nummer
4 van Zvv Beringe kreeg de gele kaart
en In de Bende mocht een strafschop
nemen. Die werd gemist en de resterende twee minuten met een man
minder overleefde Beringe ook. Vlak
na deze spannende minuten kwam

de ploeg uit Panningen zelfs op voorsprong. Ilias Amhaouch onderschepte
de bal en creëerde via een individuele
actie genoeg ruimte voor een schot
dat doel trof, 2-1.
Vlak voor rust kwamen de
bezoekers op gelijke hoogte. De bal
werd vanuit een lastige hoek door
de benen van Jeremy Caessens in
het doel geschoten. In de tweede
helft waren beide ploegen aan elkaar
gewaagd, waarbij er voldoende kansen waren. Zvv Beringe kreeg een uitgelegen mogelijkheid om vijf minuten
voor tijd de wedstrijd naar zich toe
te trekken. Een opzichtige handsbal
werd bestraft met een strafschop en
gele kaart. Aanvoerder Guus Maessen
wist de strafschop niet tot doelpunt te
promoveren.
Twee minuten voor tijd viel de
2-3 voor de gasten. Een verdekt schot
ging rechtstreeks de kruising in. Zvv
Bering wisselde de keeper voor een
extra veldspeler, maar ook dit kon het
tij niet keren. Uiteindelijk werd het
nog 2-4.
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Amateurs in MX Open klasse

Europees kampioenschap
motorcross in Meijel
Motorcrossclub (MCC) Meijel is dit jaar weer de organisator van het Europees kampioenschap motorcross voor
amateurs, dat in Meijel plaatsvindt. Op zondag 17 september barst de strijd los in de MX Open klasse. Een dag
eerder, zaterdag 16 september, wordt gereden om het clubkampioenschap van MCC Meijel.

Beide motorcrosswedstrijden
vinden plaats op het motorcrossterrein
op De Vossenberg in Meijel. Vanaf alle
grote wegen in het dorp staat het
circuit aangegeven.
Op zaterdag strijden de clubrijders
om punten voor het clubkampioenschap. Daarnaast gaat de jeugd op de
zijspan aan de slag in de categorie Kids
& Sidecars en wordt er gecrosst in de
classic 50cc cross.
Het EK dat op zondag wordt
gereden, valt onder de International

Motorbike Association (IMBA).
Hierin strijden motorcrossers uit
Groot Brittannië, Duitsland, België,
Zwitserland, Frankrijk, Denemarken
en Nederland in een serie van zes
wedstrijden van drie manches om de
Europese titel. Naast de deelnemers in
de EK MX Open klasse strijden deelnemers in vijf nationale klassen om de
punten voor het Nederlands kampioenschap.
Ook de MX Open Junioren, de
MX2 Senioren, de MX2 Nationalen, de

Quads en de snelle MX2 Inters komen
zondag aan de start. In deze klassen
staan een aantal MCC Meijel-clubrijders
aan de start, waaronder Joost van der
Asdonk, Koen Lenders en Tom van Lier
uit Meijel.
De trainingen beginnen zondag
om 09.00 uur. De eerste manche
begint om 11.00 uur. De opening met
de voorstelling van de internationale
deelnemers is omstreeks 12.00 uur.
De eerste manche van de EK MX Open
klasse begint omstreeks 13.00 uur.

Stap naar Europese kampioenschappen

MD Meijel op podium in
Nijkerk en Meerlo
Door: Engela Snijders, MD Meijel
De meiden van Majorette en Dans (MD) uit Meijel zijn zaterdag 9 en zondag 10 september op wedstrijd geweest
in Nijkerk en Meerlo. Daar behaalden de dames meerdere podiumplaatsen.

In Nijkerk deed het duo Renée en
Femke mee. Ze behaalden 68,2 punten,
goed voor een tweede plaats. Het duo
heeft in Nijkerk weer een positieve
stap gezet richting de Europese
Kampioenschappen Majorette in

oktober, waaraan zij mag meedoen.
In Meerlo werd Bente eerste met
promotie in Technisch Programma.
Solisten Britt en Leanne, het duo Iris en
Joyce en het A-team werden eerste in
Showtwirl. Soliste Mara en het ensem-

ble Emmy, Eline en Mara werden eerste
in Artistiek Programma. Het B-team
wist in de categorie Showtwirl een
tweede plek te behalen, net als Leanne
in Technisch Programma. Vierde bij het
Vrij Podium werd de showgroep Start It.
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Melderslo effectief tegen
BEVO
Door: Bert Gielen
Het eerste herenvoetbalteam van BEVO uit Beringe stond zondag 10 september voor een echte test met
betrekking tot de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Het elftal trof thuis Melderslo. Een ploeg die slim en
effectief te werk ging, 0-4.
BEVO begon veel te slap aan deze
ontmoeting, waardoor het al in de
zevende minuut op achterstand werd
gezet na een goede voorzet vanaf de
rechterflank. Daarbij werd de spits geen
strobreed in de weg gelegd en kon
Melderslo eenvoudig binnenschieten,
0-1. De thuisploeg speelde in een veel
te laag tempo, men probeerde het wel
maar de ploeg uit Melderslo kon immer
tijdig anticiperen. Het typeerde de
wedstrijd, dat BEVO zich pas vijf
minuten voor rust de eerste echte kans
kon uitspelen, waarbij Eric Minten een
metertje over schoot.
Echter voordien al in de 25e minuut
tekende Melderslo voor de 0-2, waarbij

de BEVO-ploeg te weinig druk zette aan
de zijlijn. Daardoor kon de tegenstander in een mum van tijd over links
uitbreken. De voorzet werd ook ditmaal
vrij eenvoudig voorbij BEVO-keeper Ron
Haenraets gewerkt. De rust brak dan
ook aan met een geenszins geflatteerde voorsprong voor Melderslo, dat
op alle fronten heerste.
In de tweede helft pakte BEVO het
initiatief en speelde ze zich ook enkele
goede mogelijkheden uit. Echter liet
het geluk de ploeg in de steek. Een
goede en steenharde uithaal van spits
Rob Minten werd van de lijn gehaald
en een andere mogelijkheid werd ook
onbenut gelaten. Melderslo wist hier

beter mee om te gaan en scoorde in de
57e minuut na onnodig balverlies op de
eigen helft van BEVO. Het team werd
resoluut afgestraft door de snelle spitsen, 0-3. BEVO liep steeds meer achter
de feiten aan, maar bleef wel werken
voor een beter resultaat. Debutant Sam
Dielissen scoorde nog uit een goed
opgezette aanval over rechts, maar
helaas voor BEVO had de goed leidende
scheidsrechter buitenspel geconstateerd en bleef het vooralsnog 0-3. In de
42e minuut scoorde Melderslo zelfs de
0-4 uit een snelle uitbraak over rechts,
die goed werd doorgekopt. BEVO kon
geen vuist maken tegen een beter
Melderslo.

Verrast door GFC’33

Baarlo op rand van
bekeruitschakeling
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Baarlo heeft zich op zondag 10 september in eigen huis laten
verrassen door vierde klasser GFC’33 uit Grubbenvorst, vorig seizoen nog
competitietegenstander in de derde klasse. De enige en winnende
treffer viel pal na rust en Baarlo wist dit ondanks enkele mogelijkheden
in het verder verloop van de wedstrijd niet meer te corrigeren.

Kans op volgende ronde

Helden wint broedertwist
overtuigend
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
De eerste herenteams van de voetbalverenigingen Helden en Koningslust stonden zondag 10 september tegenover
elkaar. Het was de wedstrijd van de gebroeders Kessels. Aanvoerder Bram Kessels speelde aan de zijde van Koningslust
en zijn jongere broer Freek, nummer 10, speelde in het blauw. Thuisploeg Helden kwam als winnaar uit de bus, al
baalde Freek na afloop een klein beetje dat zijn naam niet op het scorebord verscheen. De eindstand werd 4-0.
Koningslust liet meteen zien dat
het bereid was te vechten voor een
overwinning. De geel-zwarten zaten er
fel op. Desondanks wist Helden er
onderuit te voetballen en zag dit voor
de rust nog beloond met drie doelpunten. Joep Lenders tekende voor het
eerste doelpunt nadat hij eindstation
van een vlot lopende aanval was. Mike
van Lier wist met twee doelpunten
voor de ruststand te zorgen. Freek
Kessels had een uitgelezen mogelijk-

heid om het gat nog te vergroten, maar
zag doelman Hunnekens als grote
sta-in-de-weg.
Na de rust ging Helden verder met
het creëren van kansen. Juul Stammen
had zijn vizier echter tot driemaal toe
niet op scherp staan, waardoor de
marge op drie bleef. Koningslust bleek
ook in de tweede helft niet bij machte
om terug in de wedstrijd te komen en
bij de Heldenaren sloop de klad in het
spel. De tweede helft kabbelde dan ook

voort. Invaller Tom Peeters wist tien
minuten voor het eind wel nog voor
het laatste doelpunt van de middag te
zorgen door een steekpass diagonaal
het doel in te werken, maar daar bleef
het na de rust dan ook bij.
Op zaterdag 16 september besluit
Helden de bekerwedstrijden in en tegen
Maasbree, waar het met een overwinning nog kans maakt om door te bekeren. Koningslust maakt geen kans meer
op een plek in de volgende ronde.

MVC’19 wint van
een lastig Hegelsom
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zijn tweede bekerwedstrijd tegen een degelijk voetballend Hegelsom met 2-1 gewonnen. Omdat MVC’19 verzuimde na rust de score uit te bouwen, bleef het tot de slotminuten spannend. MVC heeft in de laatste wedstrijd aan een overwinning voldoende om door te bekeren.
Het was spannend in Maasbree,
zeker toen verdediger Kjell Nijssen
tien minuten voor tijd met een
liesblessure uitviel en MVC’19 met tien
man verder moest. De gasten uit
Hegelsom wisten hun kansen echter
niet te verzilveren.
Hegelsom had de eerste wedstrijd
tegen Helden met 5-1 gewonnen.
MVC’19 was dus gewaarschuwd en
besloot vanaf de eerste minuut druk
te zetten. Met goed en aantrekkelijk
voetbal werden de gasten onder druk
gezet. MVC kreeg enkele kansen,
maar Ron van den Kerkhof, Joris
Timmermans en Quinten Ambaum
hadden hun vizier niet scherp staan.

Onverwachts nam Hegelsom in de 36e
minuut de leiding, toen bij een uitval
de MVC-defensie in de lucht werd
afgetroefd. Tegen de geplaatste kopbal
was keeper Jim Craenen kansloos.
MVC’19 had het antwoord echter
direct klaar. Binnen twee minuten hadden de Maasbreenaren de
achterstand omgebogen in een 2-1
voorsprong. Eerst scoorde Daan Peters
in de 37e minuut op fraaie wijze de
gelijkmaker. Een minuut later kreeg
Joris Timmermans loon naar werken.
Hij knalde MVC’19 naar 2-1. In de
slotfase van die eerste helft verzuimde
de Maasbreese ploeg de voorsprong
uit te bouwen.

Na de pauze was het de bedoeling
de voorsprong verder uit te breiden,
maar MVC’19 ging slordiger spelen.
Invaller Pat Cox en Ron van den
Kerkhof hadden de mogelijkheden om
de voorsprong uit te breiden. Toen dat
niet lukte, ging Hegelsom steeds meer
geloven in een bekerstunt. MVC’19
ontsnapte enkele malen aan de gelijkmaker.
Op zaterdag 16 september zal
MVC’19 uit een ander vaatje moeten
tappen tegen VV Helden om de
volle winst te behalen en verder te
bekeren. Bij Heldense winst kunnen
de Heldenaren ook de volgende
ronde halen.

De eerste helft was gelijkopgaand
zonder echt grote kansen voor beide
teams. Baarlo was nog het dichtst bij
een treffer na een voorzet van Kay
Nellen vanaf de rechtervleugel waaruit
Matthijs Hanssen rakelings overkopte.
Aan de ander kant moest Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg een paar
keer gestrekt om een tegentreffer te
voorkomen. Koud uit de kleedkamer
werd Schouenberg alsnog geklopt.
Onnodig balverlies van Baarlo op het
middenveld leidde een Grubbenvorster
counter in. Uit de daaropvolgende
voorzet zette GFC-speler Thei Breukers

zijn ploeg op voorsprong, 0-1. Baarlo
ging nog op jacht naar de gelijkmaker
en kreeg daarvoor ook enkele goede
mogelijkheden. De ploeg kwam echter
niet verder dan een inzet van Matthijs
Hanssen op de paal. Het Baarlose
team moet op donderdag 14 september naar Panningen voor het laatste
duel in de beker. Baarlo dient met
minimaal twee doelpunten verschil te
winnen om een ronde verder te
komen en dan nog is de ploeg
afhankelijk van het resultaat van
GFC’33 tegen Egchel.
(Foto: Len Gielen)

Verenigingen Koningslust en Grashoek

Veldwedstrijd
handboogschieten
in het Vlakbroek
Handboogverenigingen De Indianen uit Koningslust en OVU Grashoek
organiseren voor de zesde keer hun veldwedstrijd De Vlakbroekroute.
Deze wedstrijden vinden plaats op zaterdag 16 en zondag 17 september.
Deze zevende wedstrijd wordt
gehouden in en rondom
natuurgebied het Vlakbroek.
In totaal hebben 103 schutters uit
het ‘fieldcircuit’ zich aangemeld.
Een zogenoemde fieldwedstrijd
wordt verschoten in en rondom de
bossen, waar een parcours is
uitgezet van 24 doelen variërend
van 5 tot 60 meter. Er wordt
geschoten op vier verschillende
blazoenen van 20, 40, 60 en 80
centimeter doorsnee, die een score

hebben van 1 tot en met 6.
De schutters verzamelen zich
zaterdag om 09.45 uur in het
Vlakbroekpark. Per doel starten vier
schutters, waarna rond 10.15 uur de
wedstrijd start die naar verwachting
tot 16.30 uur duurt. Op zondag
begint de wedstrijd om 09.15 uur en
is het einde ook weer om 16.30 uur.
Daarna worden de prijzen uitgereikt.
Het evenement is vrij toegankelijk
voor bezoekers. Het begin van het
parcours ligt aan de Poorterweg.
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Nationale Sportweek ook in Peel en Maas

Sportactiviteiten
in Panningen
Om lekker sporten en bewegen te promoten, ging op zaterdag
9 september de Nationale Sportweek van start. De week is een initiatief van
sportorganisatie NOC*NSF samen met de sportbonden in Nederland. In Peel
en Maas vinden daarom op vrijdag 15 en zaterdag 16 september
sportactiviteiten plaats in Panningen.

Clubkampioenen De Cavaliers
Helden

Ruiters van ruitervereniging De Cavaliers uit Helden verreden zondag 10 september het jaarlijkse
clubkampioenschap bij manege De Vosberg in Panningen. Er werd gestreden voor de titel allround-,
spring- en dressuurkampioen. Bij de pony’s werd Sien Janssen bixiekampioen met Foxfire,
springkampioen werd Romee Neefs met Demi Beau, Natasja Rongen kreeg met Verano de titel
dressuurkampioen. Romee Neefs werd ook allroundkampioen met Demi Beau. Bij de paarden werd
Lizzy Mestrom dressuurkampioen met Ginger, Saskia Drissen werd springkampioen met Verona en
Inge Sonnemans kreeg de titel allroundkampioen met Uline van ter Hilst.

Mountainbikewedstrijd

Modderrijden in Arkel
en Daun
Door: Kirsten Janssen, MTB Baarlo
Voor zowel de jeugd als voor de volwassenen van mountainbikevereniging MTB Baarlo stond in het weekend
van zaterdag 9 en zondag 10 september een wedstrijd op het programma. Een viertal jeugdleden reisden af naar
Arkel en voor Mark Doesborg en Jack Piels was het in Daun te doen.

Door de regen lagen zowel het
parcours in Arkel als dat in Daun er
modderig bij. Gelukkig vielen de buien
in Arkel voornamelijk tussen de
wedstrijden door. Als eerste startte
Zepp Aelen in categorie 3. Hij had last
van regen tijdens de wedstrijd. Dit hield
hem echter niet tegen om een mooie
race te rijden.
Na de middagpauze was het de
beurt aan Finn Keunen en Guus Janssen
in categorie 5. Beide heren kwamen
goed weg bij de start. Guus had de
pech dat er bij de eerste klim een
opstopping ontstond waar hij niet
voorbij kwam. Hij werd uiteindelijk 31e.

Finn wist de vijftiende plaats vast te
houden en daarmee te finishen.
In categorie 7 was het Tim Janssen
die voor MTB Baarlo de dag afsloot. Hij
was bij de start goed weg en kwam tijdens de eerste passage als achttiende
door. Deze plaats wist hij gedurende de
wedstrijd redelijke vast te houden tot
over de eindstreep.
Mark Doesborg en Jack Piels reden
die de Vulkanride in Daun. Een marathonwedstrijd van 100 kilometer, met
daarin 2.300 hoogtemeters. In eerste
instantie konden ze redelijk goed bij
elkaar blijven in het peloton. Naarmate
de wedstrijd vorderde, werden de

verschillen groter. Na de eerste verzorgingspost zaten de mannen 3 minuten uit elkaar, bij de tweede post op
55 kilometer was dit uitgelopen tot
6 minuten en bij de laatste post op
79 kilometer zaten Jack en Mark slechts
12 minuten uit elkaar. Jack kwam uiteindelijk binnen op een strakke tijd van
4 uur en 23 minuten, goed voor een
derde plaats. Mark zette een tijd van
4 uur en 38 minuten neer, goed voor
een veertiende plaats. Voor beiden een
persoonlijk record.
Voor alle renners was deze dag
een voorbereiding op de Nk’s die gaan
komen eind september en in oktober.

Ouderen kunnen op vrijdag
15 september deelnemen aan diverse
oefenlessen in het Ringovenpark
achter zorginstelling De Groenling.
Bij slecht weer vinden de activiteiten
plaats in de gymzaal van De Groenling.
Die dag vinden ook de opnames plaats
van het beweegprogramma Peel en
Maas in beweging van Omroep P&M.
De eerste oefenlessen waarbij mensen
zich mogen aansluiten, worden
gegeven samen met de KBO en met
Zij-Actief en SSS Helden. De eerste
oefenles duurt van 09.30 tot 10.00 uur,
de tweede les duurt van 10.30 tot
11.00 uur. Daarna worden nog diverse
andere lessen gegeven. De laatste
oefenles duurt van 15.30 tot 16.00 uur.
Op het Thyascomplex in Panningen
vinden ook extra activiteiten plaats
voor jong en oud. Van 13.00 tot
17.00 uur is een ouder-kindclinic

wielrennen en mountainbiken om
kennis te maken met de sporten.
Op het complex staan mountainbikes
en racefietsen die gebruikt mogen
worden, mits van tevoren gemeld,
maar het is ook toegestaan om
een eigen sportieve fiets mee
te nemen. Van 14.00 tot 16.00
uur geeft toerclub TC Everlo een
valpreventietraining. Omdat steeds
meer mensen gaan fietsen en er nog
altijd veel ongelukken met fietsers
plaatsvinden, besloot de toerclub een
training in valpreventie te organiseren
tijdens de Nationale Sportweek.
Deze preventieles vindt plaats in
gymzaal De Riet op de Thyas-locatie.
Aanmelden voor de activiteiten
kan via info@thyas.nl Neem voor meer
informatie over valpreventie contact
op met Jan Coopmans via
077 307 20 01.

Themabijeenkomst

‘De Vreemdeling’
zondag 17 september

Ontvangst vanaf 13.00 uur in de kapel van het missiehuis aan
de Kerkstraat te Panningen.
Mensen die als vreemdeling naar onze gemeente zijn gekomen,
vertellen hoe ze hier ontvangen zijn, hoe ze hun leven weer op
willen bouwen en welke steun ze hierbij ontvangen. Iedereen is
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
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Derde editie hindernissenloop

Battlerun Maasbree
zonder wedstrijdelement
Voor het eerst vindt de Battlerun Maasbree plaats zonder wedstrijdelement. Dit vanwege het dodelijke ongeluk
bij Venlostormt afgelopen jaar. De derde editie van het Maasbreese hindernisevenement vindt dit jaar plaats op
zaterdag 16 en zondag 17 september aan de Kerkdijk.

Wethouder Paul Sanders en Thei
Hendriks van Racingteam Maasbree
geven zaterdag om 12.00 uur het
startsein van de teamrun, waarvoor
zich veertig teams hebben opgegeven.
Na de teamrun start om 17.00 uur de
singlerun. In de feesttent treedt ’s

avonds coverband Khick op, om de
eerste battlerundag af te sluiten.
De zondag staat geheel in het
teken van de kids- en familierun.
Deze start om 10.00 uur. Kinderen
tussen de 6 en 14 jaar leggen
hetzelfde parcours af als de

Wisselvallige
vangst voor Meijelse
hengelaars
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Het was zondag 10 september zeer wisselvallig aan visvijver De Donk
in Meijel. In het ene vak haalden de hengelaars van HSV De Noordervaart
bijna 39 kilo binnen, terwijl elders nog geen tien kilo werd gevangen.

volwassenen, maar mogen lastige of
spannende hindernissen overslaan.
Voor de allerkleinsten staat er
een springkussen op het terrein
en is er een aangepaste mini-run
uitgedacht, terwijl dj’s zorgen voor
muziek in de tent.

Meerdere podiumplaatsen

Younique Maasbree wint
vrij podium
Door: Marco Smolders, majorettevereniging Younique
Voor de majorettes van Younique uit Maasbree stond er zondag 10 september een majorettewedstrijd en vrij
podium van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op de planning in Meerlo. Daar nam de club meerdere prijzen
mee naar huis.

Winnaar Harrie Verberne
die 6.770 gram binnenhengelde
Het was Harrie Verberne die met
100 gram voorsprong op de
nummer twee in zijn vak eerste
werd met 6.770 gram. Tweede werd
Peter Kirkels met 2.405 gram,
gevolgd door Hans Vissers met
6.670 gram op de derde plaats.
Op zaterdag 9 september vond
daarnaast het Nederlands kampioenschap voor de jeugd plaats

in de buurt van Steenwijk, bij het
Beukerskanaal. Yoeri van Lieshout,
Siem en Raf Dorssers hadden zich
door middel van selectiewedstrijden
geplaatst. Ze deden alle drie mee
in de Categorie U20. Yoeri werd in
totaal twaalfde met een gewicht
van 1.700 gram, Siem werd 29e
met 1.180 gram en Raf 47e met
630 gram.

Uit in Stramproy

Goede start voor
beugelclub Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
Het eerste team van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo heeft
een goede start gemaakt in de nieuwe competitie van de eerste klasse.
In en tegen Stramproy wonnen de Baarlonaren met 1-4.

In de categorie Solo Jeugd 3, Show
Twirl werd Juulke van Roy tweede en
Debby Said eerste. Bij de Solo Senior
Midden, Artistiek Programma werd
Jesse Muijsenberg eerste met maar
liefst 85,6 punten. Dit houdt promotie

naar de topklasse in. Het Team Senior,
Show Twirl werd eveneens eerste.
Bij de Sterparade/Jeugd 1 werden
Elise Dekker tweede en Janske Wolters
eerste. In de Sterparade/Jeugd 2 werd
Saar Smolders derde, Guusje Wolters

tweede en Karin Said eerste. Tot slot
werd de Groep Jeugd 1 eerste binnen
het Vrije Podium. Knappe prestaties
van alle deelnemende leden onder
begeleiding van coach Suzanne ter
Voert-Hebben.

Vol goede moed en zelfvertrouwen
werd er afgereisd naar Stramproy.
Het resultaat mocht er wezen.
Piet begon ijzersterk door in
het begin van de partij direct een
bol alleen te slaan en de druk bij
de tegenstander neer te leggen om
zodoende de basis voor de latere
winst veilig te stellen, al maakten
beiden spelers nog wel een slippertje.
Ger begon ook prima aan de wedstrijd, maar zijn sterke tegenstander
had op alles een antwoord en daarom
moest hij zijn meerdere erkennen.

Die kende iets meer geluk dan Ger.
Esther speelde een puike, maar
ook lange partij die zij geheel verdiend naar zich toe trok. Zij zorgde
voor een mooie 2-1 voorsprong op
het scorebord.
Roy speelde zelf goed, iets dat
van de tegenstander niet gezegd kan
worden. Roy won namelijk met 30-8.
De nieuwkomer in het eerste
team, Marc van de Korput, wilde niet
achterblijven en wist met vallen en
opstaan toch het vierde punt voor
De Flatsers binnen te halen.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

jongeren 21

aan
Femke Steeghs

Het
Nederlandse
schoolsysteem

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Femke Steeghs
17 jaar
Helden
Het Bouwens Panningen

Wat is jouw droomberoep?
Sinds de eerste klas van de middelbare
school lijkt het me superleuk om presentatrice op tv te worden. Ik vind het
erg leuk om te presenteren. Zo heb ik
bij de uitreiking van mijn diploma een
bedankwoord mogen speechen.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Qua uiterlijk lijk ik een beetje op mijn
vader en een beetje op mijn moeder.
Qua innerlijk lijk ik het meest op mijn
vader. Wij zijn beide sociaal en best
direct. Mijn vader en ik zijn ook alle
twee doorzetters.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het liefst buiten of ik spendeerde uren op de trampoline. Ik ben
iemand die echt niet stil kan zitten en
het liefst fysiek bezig is. Omdat mijn
moeder mij altijd zo zag bewegen,
besloot ze mij op mijn zesde voor
turnen aan te melden. Dat doe ik nu
nog steeds. Daarnaast zit ik ook nog op
dansen.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ik heb een kast vol met allemaal
medailles die ik met turnen heb
gewonnen. Turnen is al tien jaar mijn
grootste hobby. Afgelopen juni werd
ik nog districtskampioen van ZuidNederland.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Mijn vader zegt altijd dat als je niet weet
of iets lukt, je het gewoon moet proberen en altijd door moet zetten. Ik heb
afgelopen mei mijn vmbo-diploma
gehaald en heb er nu voor gekozen om
naar havo door te stromen. Van tevoren
was ik hier nog wat onzeker over. Mijn
vader gaf mij toen dit advies.
Als je iedereen zou kunnen ontmoeten, levend of overleden, wie zou je
dan ontmoeten?
Als ik iedereen zou kunnen ontmoeten,
zou ik graag Rob Giesen willen ontmoeten. Rob, mijn buurman, is ruim zes jaar
geleden aan kanker overleden. Vroeger
waren we heel vaak samen met de
twee gezinnen. We hebben samen
hele mooie herinneringen. Ik zou aan
Rob willen vragen hoe het met hem
gaat en hoe hij vindt dat het met zijn
gezin gaat. Ik zou willen weten wat hij
anders zou willen zien, maar ik ben ook
benieuwd hoe hij vindt dat het met mij
gaat.
Wat is jouw stopwoordje?
‘Boeit neemand get’ is iets wat ik
vaak zeg. Als mijn ouders of vrienden
bijvoorbeeld iets aan mij vertellen en
als ik in een melige bui ben, dan zeg ik
dat weleens.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Onlangs heb ik besloten naar havo
door te stromen na vier jaar vmbo.
Ik weet niet wat ik wil worden en
vond dit een goede oplossing. Ik
ga mij nu op school focussen, zodat
ik hierna een hbo-studie kan gaan
doen. Een andere grote beslissing is
om weer op nationaal niveau te gaan

turnen. Na één jaar geblesseerd te
zijn geweest, had ik weer de kans op
dit niveau te mogen turnen en dat
ga ik nu doen.
Ben je meestal te vroeg, precies
op tijd of te laat?
Ik ben altijd te laat, behalve voor
school. Mensen zijn er zelfs al aan
gewend. Ze houden er dan meestal al
rekening mee dat ik vijftien minuten
later ben of zeggen dat ik maar rustig
aan moet doen. Ik kom meestal te
laat, omdat ik nog van alles te doen
heb net voordat ik vertrek.
Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is Fem of Femmie.
Mijn ouders zijn begonnen mij zo te
noemen. Zij vonden Femke blijkbaar
te lang. Onderhand noemt iedereen
mij Fem: vrienden, familie, op school
en zelfs bij het turnen. Ik ben er wel
aan gewend.
Wie is je grote voorbeeld?
Mijn vader is mijn grote voorbeeld.
Hij is altijd positief en kan met iedereen goed overweg. Hij kan mij ook
altijd goed motiveren en stimuleert
mij op het gebied van school en
turnen. Het inspireert mij dat mijn
vader altijd bezig is en nooit stil zit.
Optimist, pessimist of realist?
Ik ben echt een optimist. Ik probeer
altijd het positieve van iets in te
zien. Ik hoor het ook van mensen om
mij heen: ‘hoe doe je dat toch: altijd
vrolijk en positief zijn?’
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik vond vroeger K3 helemaal
geweldig. Toen de oude K3 een tijdje

geleden werd vervangen, besloten
mijn beste vriendin Simone en ik
naar hun afscheidsconcert te gaan.
Niet alleen om van K3 afscheid te
nemen, maar ook om te vieren dat
we al twaalf en een half jaar beste
vriendinnen zijn. Het was superleuk
om al die liedjes van vroeger weer
te horen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Er zijn twee herinneringen die mij
kippenvel bezorgen. Ten eerste het
moment dat ik na een blessure
toch weer op het prijzenblok stond.
Ik werd toen districtskampioen.
Ik keek naar mijn moeder, die nog
nooit een wedstrijd heeft gemist,
en ik dacht ik sta er gewoon weer.
Een andere herinnering is die aan
Kerst. Met de familie speelden we
een spel waarbij we allerlei vragen
moesten beantwoorden. Mijn vader
trok een kaartje waar de vraag op
stond op wie hij het meest trots was.
Hij zei dat hij het meest trots op mij
was, omdat ik altijd mijn best doe
en zo hard heb geknokt voor wat ik
heb bereikt. Ik had het helemaal niet
verwacht.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik wil graag dat anderen mij zien
als een vrolijk en positief persoon.
Ik ben iemand die met iedereen goed
kan opschieten en die gemakkelijk
iemand even aanspreekt om een
praatje te maken. Ik ben iemand die
graag onder de mensen is.

Paard en wagens zijn
ingeruild voor Mercedessen en
telefooncellen zijn ingeruild
voor iPhones, maar wat is er
veranderd aan het
Nederlandse schoolsysteem?
Niets. Er wordt ons, studenten,
nog altijd verteld dat we
rechtop in rijen moeten zitten,
onze hand op moeten steken
als we iets willen zeggen en
netjes ons huiswerk moeten
maken. Klinkt dit als iets dat
ons op de toekomst
voorbereidt?
Ooit al eens nagedacht over
waarom leerlingen zo veel
klagen over school?
‘De pubertijd’ zou natuurlijk uw
antwoord zijn geweest.
Want hoe gemakkelijk is het om
de pubertijd de schuld te geven
van elk gebrek, elk beetje stress
en elke uitbarsting? Op deze
manier heeft men al langer dan
een eeuw het echte probleem
ontlopen. Het echte probleem is
namelijk hoe iedereen wordt
behandeld alsof ze dezelfde
kwaliteiten hebben. Ik heb nog
nooit meegemaakt dat iemand
van een vogel verwacht dat deze
goed kan zwemmen.
Waarom wordt er dan van
creatievelingen verwacht dat ze
voldoendes halen voor
bètavakken? En waarom wordt
er van wiskundegenieën
verwacht dat ze vloeiend Frans
kunnen spreken? Vraag het maar
na aan uw zoon of dochter:
wanneer je in de pubertijd zit,
voelt het vaker alsof niemand je
begrijpt. Dat gevoel versterkt als
de mensen die je toekomst voor
een deel bepalen, leraren, je
ook écht niet begrijpen.
Renee
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Carnavalsvereniging De Kieveloeët

Liedjesfestival Meijel verhuist naar middag
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel daagt vastelaovesvierende Meijelnaren uit mee te gaan doen aan
het ‘liedjesfèstieval’. Op zondag 19 november vindt de tweede vernieuwde editie van het evenement plaats.
Dit keer niet ’s avonds, maar in de middag.

Opgeven is mogelijk tot donderdag
21 oktober bij de carnavalsvereniging
via liedjes@kieveloeet.nl of door te

bellen met Benny Vaes via 06 12 44 72
70. Ook wie meer informatie wil, kan
via deze kanalen contact opnemen.

Rechtgezet
In het artikel ‘Rolstoel- en rollatordansen in Maasbree’ in de HALLO
Peel en Maas van donderdag 7 september werd per abuis vermeld dat
het gaat om een dansmiddag.
Dit is niet juist.
De Dorpsdagvoorziening in Maasbree
houdt de dansbijeenkomsten
elke tweede en vierde vrijdag

van de maand in de ochtend
van 10.00 tot 11.30 uur, bij de
Dorpsdagvoorziening op de
Dorpstraat in Maasbree.

Grote oldtimertoertocht Meijel
Liefhebbers van oude brommers, motoren en auto’s kunnen zondag
17 september weer hun hart ophalen in het centrum van Meijel. Dan start
een grote oldtimertoertocht.

De organisatie van ’t Mééls
liedjesfèstieval heeft de traditionele
avond ingeruild voor de middag, zodat
alle leeftijden het evenement kunnen

bezoeken. Het festival bestaat uit twee
categorieën: de eerste is voor de jeugd
vanaf de brugklas tot en met 15 jaar,
de tweede categorie is voor iedereen

vanaf 16 jaar. Iedereen mag meedoen
met een eigen melodie en tekst, maar
een eigen tekst op een bestaande
melodie mag ook.

De oude bromfietsen, motoren en
auto’s verzamelen zich vanaf 09.45
uur bij De Heere van Meijel aan de
Dorpstraat. Vanaf daar vertrekken ze
na elkaar op toer. Totdat de eerste

stoet bromfietsen om 10.30 uur
vertrekt, gevolgd door de motoren om
10.45 uur en de auto’s om 11.00 uur,
is er de mogelijkheid om de oldtimervoertuigen te bezichtigen.

Advertorial

Bijeenkomst op zondag 17 september

Een podium geven aan ‘De Vreemdeling’
De Heren Lazaristen kwamen in 1903 als vreemdelingen naar Panningen. Ze waren niet meer welkom in Frankrijk en zochten hun toevlucht
in het gastvrije Limburg. Nu 114 jaar later willen de Lazaristen de moderne ‘vreemdelingen’ een podium bieden. Op zondag 17 september
wordt daarom in het klooster in Panningen een themamiddag gehouden waar mensen komen vertellen over vreemdelingen. In aanloop naar
de bijeenkomst stelt een aantal van de sprekers zich voor in de HALLO. De laatste is Mousa Mousavi die acht jaar in een Iraanse gevangenis zat.

Mousa Mousavi werkte vroeger op de
cultuurafdeling van zijn gemeente in Iran.
Hij maakte straattheater, schreef gedichten
en hij sprak mensen toe. De regering in het
islamitische land was het echter niet eens met
wat Mousa vertelde. “Ik pleitte voor vrijheid en

democratie, maar dat is verboden in Iran. Het is
niet te vergelijken met hier, iedereen moet zich
aan de Islamitische regels houden. De top van
het regime zorgt ervoor dat niemand in Iran vrij
is. Zo moet iedereen Perzisch spreken. Mensen
die van thuis uit een andere taal meegekregen

hebben, mogen die niet gebruiken. Ik wilde
die misstanden aanpakken en schreef er over.
Daarom hebben ze mij in de gevangenis gestopt.”
In de gevangenis zitten is nooit een pretje, maar
zeker in Iran is het nogal slecht gesteld met de
mensenrechten in de cellen. “Ik werd gemarteld

en geslagen met een zweep. Een verschrikkelijke tijd.”
Vanwege zijn ideeën werd Mousa een
vreemdeling in eigen land. Hij mocht ook na zijn
gevangenisstraf geen gedichten of teksten meer
schrijven en praten met anderen werd door zijn
huisarrest beperkt tot een minimum. Dat duurde
vijf jaar. “Toen ben ik gevlucht”, vertelt hij.
“Een vriend van me heeft een paspoort geregeld en zo zijn we naar Libanon gegaan. Daar
heb ik een jaar gezeten. In die periode heb ik
veel interviews gegeven aan de media. Zij wilden weten hoe het eraan toeging in Iran.”
De Nederlandse regering besloot Mousa
zeven jaar geleden asiel te geven. Hier kan
hij wel zijn teksten schrijven en de wereld in
brengen. Omdat hij weet hoe het eraan toegaat
in Iran en hij ooit probeerde zich tegen de regering te verzetten, wordt Mousa vaak gevraagd
door regeringen van Arabische landen en grote
Arabische nieuwszenders als Al Jazeera om te
praten over gebeurtenissen in Iran. “Ik ben net
terug uit Saudi-Arabië waar ik op bezoek was
bij de minister van Cultuur”, vertelt hij. “Die had
me uitgenodigd om te komen praten over de
mensenrechten in Iran.”
Het vele praten over zijn thuisland levert wel
de nodige problemen op voor Mousa. Hij woont
in Panningen, maar de arm van het Iraanse
regime reikt ver, zegt hij. “Ik leef altijd in angst.
Angst dat ze mij of mijn familie iets aan willen
doen”, vertelt hij. “Teruggaan naar Iran is ook
geen optie. Daar kom ik niet meer levend weg.
In de hele Arabische wereld word ik uitgenodigd
en willen ze dat ik kom en in mijn eigen land
word ik beschouwd als vreemdeling.”
De bijeenkomst over De Vreemdeling vindt
plaats in de kapel van de Heren Lazaristen aan
de Kerkstraat in Panningen. Vanaf 13.00 uur is
de kapel geopend voor bezoekers.
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Zangvereniging Kessel ontvangt Semper Avanti
Duits koor
Wandelen in en rond
Grashoek
Aodemnoët, de zangvereniging uit Kessel, ontvangt op zondag 17 september Chor New York 2000 uit de Duitse
partnergemeente Grevenbroich. Bij Kasteel De Keverberg in Kessel ontmoeten beide koren elkaar op een muzikale
manier.
Het Duitse Chor ‘New York 2000’
werd opgericht na een reis van het
schuttersgilde uit GrevenbroichNeuenhausen naar New York. Kerstin
Landsky leidt het gemengde koor, dat

ruim 45 leden telt. De zanggroep kent
een breed repertoire, van klassieke
muziek tot echte volksliederen. Na
eerdere reizen naar Auerbach in het
Duitse Vogtland en Celje in Slovenië is

nu Kessel aan de beurt.
Het kennismakingsconcert tussen
de twee koren begint om 12.00 uur
op de binnenplaats van Kasteel De
Keverberg en is vrij toegankelijk.

Het wandelcomité van de Grashoekse fanfare en drumband Semper
Avanti biedt dit jaar een natuurwandeltocht aan. Deze vindt plaats op
zondag 1 oktober. De routes voeren wandelaars door natuurgebieden in
en rondom Grashoek.

Verkeerskennis opfrissen met
KBO Maasbree
Samen met Veilig Verkeer Nederland houdt KBO Maasbree op vrijdag 22 september een verkeerstreffen in MFA
’t Hoës van Bree in Maasbree. Dit om de verkeersveiligheid van de Maasbreese ouderen op te frissen.
Het verkeerstreffen is een
interactieve middag die ongeveer
twee uur duurt, inclusief een
pauze. Het programma bestaat uit
een interactieve quiz met vragen
en verkeerssituaties. Ook wordt

er extra aandacht besteed aan
de elektronische fiets, of e-bike,
en afleiding in het verkeer door
telefoons, reclames en gesprekken.
Daarbij kunnen deelnemers aan het
verkeerstreffen verkeersknelpunten

in hun eigen omgeving aankaarten,
eventueel met zelfgemaakte foto’s
van de situatie.
De middag is vrij toegankelijk, ook
voor niet-leden, en begint om 14.00 uur.
De zaal is vanaf 13.30 uur open.

IVN Helden en IVN Meijel

Wandeling Meijelse Peel
Natuureducatieorganisaties IVN Helden en IVN Meijel organiseren samen een wandeling in de natuurgebieden
het Molentje en de Meijelse Peel. Deze wandeling vindt plaats op zondag 17 september.
De natuurgebieden het Limburgs en
Brabants Molentje liggen langs het
Kanaal van Deurne en waren voor de
Tweede Wereldoorlog nog veengebieden waar turf gestoken werd. Nadat deze grotendeels uitgeveend zijn, is
er over het restveen een laag zand
aangebracht en is de grond geschikt
gemaakt voor landbouw- en weidegrond. In het Limburgs Molentje is de
bouwvoor grotendeels afgegraven.

Hier is een voedselarm gebied ontstaan
met een groot ven en enkele poelen,
waar droge en natte heide ontstaan als
de boomopslag binnen de perken
wordt gehouden. Het beheer is in
handen van Staatsbosbeheer. Het gebied is alleen toegankelijk op wegen
die door het gebied lopen. Het Brabants
Molentje is een oud weidegebied op
ontveende grond. De meeste percelen
in dit gebied worden momenteel

beheerd als bloemenrijke weide of
worden verschraald door begrazen.
Beide gebieden liggen langs het Kanaal
van Deurne. Het is er rijk aan vogels en
libellen. De wandelaars vertrekken om
08.30 uur bij het IVN-gebouw aan de
Kloosterstraat in Helden. De wandeling
start daarna bij de watermeter aan de
Molenbaan in Meijel, bij het informatiebord bij de start van de struinroute van
Stichting VEEN.

Film Baarlo bijna afgerond
Baarlonaren Henk van den Eertwegh en Jo Gielen zijn inmiddels één jaar bezig met het opnemen van de film
Boalder in al zien facetten. Voor de slotscène, die zaterdag 16 september opgenomen wordt, zoeken de
initiatiefnemers nog figuranten.

Geïnteresseerden kunnen zich
opgeven voor 25, 21, 14 of
8 kilometer. Afhankelijk van de
afstand starten de deelnemers tussen
08.00 en 14.00 uur bij
gemeenschapshuis De Ankerplaats in
Grashoek. Na het vertrek uit Grashoek
voert de tocht door agrarische
landschappen met weilanden,
bouwlanden en bossen richting de
bosgebieden in Koningslust.
Vervolgens lopen de wandelaars naar
de Vliegertsdijk, waar gepauzeerd
wordt.
Na de rust voert de tocht van
21 en 25 kilometer verder door

bossen en landbouwgebieden van
Maasbree. Na de tweede rust gaan de
wandelaars van de 14, 21 en 25 kilometer verder via natuurlijke paden
van de vernieuwde Groote Molenbeek
terug naar het eindpunt van de
tocht. De tocht gaat over paden en
onverharde zandwegen en loopt waar
mogelijk ook langs agrarische bedrijven. De route is ook geschikt voor
nordic walkers. Voor alle afstanden is
de sluiting om 17.00 uur.
Neem voor meer informatie
contact op met Hub Maessen via
077 307 26 24 of via 06 53 31 03 86
of kijk op www.semper-avanti.nl

Koffiebus voor ontmoetingen

Vorkmeer rijdt
met koffie door
gemeente
Welzijnsorganisatie Vorkmeer rijdt van donderdag 21 tot en met
vrijdag 29 september door kernen van de gemeente Peel en Maas.
De vrijwilligers van de ‘koffiebus’ stoppen in het dorp om met inwoners
een praatje te maken en met hen koffie of thee te drinken.

In de film staan onder meer mensen
uit Baarlo centraal en de Baarlose natuur
en cultuur. Een jaar geleden kwam het
idee tot stand en werden de eerste
opnames gemaakt. Voor de slotscène van
de film zoeken Jo en Henk mensen die de

film uitzwaaien. “Wij denken aan mensen
met een blaasinstrument in hun outfit,
schutters in uniform met hun vaandel,
sporters, leden van Jong Nederland in
hun T-shirt, hofzangers in tenue, brandweerlieden in hun uitrusting en carna-

valsverenigingen en oud prinsen in hun
tenue”, aldus Jo en Henk. De opnames
voor de slotscène worden opgenomen op
zaterdag 16 september om 11.00 uur op
de Kasteelweide. Iedereen die graag mee
wil werken is welkom.

Het doel van de koffiebus is
‘Elkaar ontmoeten’, aldus de
organisatie. De bus stopt daarom ook
bij de dorpsdagvoorzieningen in Peel
en Maas. Wie niet in de gelegenheid
is ter plaatse naar de koffiebus te
komen, kan contact opnemen met
Vorkmeer om een extra bezoekje aan
huis te plannen.
Op donderdagochtend
21 september stopt de koffiebus
in Beringe, op maandagmiddag
25 september doet de bus Baarlo
aan, waarna dinsdagochtend 26
september Koningslust en in de

middag Kessel volgen. Op woensdag
27 september is Panningen in de
ochtend aan de beurt, waarna de
bus ’s middags in Helden staat.
Op donderdagochtend 28 september
rijdt de bus door Grashoek, gevolgd
door Maasbree in de middag.
Ten slotte is Egchel aan de beurt,
waar de bus vrijdag 29 september in
de middag aankomt.
Neem voor meer informatie over
de koffiebus of voor het plannen
van een huisbezoek contact op met
Vorkmeer via 077 205 84 11 op
werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur.

24

cultuur

14
09

Agenda t/m 21 september 2017
do
14
09

Workshop DigiD
Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Dansmiddag

za
16
09

YoungLandsFestival
(t/m 17 september)

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Kepèlse initiatiefgroep
Locatie: kapel Lazaristen klooster Panningen

Muziek onder de Toren
Die Rübensammler

Tijd: 09.30-16.00 uur
Locatie: Ringovenpark Panningen (bij slecht weer in
gymzaal De Groenling)

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: De Groenling Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: Thyascomplex Panningen

Nationale Sportweek
Oefenlessen voor ouderen

Kookworkshop
‘Koken met diabetes’

Bijeenkomst ‘moderne
vreemdelingen’ met sprekers

Nationale Sportweek
Valpreventietraining

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

vr
15
09

Opening fototentoonstelling
Tranzyt Antwerpia

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
17
09

Tijd: hele dag
Organisatie: JongNL Limburg
Locatie: recreatiepark Breebronne Maasbree

Start lotenverkoop Grote Clubactie
Tijd: hele dag
Organisatie: badmintonclub ‘80, handbalvereniging
Breeton Sport, drumband- en majorettenkorps en
Majuso Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Veldwedstrijd handboogschieten
Tijd: 09.45 uur
Organisatie: De Indianen Koningslust en OVU Grashoek
Locatie: natuurpark Vlakbroek Koningslust

Clubkampioenschap motorcross
Tijd: trainingen starten om 10.30 uur
Organisatie: MCC Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Wijnfeesten (t/m 17 september)
Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Wijnerij De Belaeving
Locatie: Wijnerij De Belaeving Egchel

Battlerun Maasbree
Teamrun en Singlerun
Tijd: 12.00 uur
Locatie: ruiterterrein Breukerheide Maasbree

Nationale Sportweek
Ouder-kindclinic wielrennen en
mountainbiken

Openbare vergadering Steingood

di
19
09

Tabletcafé

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpscoöperatie Steingood
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: Dorpsdagvoorziening Dorpstraat Maasbree

EK motorcross MX Open klasse

Bridge-dag

Tijd: trainingen starten om 09.00 uur
Organisatie: MCC Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: Brits Bridge
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Veldwedstrijd handboogschieten
Tijd: 09.15 uur
Organisatie: De Indianen Koningslust en OVU
Grashoek
Locatie: natuurpark Vlakbroek Koningslust

wo
20
09

Spreker Piet van Otterdijk
over humor in dagelijks leven
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Begin seizoen vogelmarkt
(elke derde zondag)

MamaCafé over
hooggevoelige kinderen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: clublokaal gemeenschapshuis Kerkeböske
Helden

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

do
21
09

Grote oldtimertoertocht
Tijd: 09.45 uur
Locatie: verzamelen bij De Heere van Meijel

Bezoek koffiebus
Tijd: ochtend
Organisatie: Vorkmeer
Locatie: Beringe

Kienen

Battlerun Maasbree
Kids- en familierun
Tijd: 10.00 uur
Locatie: ruiterterrein Breukerheide Maasbree

Ruilbeurs
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Voorlichtingsavond
burgerhulpverlening
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Kennismakingsconcert
Aodemnoët en New York 2000

Informatieavond
over alternatieve geneeswijzen

Tijd: 12.00 uur
Locatie: binnenplaats Kasteel De Keverberg Kessel

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

Evenement Glitz & Glam

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: Thyascomplex Panningen

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Muziek onder de Toren
Die Heimatkapelle

Schuttersfeest Dekenale Bond

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

ma
18
09

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus Meijel
Locatie: feestterrein Steegstraat Meijel (achter nr. 34)

Honderd jaar na reis Red Star Line

Fototentoonstelling: reis van Antwerpen naar Amerika
Baarlonaar Wim Rosenberg opent zaterdag 16 september de fototentoonstelling Tranzyt Antwerpia in het Huis
van de Gemeente in Panningen. De expositie brengt de reis van miljoenen Midden- en Oost-Europeanen in beeld die
honderd jaar geleden naar Amerika vertrokken.
Via Antwerpen vertrokken
miljoenen inwoners uit Midden- en
Oost-Europa naar Amerika met de
Red Star Line, een Belgische rederij
die voornamelijk bootreizen tussen

Antwerpen en New York aanbood.
Door de massale migratie veranderde
Europa in die tijd radicaal en veel
reizigers besloten in Antwerpen te
blijven en niet meer door te gaan

naar Amerika. Aan de hand van nooit
gepubliceerde memoires van de PoolsJoodse tiener Benjamin Kopp doen
Verbeken en Selleslags de reis naar
Antwerpen over.

De foto’s van deze reis zijn van de
hand van fotograaf Herman Selleslags,
één van de bekendste fotografen in
Vlaanderen. Hij stelde de expositie
samen met journalist, schrijver en
documentairemaker Pascal Verbeken.
Joost Janssen geeft tijdens de opening
van Tranzyt Antwerpia een pianorecital
met liedjes van componist Irving Berlin,

die samen met zijn familie naar de
Verenigde Staten emigreerde met
de Red Star Line. Wim Rosenberg uit
Baarlo geeft na de openingshandeling
een korte lezing over zijn leven als
Joodse kleuter bij een onderduikgezin
in Baarlo.
De expositie wordt om 14.00 uur in
het Huis van de Gemeente geopend.

service 25

14
09

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 september
H. Mis 09.30 uur (koor)
t.i.v. To Stammen-Koopmans
(zeswekendienst); Wiet Steeghs
Doopviering 11.30 uur: Baer Vanmaris
Woensdag 20 september
Geen H. Mis!

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 september
Geen H. Mis
Doopviering 14.00 uur: Fleur Huberts
Zondag 24 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 september
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Els Hanrats - Mevr.
Maria Nabben
Zang: Dameskoor
Intenties:
Nel Vercoulen en overl. ouders
Hubertus Vercoulen en Wilhelmina
van Lier. Johanna Elisabeth GielenJoosten (verjaardag), echtgenoot en
kinderen. Overl. familie Boots-Bosch.
Toën Haenen (verjaardag), Jo Haenen,
Lies Hendricks-Haenen (verjaar-

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders TielenNooijen en kinderen
Overleden: Nes Drissen-Verhaegh, 89 jaar

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 16 september
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers (coll)
Zaterdag 23 september
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 september
H. Mis t.e.v. H. Lambertus 10.00 uur
– herenkoor t.i.v. Thé Stals en schoonzoon Jan; ouders Giel van Lier en Leen
van Lier-van den Hurk (coll); Jeanne
Janssen-van Rijt (coll); Harrie Engels en
overl. fam. Engels-Korsten (jaardienst);
Miel Keiren

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 14 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 17 september
H. Mis 11.00 uur -herenkoor t.i.v. Leo
van der Elsen (coll); Piet Slaats (coll);
Handrie Engelen (verj) en
overl. familie Engelen en Jacobs ;
uit dankbaarheid
Maandag 18 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

dag), Hay Hendricks, Sjeng Hendricks
en overl. familie. Nellie BoutenSmets (verjaardag) en overl. familie.
Zeswekendienst Ton Claassens.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 september
19.15 uur Jaardienst voor Annie
Vervoort-Coopmans.
Woensdag 20 september
9.00 uur. Maria Coenen, vanwege de
verjaardag.
Zaterdag 23 september
19.15 uur. Overleden ouders Jos
Timmermans en Maria Goertz en overleden kinderen. Zes weken dienst voor
John Timmermans en jaardienst voor de
overleden ouders en broer Har. Na de

H.Mis bijzetting van de urn van John.
Jaardienst voor Nel de la Roy-Konickx.
Jaardienst voor Ron Geraedts
Mededelingen
Het H.Vormsel in onze parochie zal
plaats hebben op vrijdag 10 november.,
door Mgr. de Jong.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903976
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E pastoor@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 september
15.30 uur H. Mis b.g.v. Ziekendag georganiseerd door de Zonnebloem.
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 17 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekendienst Mien Zeetsen-

Dinsdag 19 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 21 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 stille aanbidding
14.30 uur plechtig Marialof bij
Ontmoetingsdag Meijelse zieken en
ouderen in d’n Binger, met
dameskoor

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 15 september
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Huwelijksviering 14.30 uur: Niels
Reinders en Wendy Meuwissen
Zaterdag 16 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Karel Teeuwen (jaardienst) en Nel
Teeuwen-Leenders en Harrie Teeuwen;
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Raffaele Coppola
(coll/jaardienst)

Hermans, tevens verjaardag en voor
Herman, Renske en overleden
fam. Hermans en fam. Zeetsen; Jaard.
fam. v. Beek; Jaard. Wiel Coopmans,
Maria Jacobs en Jes Titulaer.
12.30 uur Doop van Anna Marks,
Karel Doormanstraat.
Donderdag 21 september
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Anneke Gijsbers-van
den Hombergh, 92 jaar, Zuivelstraat
5 en Lies Peeters-Aerdts, 103 jaar,
Zuivelstraat 5.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Misintenties 25,L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 17 september
9.30 uur Drika Janse-Gijsbers

Zondag 17 september
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Mededeling
M.i.v. september is er op vrijdag om
09.00 uur een H. Mis in de dagkapel voor
hen die graag nog een keer extra de H.
Mis willen meevieren. Als er die ochtend
een uitvaart is dan vervalt deze Mis.

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

Zondag 24 september
9.30 uur Nel Geraets-Verschaeren
Piet Geraets en Gertruda GeraetsTimmermans.

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

Apotheek Maasbree
gaat verhuizen
In verband met de verhuizing is apotheek Maasbree

vrijdag 15 september 2017 vanaf 12.15 uur
en zaterdag 16 september 2017 gesloten
U kunt op die dagen voor uw spoedrecepten terecht bij
apotheek Baarlo Wilhelminastraat 8 in Baarlo.
Nieuw adres per 18 september 2017

Gezondheidscentrum Maasbree
Achter de Hoven 4B 5993CR Maasbree
€17,50

Nieuwe openingstijden (per 18 september 2017)
Maasbree
Baarlo
maandag t/m vrijdag 08.00-12.15 uur
08.00-17.30 uur
13.15-17.30 uur
zaterdag
10.00-12.00 uur
10.00-12.00 uur
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GRATIS BEZORGD!

1400
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8

4K
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ULTRA HD

SMART

GRATIS BEZORGD!

649,-

599,-

499,-

WASMACHINE / WAT28490

ULTRA HD TV / 43UJ635V
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Eenvoudig muziek streamen door uw hele huis.

219,-

519,-

719,-

PLAY 1

PLAY 5

PLAYBAR

Stream muziek van meer dan 60 streamingdiensten
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Voorziet uw tv van bioscoopgeluid en speelt uw favoriete muziek af

Ons Service Center is er voor u!
EP:Tummers heeft een uniek Service Center in de winkel in Roermond,
Panningen en Echt. Ons Service Center is hét aanspreekpunt wanneer u
ondersteuning nodig heeft met technische vragen of problemen. Heeft u
bijvoorbeeld een storing op uw TV, en weet u niet hoe u dit moet oplossen? Geef ons dan een belletje, stuur ons een mailtje of kom even bij ons
langs. Daarnaast kunt u in ons Service Center ook terecht voor reparaties,
onderdelen, accessoires en installatiematerialen. Wij helpen u graag!

Martijn

Last van slecht Wi-Fi?
Wij lossen het voor u op!
Heeft u thuis problemen met uw draadloze netwerk? Is uw bereik slecht, willen pagina’s niet laden en heeft u geen idee waar
het aan ligt? Dan kan een wiﬁscan voor u uitkomst bieden!
Onze specialist komt bij u thuis langs en brengt met behulp van
professionele apparatuur al uw netwerkproblemen in kaart.
Vervolgens bespreekt hij met u de mogelijkheden en het kostenplaatje om het te verhelpen. Indien gewenst kan hij de
oplossing meteen voor u realiseren. Interesse? Neem contact
met ons op via: info@eptummers.nl

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl
Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

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

