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Een goede buur...
...is beter dan een verre vriend. Daarom besloot Het Oranje Fonds in 2006 de landelijke Burendag te organiseren. Dit is een jaarlijks terugkerend feest dat buren met
elkaar vieren op de vierde zaterdag in september. Dit jaar was Burendag op zaterdag 22 september. In diverse kernen in Peel en Maas werden brunches en barbecues
georganiseerd, spellen gespeeld, straten opgefleurd en knutselwerken gemaakt. Andere buren staken samen de handen uit de mouwen. Zo werd in Maasbree de
buurtmoestuin uitgebreid, werden in Grashoek bomen en palen op de Ontginningsweg geschilderd, werd in Meijel een ontmoetingsruimte opgefleurd en in Kessel een
binnentuin opgeknapt. In Baarlo (foto) werden gehaakte lavendelzakjes verkocht. De opbrengst gaat naar de G-groep van dansvereniging Expression uit Baarlo, die als
dank een optreden gaf bij dorpsdagvoorziening De Engelbewaarder in Baarlo.

Geen oplossing voor schulden

Doorstart voor Niens Maasbree
Het Maasbreese horecabedrijf Niens maakt een doorstart. Dat maakten de eigenaren dinsdag 25 september
bekend. Er is een nieuwe bv opgericht die de zaak overneemt. Voor de schulden is echter nog geen oplossing
gevonden, zo laat de dienstdoende curator weten.
Niens Horeca BV werd op 21
augustus failliet verklaard. Om de
doorstart van de horeca-onderne
ming mogelijk te maken, is er een
nieuwe bv opgericht: Niens BV,
zonder trema op de ‘e’. Door die bv
werd de horecazaak overgenomen.
Het pand waarin het bedrijf geves
tigd is, viel voor het faillissement al
onder een aparte bv. Daarom was
Niens na het faillissement aan een

derde verkopen niet echt een optie,
aldus curator Marcus Gerrits. Van
de in totaal 67 medewerkers gaan
er 50 mee over, laat curator Gerrits
weten. De rechtbank heeft toestem
ming gegeven voor de herstart van
het horecabedrijf, maar er is nog geen
oplossing gevonden voor de schul
den. De curator gaat bekijken of de
schulden van Niens Horeca BV geheel
of deels kunnen worden afgelost,

maar zegt pessimistisch te zijn dat
dit gaat lukken. Lukt het niet, dan
wordt het faillissement opgeheven.
Het hele onderzoek kan daarom nog
enkele maanden tot jaren duren, aldus
Gerrits.

‘Positieve toekomst’
Eigenaren Yvonne en Roy Niëns
zijn blij dat hun onderneming geopend
kan blijven. “In de afgelopen periode

hebben we samen met ons team en
diverse andere betrokkenen hard
gewerkt om een doorstart voor
Niens mogelijk te maken. Wij danken
iedereen voor de hartverwarmende
reacties die we de afgelopen weken
mochten ontvangen, maar ook voor
de zorgen, het begrip en vertrouwen.
We zien een positieve toekomst
tegemoet”, schreven ze op Facebook.
Het Maasbreese bedrijf kwam
mede in de financiële problemen door
een brand die vorig jaar september
in het bowlinggedeelte woedde.
De bowling moest volledig opgeknapt

worden en ook het restaurant en
het café leden onder de brand.
Die konden echter weer vrij snel
geopend worden. De bowling was
wel geopend in de tussentijd, maar
werd officieel begin juli van dit jaar
weer in gebruik genomen. Toen werd
tevens de nieuwe huisstijl en het
nieuwe pannenkoekenrestaurant
Niëns Pannenkoek geopend.
De afwikkeling van alle zaken
rond de brand, bracht Niëns in de
problemen, waardoor Rechtbank
Limburg het bedrijf failliet
verklaarde.
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Zwembad, bierbrouwerij of huisarts

Herbestemming Baarlose kerk gezocht
Het is groot genoeg om er een volleybalveld te realiseren, al is dat niet
de herbestemming die het kerkbestuur van de Sint Petruskerk in Baarlo
voor ogen heeft. Architect Huub Swillens sprak maandag 24 september
tijdens een informatieavond over een mogelijke herbestemming van de
kerk in de toekomst. Nu moet het dorp nog met ideeën komen.
De Heldense architect
Huub Swillens van WY.architecten uit
Eindhoven is in de arm genomen om
die mogelijkheden te onderzoeken.
Hij heeft zich gespecialiseerd in het
herbestemmen van oude gebouwen
als monumenten, scholen en
fabrieken. Op zijn naam staan de
huidige opknapbeurt aan de kapel van
de Lazaristen in Panningen, de
renovatie van Kasteel De Keverberg in
Kessel en de vernieuwde
voetbalkantine in Koningslust.
De Baarlose kerk is een zeldzaam
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groot gebouw, aldus Swillens. “En de
ligging en bouwkundige staat zijn erg
goed.” Ter illustratie liet de Heldenaar
tijdens de bijeenkomst zien dat het
schip van de kerk, de grootste ruimte
met de banken, groot genoeg is voor
een volledig volleybalveld. “Er zijn
mogelijkheden genoeg.” Het bisdom
Roermond is eigenaar van de kerk en
moet uiteindelijk een plan goedkeuren
of afwijzen.

Eerst gekeken naar
nevenactiviteiten
In binnen- en buitenland zijn al
diverse kerken herbestemd. Zo hebben
Zwolle en Maastricht een bibliotheek,
Haarlem een bierbrouwerij, Helmond
een groot theater, Arnhem een skate
hal en Londen een zwembad in het
oude gebedshuis gerealiseerd. In Horst
in een kerk verbouwd tot school en
wijkcentrum. In Beringe bestond het
plan er de huisarts te vestigen, de
Meijelse kerktoren wordt uitkijktoren
en in Tienray wordt gekeken naar de
mogelijkheden om van de kerk een
multifunctionele accommodatie te
maken voor de dorpsverenigingen.

Toch wordt voor Baarlo in
eerste instantie gekeken naar een
nevenbestemming, aldus Swillens.
“Het idee is dat als de kerk een
nieuwe bestemming krijgt, er wel
een plek blijft waar kerkdiensten
gehouden kunnen worden”, vertelt
hij. “Nu kun je al een hoop dingen
met de kerk doen. Het kan een plek
zijn voor een rommelmarkt, je kunt
er een speciaal diner organiseren.
Mogelijkheden zijn er genoeg. Het
dorp moet alleen met ideeën komen.

De kerk is immers onmisbaar in het
dorpsbeeld.”
Twee jaar geleden is al een
subsidieaanvraag gedaan voor
werkzaamheden aan de Baarlose
kerk. Beide parochieclusters in Peel en
Maas maakten toen een overzicht van
alle noodzakelijke reparaties die aan
de kerken gedaan moeten worden.
Hierin werd ook rekening gehouden
met een eventuele herbestemming
van de kerk en nevenactiviteiten die
er gehouden kunnen worden. Het

bisdom Roermond, waartoe ook de
Baarlose kerk behoort, is niet van
plan om kerken te sluiten, zo stelde
de voormalige bisschop Frans Wiertz
al in 2014. Er wordt enkel naar opties
gezocht om de kerkgebouwen in de
toekomst te kunnen blijven gebruiken.
Het kerkbestuur roept Baarlonaren
op om na te denken over wat er in
de toekomst met de kerk gedaan
kan worden. Wie hier graag over
mee wil denken, kan zich melden via
kerkbestuur@baarlo.nl
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Hardrijders en gezondheidsrisico’s

Zorgen bij omwonenden industrieterrein
Bewoners van de Vosberg, Loo en Loosteeg in Panningen hebben in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Peel en Maas
hun zorgen geuit over het nabijgelegen industrieterrein. Na de grote brand eerder deze maand, willen de bewoners weten wat er door de gemeente
gedaan wordt om hun gezondheid en veiligheid in de toekomst te kunnen garanderen.
De brief, die op 14 september
aan gemeente Peel en Maas is
verstuurd, is ondertekend door
38 bewoners van de drie straten,
die ten noorden van Industrieterrein
Panningen liggen. In de brief stellen
ze dat het industrieterrein in
zijn algemeen behoorlijke overlast
veroorzaakt voor de omgeving, zoals
stank van diverse bedrijven en het
vele verkeer dat over de Vosberg,
Loo en Loosteeg rijdt. De straten
worden volgens de bewoners
regelmatig als sluiproute gebruikt

door bedrijven uit de omgeving en
door mensen die van of naar het
milieudepot rijden. “Er wordt vaak met
hoge snelheid gereden, waardoor het
leven van onze kinderen en
kleinkinderen regelmatig in gevaar
wordt gebracht”, aldus de brief.
Ook de brand op vrijdag
7 september, waarbij een groot
bedrijfsverzamelgebouw in de as werd
gelegd, heeft tot zorgen bij de
bewoners geleid. “Wij willen onze
verontrusting uitspreken over de
gevaren waar wij als naaste bewoners

van het industrieterrein aan bloot
staan en stonden”, schrijven zij. De
bewoners stellen dat ze na de brand
chemische stoffen hebben geroken,
“en dus ingeademd”. Ook de
brokstukken roet die ze, met
handschoenen aan, zelf moesten
verwijderen, geven hen geen veilig
gevoel. “Daarbij zijn er bewoners die
lichamelijke klachten hebben
ervaren.”
Daarnaast vragen de bewoners
zich af wat de impact zou zijn geweest
als de stikstoftank die op het

bedrijventerrein stond, was
geëxplodeerd. Want “dan waren
minstens twee andere tanks in de
onmiddelijke omgeving ook
ontploft”. De 38 ondertekenaars van
de brief willen van de gemeente
weten welke maatregelen er worden
genomen om hun gezondheid te
waarborgen in de toekomst.
Gemeente Peel en Maas laat
namens een woordvoerder weten
de brief te hebben ontvangen,
maar hier nog geen reactie op te
hebben.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.

Inspirerende Nederlanders met beperking

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

Maasbreenaar Bob Verhaegh is zondag 23 september vierde geworden bij de wedstrijd ‘Meest inspirerende Nederlander met beperking’.
De prijsuitreiking vond plaats in de Jaarbeurs Utrecht en is een initiatief van het goededoelenfonds van coöperatie DELA.

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

De prijs, de Gouden Venus van
Milo, werd voor de derde keer
uitgereikt. Er waren honderd geno
mineerden die meedongen naar de
eerste, tweede en derde plaats.
De drie winnaars kregen een geldbe
drag van 10.000, 5.000 of 2.500 euro,
dat ze mogen besteden aan een
goed doel waar ze zich hard voor
maken. De in Maasbree woonachtige
Bob Verhaegh liep ernstig hersenlet

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

Maasbreenaar grijpt naast podiumplek
sel op toen hij in 2014 werd aangere
den op de fiets. “Hij werkte vroeger
als financieel analist en sportte veel”,
zo schreef goededoelenfonds DELA
over Bobs nominatie. “Hij kan niet
praten, niet lopen en niet zelf eten.
Met zijn linkerhand kan hij wel typen.
Bobs droom is om mensen uit
k wetsbare groepen uit hun isolement
te halen door met hen te gaan fietsen
en rennen.” Als hij de Gouden

Venus van Milo zou winnen, zou hij het
geldbedrag uitgeven aan zijn eigen
Stichting Beweeg Je Vrij, die de
aanschaf en het onderhoud verzorgt
van speciale fietsen, zoals een renrol
stoel, duofiets en rolstoelfiets.
Verhaegh greep echter net naast een
podiumplek en eindigde op de vierde
plaats.
De Horsterse Imke Emons werd
door het publiek en de vakjury tot

winnaar verkozen. Ze heeft reuma
en ernstige nekproblemen. Emonts
wil haar gewonnen prijs, 10.000
euro, besteden aan haar eigen
goede doel, stichting LIVA. Deze
stichting is opgezet om gezinnen te
ondersteunen bij complicaties in de
zwangerschap, of om gezinnen bij
te staan die een kind hebben met
een chronische, terminale, levens
bedreigende ziekte of handicap.
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Veteranendag Peel en Maas

Gemeente krijgt
veteranen-kunstwerk
Gemeente Peel en Maas heeft op de gemeentelijke Veteranendag op zaterdag 22 september een kunstwerk aangeboden gekregen. Het beeld is gemaakt door Jeu Colbers in opdracht van Stichting Veteranen Peel en Maas en is
bedoeld om de verbondenheid tussen de gemeente en de veteranen duidelijk te maken.

Het was de zevende editie van
de gemeentelijke Veteranendag.
Stichting Veteranen Peel en Maas is
de organisator van het evenement.
“Het was bijzonder geslaagd”,
laat Ton Engels, voorzitter van de
stichting weten. “Het wordt ieder
jaar drukker. We mochten negentig
veteranen verwelkomen. Er komen
met name steeds meer jongeren
op het evenement af. Dat is mooi
om mee te maken als iets oudere
veteraan.” Het idee van het kunstwerk
komt van de stichting. “We wilden de

verbondenheid tussen de gemeente
en de veteranen duidelijk maken.
De gemeente draagt volgens ons
de veteranen echt een warm hart
toe en die waardering wilden we
met het kunstwerk laten blijken.
Het beeld komt bij burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo op het
bureau te staan en bij alle officiële
evenementen van de stichting wordt
het kunstwerk neergezet.”
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo liet op Facebook weten het
kunstwerk erg te waarderen en de
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Panningnaren op
jacht naar miljoenen
Vijftig inwoners van Panningen zijn op zondag 30 september te zien bij
tv-show Postcode Loterij Miljoenenjacht. De Panningse inwoners mochten
plaatsnemen in de spelshow die gepresenteerd wordt door Linda de Mol.
Marianne uit Panningen is één
van de gelukkigen die afreist naar de
studio in Amsterdam: “Echt gewel
dig dat ik naar de studio mag”, laat
ze weten. “Mijn zoon en ik zijn vaste
kijkers van Miljoenenjacht. Als ik
naast Linda de Mol kom te staan,
speel ik met koffernummer 24. Maar,
dat spelletje ervoor is erg spannend,
dus misschien kies ik toch voor één
van de vijf gouden koffers. Ik laat het
gewoon op me afkomen. We heb
ben er in ieder geval erg veel zin in.”
De vijftig inwoners van Panningen
zijn samen met inwoners van negen

andere wijken uit heel Nederland
aanwezig in de studio. Eén van de
vijfhonderd aanwezigen maakt kans
de studio als miljonair te verlaten.
Diegene neemt in de finale plaats
aan de desk naast Linda de Mol om
het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen.
Door koffers te openen, maakt de
finalist kans op een geldbedrag dat
kan oplopen tot wel vijf miljoen euro.
De uitzending van Postcode Loterij
Miljoenenjacht met daarin de inwo
ners van Panningen is zondag 30
september van 20.00 tot 21.30 uur te
zien bij RTL4.

Veteranendag als geslaagd te zien.
“Echt verrast zijn we door Stichting
Veteranen en in het bijzonder door
Jeu Colbers die een prachtig kunst
werk heeft gemaakt en dit vervolgens
heeft aangeboden aan de gemeente
Peel en Maas. Hartelijk dank voor dit
hartverwarmende gebaar. Het krijgt
een mooie plek in ons gemeentehuis.
De opkomst is elk jaar groeiende en
gelukkig komen er ook elk jaar weer
nieuwe, jonge veteranen bij. Dank
voor de aanwezigheid, uw inzet voor
de samenleving en tot volgend jaar!”

Voor infrastructuur van gebied

College stelt 1,6 miljoen
beschikbaar voor Piushof
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil 1.654.000 euro beschikbaar stellen voor de
herontwikkeling van het gebied Piushof in Panningen. Het geld is vooral nodig voor infrastructuur van het
gebied. Wooncorporatie Wonen Limburg, eigenaar van de grond en huurwoningen, legt 750.000 euro in voor
de infrastructuur.
In 2016 werd bekendgemaakt dat
de 72 huurwoningen op Piushof in
Panningen zouden worden gesloopt.
In het voorstel van het college staat
dat Wonen Limburg 54 woningen
terug bouwt. De resterende achttien
huurwoningen worden ergens anders
gerealiseerd, aldus het college. Naast
de 54 huurwoningen van Wonen
Limburg, worden er ook nog 8 koop
woningen op Piushof gerealiseerd.
In het raadsvoorstel van het
college staat dat Wonen Limburg de
achttien huurwoningen op een andere
plek mag neerzetten. “De achttien
huurwoningen die niet meer passen
in de nieuwe invulling van de Piushof
moeten wel elders een geschikte

plek kunnen krijgen. Daarbij wordt
gedacht aan de Vmbo (vmbo-locatie
in Panningen, red.). Maar ook andere
geschikte locaties kunnen in beeld
komen”, staat in het collegevoorstel.

Naar gemeenteraad
Het geld dat de koopkavels
opbrengen, wil de gemeente inzetten
bij de locatiekeuze voor de achttien
resterende huurwoningen. “Wonen
Limburg krijgt minder grond terug
op de Piushof dan dat ze nu in
eigendom heeft”, aldus de gemeente.
“We zoeken samen naar een andere
geschikte locatie voor de achttien
resterende woningen. Het kan zijn
dat de locatie nog geschikt gemaakt

moet worden (denk bijvoorbeeld aan
sloop) om te gaan bebouwen. Het
opbrengend vermogen kan hiervoor
gebruikt worden.” De gemeente
draagt dan dus bij aan het geschikt
maken van een andere locatie.
Wonen Limburg krijgt niet de
beschikking over de opbrengsten.
Het voorstel komt nog in de
gemeenteraad. Die beslist of de
gemeente inderdaad zoveel geld
beschikbaar stelt. De sloop van de
huidige woningen op het Piushof
staat gepland voor het vierde
kwartaal van dit jaar. De start van de
bouw van de nieuwe woningen moet
in het tweede kwartaal van 2019
aanvangen.

elke
zondag
open
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In volle vrede is na een werkzaam en zorgzaam leven van ons heengegaan

Hein Janssen
* 8 februari 1944

Panningen

echtgenoot van Annie

† 21 september 2018

Janssen-Nillesen

trotse pap en opa van

Marcel en Joanna
Demi

Ninnesweg 43
5981 PA Panningen
We hebben Hein voor het laatst in ons midden op
vrijdag 28 september om 11.00 uur in het crematorium, Yardenhuis
van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
In plaats van bloemen wordt een bijdrage, in de collectebussen,
voor KWF Kankerbestrijding op prijs gesteld.
Wij danken iedereen die Hein met goede zorg hebben omringd.

Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de ontelbare kaarten, telefoontjes,
berichten via Facebook, appjes, bloemen en de
overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen
na het overlijden en bij het afscheid van

Bas Engelen
“echtgenoot, vader en opa“
Het verlies blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.
Grashoek, september 2018
Rien Engelen - Basten
Kinderen en kleinkinderen
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.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Volg in oktober
een reanimatie- en AED-cursus
in 3 avonden. Op 3, 10 en
17 oktober in Panningen.
Voor opgave of meer informatie:
secretarisheldenreanimeren@gmail.com

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Breien, haken, borduren.
Kom eens achter dat beeldscherm
vandaan en ga iets met je handen
doen. Voor inspiratie: ‘t Schippertje
Schoolstraat 6 Horst.
T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.
Te koop oude en nieuwe
gebakken klinkers van Woezik
tel. 06 21 27 44 01.
Appels zelf plukken € 0,50/kg.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo,
06 53 13 01 32.
Zoekt u een leuke bijverdienste in
de huishouding? Kijk op onze site
en meld u aan of bel 077 467 01 00
www.hulpaanhuislimburg.nl
Parkeerplek te huur in de Pit in
het centrum van Panningen. Meer
informatie bellen naar: 06 44 54 79 72.

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

Onderzoek imago centrum
Panningen
Centrum Management Panningen heeft drie studenten van de Fontys Hogeschool Eindhoven de opdracht
gegeven onderzoek te doen naar het imago van het Panningse centrum. Uit het onderzoek moet vooral
blijken wat de mensen vinden van het centrum en wat er verbeterd moet worden.
De opdracht komt mede voort,
doordat het vier jaar geleden is
dat het vorige imago-onderzoek
over het centrum plaatsvond.
“In de afgelopen vier jaar is er
veel gebeurd in het centrum en
daarom is het hoog tijd om de
onderzoeken hoe de mensen nu

denken over het centrum”, aldus
Centrum Manager Jan Bouten. De
vierdejaars communicatiestudenten
Anouk Bos, Sarah Burghard en Jessy
Jacobs voeren het onderzoek uit.
“Door in te spelen op de behoeftes
van de bezoeker kan het centrum van
Panningen zich blijven verbeteren”,

Ninnesweg Panningen langer dicht
De Ninnesweg in Panningen blijft langer dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dat meldt gemeente
Peel en Maas. De opleverdatum is niet gehaald, dus om veiligheidsredenen blijft de weg tot en met
maandag 8 oktober 05.00 uur dicht.
De werkzaamheden aan de
Ninnesweg en de Willem van
Hornestraat gingen maandag 13
augustus van start. De weg, tussen
rotonde Aan de Dèl en de rotonde
Huijshoek, werd opnieuw ingericht.
Eigenlijk zouden de werkzaamheden
op vrijdag 21 september klaar zijn
voor oplevering, maar dit is niet
gelukt, aldus gemeente Peel en
Maas. Uit veiligheidsoverwegingen

blijft de weg daarom twee weken
langer afgesloten voor verkeer, tot en
met maandag 8 oktober 05.00 uur.
De rotonde Aan de Dèl is daarnaast
in het weekend van vrijdag 5 tot en
met maandag 8 oktober 05.00 uur
gesloten. De weg wordt dan voorzien
van een nieuwe laag asfalt. De
omleidingsroutes blijven zolang staan.
Tot en met maandag 15 oktober
wordt er ook gewerkt aan de Willem

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

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

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

van Hornestraat. Die weg blijft van
maandag tot en met vrijdag open
voor verkeer, maar in het weekend
is doorgaand verkeer niet mogelijk.
Van maandag 24 september tot
en met zondag 14 oktober worden
de bushaltes op de straat niet
gebruikt. Kijk voor meer informatie
over de wegwerkzaamheden op
www.peelenmaas.nl of de Strabag
Omgevings-app.

Kosten brandweer fors hoger
door droogte
Vanwege de extreme droogte waarmee het land te maken had in de zomer en de storm in januari, stijgen
de brandweerkosten in Limburg-Noord naar verwachting met 343.000 euro. Dat maakte Veiligheidsregio
Limburg-Noord, waartoe ook gemeente Peel en Maas behoort, op dinsdag 25 september bekend. De vele
natuurbranden waren door de omvang en gevraagde inzet een belangrijke factor in de kostenstijging.
de brandweer is groot, wat ook weer
meer kosten veroorzaakt. Volgens de
veiligheidsregio is het steeds lasti
ger om vrijwilligers te vinden die bij
het brandweerkorps willen komen.
“Overdag zijn niet altijd voldoende
vrijwilligers beschikbaar”, schrijft de
organisatie. “Daarnaast zorgt de toe
nemende vergrijzing binnen de korp
sen voor veel natuurlijke uitstroom de
komende jaren. Om de paraatheid op
peil te houden en de uitstroom op te
vangen, moeten vanaf dit jaar 20 pro
cent meer nieuwe vrijwilligers worden
opgeleid. Ook dit leidt tot extra kosten

voor de brandweerzorg.” De veilig
heidsregio heeft naar eigen zeggen
het afgelopen half jaar diverse maat
regelen genomen om de overschrij
ding binnen de perken te houden.
Anders waren de extra kosten op
een half miljoen euro uitgekomen,
zo denkt de veiligheidsregio. “Nu
blijft de overschrijding beperkt tot
343.000 euro. We spreken hiervoor
onze weerstandsreserve aan, die er
voor dit doel is. Overigens wordt,
door gestegen loonkosten, wel
een extra bijdrage van de vijftien
gemeenten gevraagd.”

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

Te koop ongeveer 1000 kg rogge
voor inzaai groenbemesting
06 27 02 77 58.

Wie ben ik? Vanaf oktober Meditatie
lessen bij Huys van Puur Di avond.
www.huysvanpuur.nl

Woensdag 17 okt. start weer
‘n 8 weekse mindfulness training in
Panningen van 19.00-21.00 uur.
Nog 1 plaats vrij. www.sensus-pvs.nl

Gezocht: medebouwer voor één
2 onder 1 kap woning op het
Julianahof te Koningslust. Interesse?
Bel: 06 52 22 23 43 / 06 11 94 25 04.

Te koop gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kieper messtank schudder
maaier hark tractor enz 06 19 07 69 59.

Alleen al in de maand juli was de
brandweer in Limburg-Noord actief
bij het bestrijden van vijftig natuur
branden, schrijft de veiligheidsre
gio. “Het extreme weer zorgt dit jaar
naar verwachting voor een stijging
van het aantal inzetten met bijna 10
procent ten opzichte van voorgaande
jaren.” Waar normaal gesproken bij
de hoogste prioriteit-meldingen 1
tot 1,5 voertuig betrokken is, was
dat afgelopen zomer 3,5 voertui
gen. “Meer voertuigen betekent
ook meer inzet van mankracht. En
dus ook extra kosten.” De druk op

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

aldus Centrum Management
Panningen. “In dit onderzoek zullen
niet alleen inwoners van Panningen
ondervraagd worden, maar ook
inwoners van Peel en Maas en zelfs
daarbuiten.”
De enquête invullen kan op
www.onderzoekpanningen.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl
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GEPLUKT Mina Jansen-Fannach

Mina Jansen (38) werd geboren in Marokko, woont sinds haar 6e in Nederland en sinds 2010 in Panningen met haar twee dochters. Ze is spiritueel,
houdt van dansen en koken, doet graag iets voor een ander en heeft van positiviteit haar levensdoel gemaakt. Deze week wordt Mina geplukt.
Anderen zekerheid, vertrouwen
en energie geven. Dat is wat Mina
Jansen, eigenlijk Amina, het liefste
doet. “Mensen die het gevoel heb
ben dat ze vast zitten en niet verder
komen bij een psycholoog, die help ik
hun leven weer op te pakken”, vertelt
Mina. Het was haar oma van wie ze
alle wijsheden leerde, die ze nu aan

anderen doorgeeft. “Met haar heb ik
een ontzettend goede band gehad.
Ze leerde mij koken, mezelf zijn, hielp
mij mijn spirituele kant te ontwikke
len en leerde mij dat je altijd anderen
moet helpen waar je kunt. Dat laatste
doe ik nog steeds, omdat anderen mij
ook ooit geholpen hebben toen ik het
nodig had. Ik ben twee keer getrouwd

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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geweest met mannen met losse hand
jes. Beide keren heb ik het aan mijn
buurvrouwen te danken dat er op tijd
werd ingegrepen.”

“Op mijn 25e begon het hele verhaal
opnieuw, toen ook mijn tweede man
voor mij werd uitgekozen en we naar

Dilsen-Stokkem verhuisden. Begin
2009 raakte ik na een harde klap van
mijn man elf dagen in coma. Ik bleek
toen in verwachting van mijn dochter
Fatima.” Ook dat huwelijk kwam ten
einde.
Mina verbleef na de scheiding tij
delijk bij een vriendin en daarna vijf
maanden in opvanghuis Doortocht
in Venlo. Er was in gemeente Helden
geen woonruimte en ze kon niet
bij familie terecht. “Het was de hel
op aarde”, aldus Mina. “Mijn zoon
woonde bij zijn vader en mijn dochter
bij familie. Doortocht was geen fijne
plek om te zijn, maar ik heb er het
beste van gemaakt. Daar ontmoette
ik Sven, de eerste Nederlandse man
waar ik verliefd op werd. Betrokken,
lief, zorgzaam.” Ze gingen in 2010
samenwonen in Panningen en kregen
twee jaar later een dochter, Nora. “Nu
wonen we door omstandigheden niet
meer samen, maar hij en zijn familie
zijn wel betrokken bij Nora.”
Dansen is Mina’s lust en leven.
“Vorig jaar deed ik mee aan de musi
cal Aquarius in DOK6. Dat was gewel
dig. Alles wat ik leuk vind, zat erin.
Maar thaiboksen en Zumba vind ik
ook leuk.” Al doet ze dat laatste vooral
voor anderen. “Ik geef masterclas
ses Zumba voor het goede doel, heb
demonstraties gegeven aan kin
deren met een beperking en bij de
Theaterwerkplaats in Maasbree, een
soort dagbesteding voor jongeren. Ik
vind het geweldig om te zien hoe je
kinderen, maar ook volwassenen, met
iets als dans of theater weer zelfver
trouwen kunt geven en helpen hun
doelen te behalen.”

Manal Jaan
De ervaring van de één, kan
een ander redden, is het motto van
Mina. “Zo besloot ik in 2013 het boek
Zwervend Hart te schrijven, over hoe
ik werd uitgehuwelijkt aan een man
die mij mishandelde. Ik schreef het
onder de naam Manal Jaan, dat ‘doel
bereikt in leven’ betekent. Ik kreeg
zoveel reacties van mensen die geïn
spireerd waren door mijn verhaal,
dat ik een jaar later mijn eigen salon
opende.” In haar salon aan huis geeft
ze therapeutische, Thaise massages.
Ook biedt ze haar diensten als mental
coach, medium en magnetiseur aan.
“Alles om iemand weer de rust terug
te laten vinden”, aldus Mina.
Mina is geboren in Marokko en
heeft vier oudere broers en vier
oudere zussen. “In 1985 verhuisden
we naar Nederland en gingen we in
Beringe wonen”, vertelt Mina. Na de
middelbare school begon ze aan de
koksopleiding. Ook had ze een bij
baantje in de bediening. Tot ze op haar
17e met haar familie op vakantie naar
Marokko ging. “Ik kwam getrouwd
weer terug”, aldus Mina. “Mijn ouders
hadden iemand voor me uitgekozen.
Dat was traditie en ze dachten dat
het goed voor me zou zijn. Maar na
drie jaar mishandelen, zag ook mijn
moeder in dat hij niet de juiste man
voor me was.” Met haar eerste man
kreeg ze zoon Ayoub, die nu 16 jaar is.

Vier generaties
Met de geboorte van Fleur Reinders uit Beringe op 18 augustus
zijn de vier generaties compleet. Op de foto de trotse overgrootoma Mia Gommans-Timmermans uit Panningen, oma Agnes
Gommans uit Beringe en mama Sharon Wilms uit Beringe.
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Centrum Meijel gooit
de deuren open
Meijel staat op zondag 30 september in het teken van ‘Beleef
Meijel!’, een evenement waarbij de Meijelse winkeliers en ondernemers de deuren opengooien. Verder zijn er muziekoptredens, modeshows, een oldtimershow, een dansoptreden, een speurtocht en een
springkussen voor de kinderen in de Dorpsstraat en op het
Raadhuisplein in het centrum van het dorp.
‘Beleef Meijel!’ is een vervolg op
het evenement dat in maart plaats
vond. “De kern van Meijel wordt
opnieuw rijkelijk gevuld met ver
schillende kraampjes, bezienswaar
digheden en activiteiten”, aldus de
organisatie. Verder is het mogelijk

met een shuttledienst gratis naar het
Bouw&Co evenement bij Bohaco op
het Meijelse industrieterrein ver
voerd te worden. Vanaf 11.00 uur
rijdt de Peelshuttle als pendeldienst
tussen ‘Beleef Meijel!’ in het centrum
en Bouw&Co.

ondernemersprijs

Peel en Maas
bloeiend ondernemerschap

Kiwanis Club Peel en Maas reikt dit jaar voor de
negende keer de Ondernemersprijs Peel en Maas uit.
Dit jaar is het thema ‘Bouwen aan toekomst
perspectief’. In aanloop naar de uitreiking stelt elke
week één genomineerde zich voor.

Genomineerde People’s Farm

Pionieren in de voedselketen
Boeren worden tegenwoordig vaak gedwongen tot steeds verdere schaalvergroting tegen een alsmaar
kleinere opbrengst. Marcel en Yvonne Jacobs uit Maasbree besloten drie jaar geleden om niet meer mee te
doen aan deze ‘afvalrace’ en een andere weg in te slaan. Ze telen nu biologische groenten, die wekelijks
in verskratjes gaan en lokaal verkocht worden.

Tweede editie voor
Bouw&Co in Meijel
Aluminium kozijnenproducent Bohaco in Meijel is op zondag
30 september gastheer van de tweede editie van de bouwbeurs
Bouw&Co. Op de beurs beantwoorden zestien regionale experts vragen
over nieuwbouw, verbouw, renovatie of verduurzaming van woningen
Experts van onder meer Aquafun
Wellness, Bohaco, Bouwbedrijf
Stammen, Bureau B, Dakdekkers
bedrijf Versteegen, De Haardstede,
EM Interieurmakers, Isoprofs, Maison
Makelaars, M-Sjtiehl, Rabobank,
Rietdekkersbedrijf Basten en
Vestjens Installatietechniek zijn
aanwezig bij de beurs. Zij geven
antwoord op alle vragen rondom de
(ver)bouw van een woning.
Naast de beurs is het ook moge
lijk een kijkje te nemen bij de kozij

nenproductie van Bohaco. Omdat in
het centrum van Meijel het evene
ment Beleef Meijel plaatsvindt, rijdt
er tussen Bohaco en het centrum een
gratis shuttle.
Bouw&Co en het open huis van
Bohaco vinden plaats op zondag van
10.00 tot 17.00 uur in de aluminium
productie en showroom van Bohaco
in Meijel. Kijk voor meer informatie
op www.bohaco.nl, de Facebookpagina van het bedrijf of bel naar
077 396 11 22.

Garçon is een jonge en dynamische folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray.
Wekelijks bereiken onze bezorgers in dit gebied bijna 60.000 brievenbussen!

BEZORGERS
HALLO PEEL EN MAAS
Garçon is per direct op zoek naar bezorgers voor een route in Baarlo en Kessel voor
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas. Een baan met leuke bijverdiensten.
Werkzaamheden:
Elke donderdag een paar uurtjes beschikbaar zijn om het nieuwsblad te bezorgen.
Interesse of informatie?
Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

“We teelden eerst alleen prei, maar voelden ons
er niet prettig bij dat we steeds groter moesten
worden,” vertelt Yvonne. “Al langer hadden we het
idee dat het anders moest en dat zijn we op een
gegeven moment gewoon gaan doen.” Met People’s
Farm telen ze nu op biologische wijze een grote
variatie aan groenten.
Marcel: “Een duurzame productiewijze en
het versterken van lokale verbindingen is veel
belangrijker dan schaalvergroting. Met ons concept
zorgen we voor een directe band tussen boer en
consument, waardoor je als boer weer zelf je verhaal
kunt vertellen en goede producten kunt verkopen,
zonder de omweg van de supermarkt. Bovendien

ontstaat door de gevarieerde teelt een veel rijker
bodemleven, wat ten goede komt aan de kwaliteit
van de groenten. Voor ons is het werk nu ook leuker,
we hoeven niet meer op enorme schaal te produceren
en kunnen weer achter ons product staan.”

Breetse Peelweg 16, 5993 NC Maasbree
info@peoplesfarm.nl www.peoplesfarm.nl

Beschermen morel

Limburgse kers officieel
streekproduct
De Limburgse kers is op woensdag 26 september officieel uitgeroepen tot streekproduct. De erkenning komt
een jaar nadat de zure kers, morel, met uitsterven werd bedreigd, zo laat Telerscoöperatie De Limburgse Morel
weten. De coöperatie werd opgericht om de kers te beschermen.
Vorig jaar werd een actie
gestart met als doel een samen
werkingsverband te creëren tussen
de verschillende kersentelers om
zich te kunnen onderscheiden van
de concurrentie uit het buiten
land. “Mede dankzij een financiële
bijdrage van de Rabobank is deze
samenwerking er nu in de vorm
van Telerscoöperatie De Limburgse
Morel”, aldus het samenwerkings
verband.
“Vaak worden bijvoorbeeld

Poolse kersen gebruikt in de
Limburgs vlaaien”, laat Susanne
Görtz van ‘Fruitboerderij’ uit Baarlo
weten. “De bakkers weten vaak
niet waar deze kersen vandaan
komen. Ze kopen hun grondstoffen
bij de groothandel. De inkoopprijs is
hierin bepalend. Vanuit de bakkers
ontstond de afgelopen jaren vraag
naar de Limburgse morel omdat
de Limburgse zure kers, volgens
deze bakkers, kwalitatief beter
én lekkerder is.” Görtz is een

van de initiatiefnemers van het
reddingsplan.
“Het gebruiken van lokale
producten wordt steeds
belangrijker. De consument is
steeds bewuster bezig met waar
het voedsel vandaan komt. En
vaak is deze consument ook bereid
meer betalen voor een lokaal
product. Op deze positieve trend
willen wij als telers, samen met de
bakkerijgroothandel en de bakkers,
optimaal aansluiten’’, zegt Görtz.
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IVN Helden

Paddenstoelencursus
en wandeling
Gerard Dings verzorgt op donderdag 27 september een informatieavond over paddenstoelen bij het gebouw van natuureducatieorganisatie IVN Helden in Helden. Daarnaast vindt op zondag 30 september een
wandeling plaats die door een rijk paddenstoelengebied gaat.

Reünie ‘Kepèlse maedjes’

Deelnemers aan de cursusavond
maken kennis met de wereld van de
paddenstoelen. Gerard Dings maakt
deze avond gebruik van het cursus
boekje dat verleden jaar door IVN is
uitgegeven als basis. Aangezien dit
boekje bedoeld is voor meerdere
avonden, maakt hij hier een keuze
uit. Aan bod komt onder andere de
bouw, voortplanting en indeling van
paddenstoelen. Ook de functie van
paddenstoelen en de relatie met de

mens, het gebruik van paddenstoe
len als voedsel, drug en medicijn,
wordt besproken. De avond begint
om 20.00 uur en vindt plaats bij het
IVN-gebouw op de Kloosterstraat in
Helden.
Op zondag vindt er een
excursie plaats door natuurgebied
het Zwart Water in Venlo, een rijk
paddenstoelengebied. Vertrek is om
09.00 uur, carpoolend, vanuit het
IVN-gebouw.

Na 58 jaar kwamen de meiden die in 1960 samen in de zesde klas van de Mariaschool in Panningen
zaten, weer eens bij elkaar. De ‘Kepèlse maedjes’ kwamen bij elkaar in het dorp waar de dames 58 jaar
geleden ook naar school gingen, in Panningen. “Het was een geslaagde middag,”, aldus de dames.

Spokentocht bij JongNL Helden
Jong Nederland Helden organiseert op zaterdag 6 oktober een spokentocht in de Heldense Bossen. De tocht is
geschikt voor iedereen van 18 jaar en ouder.
Jong Nederland Helden gaat
“ontzettend haar best doen om de
deelnemers te laten gruwelen en ze
kippenvel te bezorgen”. De tocht duurt
1,5 uur en gaat door de Heldense
Bossen. Er kunnen maximaal

120 deelnemers meedoen, die worden
verdeeld in groepjes van zes tot zeven
personen en worden begeleid door
een monnik. De ontvangst is om
20.00 uur bij de Heldense blokhut op
Aan de Koeberg in Helden. Na afloop is

er de mogelijkheid om nog even na te
borrelen met de deelnemers.
Opgeven is nodig en kan
tot zaterdag 22 september via
www.spokentocht.
jongnederlandhelden.nl

Koningschieten in Beringe
Het traditionele koningschieten van schutterij Sint Hubertus uit Beringe vindt plaats op zondag 30 september. Plaats van handeling is het Sjuttershoehs van de vereniging. Tijdens de middag wordt duidelijk wie er
koning wordt bij de drumband en de schutterij en wie de titel Dorpskoning mag dragen.
Het programma start om 13.30 uur
bij gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. De koning van vorig jaar,
Helen Steeghs, wordt thuis opgehaald,
waarna om 14.45 uur het schietfes

tijn wordt geopend. Vanaf 15.00 uur is
het schieten voor koning Drumband en
Dorpskoning. Rond 16.30 uur begint het
schieten voor de koning van de schut
terij. Deelnemers aan het Dorpskoning-

schieten moeten minimaal 16 jaar en
woonachtig in Beringe zijn. Iedereen
die deelneemt aan het Koningschieten
met de zware buks dient een geldig
legitimatiebewijs te kunnen tonen.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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.

Een Consendoos:
alles goed geregeld!
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Bert en Simone zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Uit hun
huwelijk zijn drie kinderen geboren, Menno, Evi en Linda. Menno woont
in Amerika en Linda woont in Amsterdam. Met dochter Evi is geen contact
meer. Bert en Simone hebben een behoorlijk vermogen; alle zaken zijn altijd
door Simone geregeld. Simone heeft momenteel gezondheidsproblemen
en kan niet meer alles regelen. Bert maakt zich zorgen hoe dat verder
moet; hij heeft zich nooit met de administratie en ﬁnanciën bemoeid en
is bang dat er iets met Simone gebeurt. Op de kinderen terugvallen is ook
lastig. Bert heeft van de Consendoos gehoord en is enthousiast. Hij vraagt
zich af of het misschien iets voor hun is.
Vraag: wat is een Consendoos?
De Consendoos is een persoonlijke map, waarin het levenswerk wordt
bewaard; alle relevantie informatie omtrent de persoonlijke situatie is
verzameld c.q. in kaart gebracht. Niet alleen de zakelijke dingen, zoals
bezittingen/schulden en verzekeringen/belastingen, enzovoorts worden
in kaart gebracht. Ook de persoonlijke wensen worden opgenomen in de
Consendoos. Denk hierbij aan wensen rondom donorregistratie, uitvaart,
persoonlijke boodschappen die men wil achterlaten, enzovoorts. Hiermee
is in één oogopslag de situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de
naasten.

Peter Linssen koning Sint
Leonardus

Peter Linssen mag zich het komende jaar koning van schutterij St. Leonardus Panningen-Egchel
noemen. Bij het koningsschieten op zondag 23 september op het schuttersterrein aan De Horsten
in Egchel wist Peter de haan naar beneden te schieten. Zijn vrouw Nellie zal hem in het nieuwe
seizoen vergezellen als zijn koningin.

Het opstellen van een Consendoos zorgt voor overzicht en rust; er is namelijk
een overzichtelijk draaiboek voor als er iets gebeurt. Bovendien kunnen alle
belangrijke papieren c.q. zaken eenvoudig en snel teruggevonden worden.
Kortom, alles is goed en tijdig geregeld en overzichtelijk gebundeld.
Meer weten?
Meer weten over de Consendoos of over de dienstverlening van Consendo?
Neem contact met ons op of maak gebruik van onze “Kofﬁepraat”.
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Opening op zondag 7 oktober

Gebruikers aan het roer bij
nieuw gemeenschapshuis In Kepèl
Met een open dag op zondag 7 oktober wordt gemeenschapshuis In Kepèl officieel geopend. Na een verbouwing van bijna een jaar zijn alle werkzaamheden aan de oude landbouwschool helemaal klaar. Waar het
gemeenschapshuis zich vooral in onderscheidt, is het eigenaarschap van de leden, vertelt voorzitter Peter
Janssen. “Niet het verbouwde pand, maar de opzet maakt het bijzonder.”

De meeste gebruikers die hun
thuishonk gaan hebben in het
gebouw, zijn maanden geleden al
naar het gemeenschapshuis ver
huisd. Zo zitten onder andere dames
koor Padako, de biljarters van de KBO
en de computerclub al in het pand.
“Het bevalt hen goed volgens mij”,
vertelt Peter Janssen. “We krijgen
namelijk iedere week wel telefoon

tjes met de vraag wat de mogelijkhe
den bij ons zijn. Het concept slaat aan.
Ook andere organisaties weten ons
al te vinden. Zo heeft Jong Nederland
Panningen onlangs het hele gebouw
afgehuurd voor de viering van 25 jaar
Jong Nederland Limburg.”
Het concept waar Peter op doelt,
is anders dan bij de meeste andere
gemeenschapshuizen. In Panningen

komt namelijk geen beheerder of
commerciële exploitant te zitten.
“De gebruikers zijn zelf de baas,
mogen overal over meebeslissen
en moeten zelf de vrijwilligers leve
ren”, vertelt Peter. “Om de gebruikers
te belonen die veel doen voor het
gemeenschapshuis, krijgen die voor
elk uur dat gewerkt wordt een vergoe
ding die de gebruiker ten goede komt.

Zo profiteren de gebruikers van hun
actieve vrijwilligers.”

Zelf meebeslist over
ruimte
Dorpsdagvoorziening (DDV)
Panningen is één van de vereni
gingen die al een tijdje in het pand
zit. Al op 1 juni trok de vereniging
naar het gebouw aan de Kerkstraat.
“We zijn erg tevreden met hoe het
proces is gelopen”, vertelt voorzitter
Pim Janssen. “Natuurlijk zijn er altijd
wat kinderziektes, maar op de meeste
momenten overstijgt het resultaat
onze verwachtingen.” Vrijwilligers
leveren aan het gemeenschapshuis
is voor de DDV echter niet mogelijk,
vertelt hij. “We hebben de handen
vol aan de deelnemers van de DDV.
Die zijn allemaal op leeftijd en hebben
constant verzorging nodig. Bovendien
is onze jongste vrijwilliger alweer
72 jaar. Dat wordt te veel voor onze
mensen.”
De DDV is wel heel blij met het
feit dat de gebruikers zelf eigenaar
zijn van het pand en eigenlijk alles
zelf kunnen beslissen. “Verschillende
mensen van ons hebben vanaf het
begin mee mogen denken”, vertelt
Pim. “We werken met oudere men
sen en hadden wat extra eisen aan
onze ruimte. Zo wilden we een eigen
keukentje om onze maaltijden te kun
nen bereiden en een invalidentoilet bij
ons in de buurt. We hebben er eigen
geld in gestoken vanwege die extra
eisen en we zijn heel tevreden met

het resultaat. We hebben nu twee
eigen ruimtes die er geweldig uitzien.
Het bestuur kwam de afgelopen
maanden ook regelmatig binnenlopen
om te vragen of er nog zaken aan
gepast moeten worden. Als we dan
iets hadden, werd daar ook gehoor
aan gegeven.”
De gebruikers lijken dus enthou
siast te zijn, maar dat is geen
verzekering voor een financieel ren
dabel pand. Volgens Janssen is vooral
belangrijk om van tevoren alles goed
te regelen. “Als je nu alles goed
neerzet, heeft dat een positieve uit
werking. We hebben drie vrijwillige
coördinatoren die zaken als bestel
lingen en de planning in de gaten
houden en in goede banen leiden.
Zo kun je alles goed in de gaten hou
den en in overleg met de gebruikers
kunnen de coördinatoren bepalen wat
er gedaan moet worden met het resul
taat. Ook dat is eigenaarschap.”

Drie coördinatoren
aangesteld
De open dag van gemeenschaps
huis In Kepèl vindt plaats op zondag
7 oktober. Tussen 11.00 en 16.00 uur
is iedereen welkom om een kijkje te
komen nemen in het verbouwde pand.
De officiële opening, een dag eerder,
is alleen voor genodigden. Bij de open
dag zijn diverse optredens te bewon
deren en verschillende gebruikers pre
senteren zich aan de bezoekers. Verder
komt wethouder Roland van Kessel op
de zaterdag een kunstwerk onthullen.

Kinderkledingbeurs
in Meijel
In Meijel wordt op woensdag 3 oktober weer een kinderkledingbeurs gehouden. Bij de najaarskledingbeurs die plaatsvindt in gemeenschapshuis D’n Binger is veel aanbod van kinderkleding.
Van babymaten tot maat 176 zijn te vinden bij de kraampjes.
De tijdsduur van de beurs is ten
opzichte van vorige edities met een
halfuur verlengd. Waar het eerst tot
15.00 duurde, is de eindtijd nu op
15.30 uur vastgesteld. De organisa
tie besloot daartoe om bezoekers

zoveel mogelijk kans te geven goed
te kunnen slagen. Om 13.30 uur gaan
de deuren van het gemeenschaps
huis open. Kijk voor meer informatie
over de kinderkledingbeurs op de
Facebook-pagina.

Vogels tellen
in Helden
Nieuwe AED’s
in Kessel en Kessel-Eik
Kessel en Kessel-Eik zijn sinds kort drie AED’s rijker. Bij camping Den Aenstoot in Kessel (foto),
basisschool De Merwijck in Kessel en bij Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik zijn de nieuwste versies
van de Automatische Externe Defibrillator (AED) opgehangen. De coördinatoren van Hart voor Peel
en Maas namen de apparaten officieel in ontvangst van de leverancier. Het draagbare apparaat
herstelt het hartritme bij een hartstilstand door het geven van een elektrische schok. De AED is
nodig om het hart te resetten (defibrileren) en weer normaal te laten kloppen.

IVN Helden doet weer mee aan het jaarlijkse tellen van trekvogels.
Op zaterdag 29 september wordt er door de vogelwerkgroep geteld bij
de schans in het Kwistbeekdal in Helden. Er zijn vogelaars aanwezig
voor uitleg aan belangstellenden.
Elk najaar tellen vogelaars in heel
Europa de miljoenen vogels die rich
ting het zuiden vliegen. In Nederland
coördineert Vogelbescherming,
samen met de website
w ww.trektellen.nl, de Euro Birdwatch
al meer dan 20 jaar. Birdwatch is een

initiatief van BirdLife International.
De vogelwerkgroep is de zaterdag
van 08.00 tot 12.00 uur aanwezig
in het Kwistbeekdal. Neem voor
meer informatie contact op met Jan
Stevens via gerdaenjan@home.nl of
bel naar 06 57 67 65 20.
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Unicefloop voor kinderen
in conflictgebieden
De jaarlijkse Unicefloop vindt dit keer plaats op zondag 30 september. Met de wandeltocht wil de regionale Unicef-afdeling Peel en Maas geld ophalen voor kinderen in conflictgebieden. Het thema van dit jaar is
‘Kinderen op de vlucht’.
“Unicef komt op voor de
rechten van ieder kind. Of het
nu gaat om gezondheidszorg,
onderwijs, noodhulp of
bescherming”, aldus de organisatie.
“De Unicefloop is een sportieve
actie waarbij kinderen zelf iets
kunnen betekenen voor hun
leeftijdsgenoten wereldwijd door

voorafgaand aan de loop geld in te
zamelen bij familie en vrienden.”
De wandeling is ongeveer
6 kilometer lang en er wordt
gestart bij camping De Odahoeve
in Kessel. Om de 2 kilometer is er
een controlepost. Starten kan tussen
10.00 en 14.30 uur. Iedereen mag
meedoen aan de loop. “Unicef-

comité Peel en Maas bestaat uit
vrijwilligers en kan uitbreiding
gebruiken. Misschien zijn er
mensen die zich willen aansluiten
of die tijdens de loop willen
helpen”, aldus de organisatie.
Neem voor meer informatie contact
op met de lokale Unicef-afdeling
via unicef.peelenmaas@gmail.com

10-jarig bestaan

Dorpsdagvoorziening
De Koeberg viert jubileum
Iets meer dan tien jaar geleden begon in gemeenschapshuis Kerkeböske de Heldense Dorpsdagvoorziening
De Koeberg. De stichting waar Heldenaren naartoe kunnen voor verschillende activiteiten en een warme maaltijd bereid door vrijwilligers en deelnemers, vierde op 20 september het tienjarig jubileum. Ondanks de groei en
een succesvolle periode, verliest De Koeberg enkele belangrijke aandachtspunten niet uit het oog.

verenigingen 09
Samen met bieb

Voorleeslunch bij
Durnééve in Meijel
Tijdens de Nationale Voorleeslunch op vrijdag 5 oktober worden,
in samenwerking met bibliotheek Maas en Peel, bij alle dagvoorzieningen
in Peel en Maas verhalen voorgelezen. Die zijn allemaal besloten, behalve
bij dagvoorziening Durnééve in Meijel. Daar is het mogelijk te komen
luisteren naar de verhalen.
“De Nationale Voorleeslunch laat
zien dat het voorlezen van verhalen
een rol kan spelen in het doorbreken
van het isolement waarin sommige
ouderen verkeren”, aldus de organi
satie. “Het voorlezen van een mooi
verhaal of gedicht geeft ontspanning
en sfeer en is vaak een aanleiding om
met elkaar te praten of herinneringen
op te halen. Ook kunnen sommige
ouderen door een visuele beper

king niet (makkelijk) meer zelf lezen.
Door voorgelezen te worden, kunnen
ze toch genieten van verhalen.”
Deze editie staat in het teken van
het thema ‘Mijn straat’. De verhalen
die voorgelezen worden, hebben
daarmee te maken. Aanmelden
voor de voorleeslunch bij Durnééve
op 5 oktober kan door vóór vrijdag
28 september te bellen naar
077 374 61 74.

jacks en
regenjassen

(incl. waterafstotend maken)

10%
korting

geldig tot en met 30 november

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo voor het wandkleed (Foto: Nick Linders)
Wethouder Rinus Janssen, van de
toenmalige gemeente Helden, opende
op 22 oktober 2008 de dorpsdagvoor
ziening van Helden. Er werd gestart
met twaalf deelnemers. Dat groeide
door de jaren heen uit naar 45. Voor
het vervoer van de deelnemers maakt
de dorpsdagvoorziening veelvuldig
gebruik van het vrijwilligersvervoer
HEP. “Dat gaat naar volle tevreden
heid”, aldus de stichting.
De locatie waar de mensen
samenkomen, is in de tien jaar die
volgden nooit veranderd. Nog altijd
is gemeenschapshuis Kerkeböske het
thuishonk. Het doel bleef eveneens
onveranderd. “We zijn een aanvul
ling op de thuissituatie”, aldus de
vereniging. “Dus geen vervanging van
een zware zorgvraag. De dorpsdag
voorziening draagt bij aan het zo lang
mogelijk zelfstandig functioneren van
de deelnemers.”
De Heldense stichting draait goed.
Toch heeft De Koeberg nog wel aan

dachtspunten. Zo ziet het bestuur
een toenemend gebrek aan ruimte.
“We zetten ons al twee jaar in om
extra ruimte te creëren om nieuwe
ontwikkelingen en activiteiten moge
lijk te maken”, laat het bestuur weten.
“Er zijn diverse gesprekken gevoerd
met de gemeente, streekmuseum
‘t Land van Peel en Maas en het
gemeenschapshuis zelf. Een concrete
oplossing laat echter nog op zich
wachten.”
Naast de ruimte, baart het wer
ven van vrijwilligers de vereniging
ook zorgen. “Het wordt steeds moei
lijker om mensen te vinden. Op veel
andere, ‘concurrerende’ plekken zijn
vrijwilligers eveneens hard nodig. Een
dorpsdagvoorziening valt of staat met
de inzet van vrijwilligers die in hoofd
zaak worden begeleid door beroeps
krachten.” Daarnaast zit het met de
beeldvorming rond de vereniging niet
helemaal goed, aldus het bestuur van
De Koeberg. “Er bestaat bij veel poten

tiële deelnemers nog steeds geen juist
beeld. Door middel van het organi
seren van onder meer vrije inlopen,
website, Facebook-pagina en het ver
spreiden van een folder wordt getracht
de beeldvorming bij te stellen.”
Bij de viering van het jubileum op
donderdag 20 september werd een
wandkleed onthuld dat ontworpen
is door Heldenaar Jac Kranen. Op het
wandkleed zijn de elf dorpen van
Peel en Maas en Dorpsdagvoorziening
De Koeberg te zien. Het is gemaakt
door door deelnemers en vrijwilli
gers, in het bijzonder Nellie Wilms,
van de dorpsdagvoorziening. Het
wandkleed werd onthuld door oprich
ter en oud-voorzitter van De Koeberg
Willy Janssen, de huidige voorzitter
Ad Ewalts en burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo.
Kijk voor meer informatie over
Dorpsdagvoorziening De Koeberg
op www.ddvdekoeberg.nl of op de
Facebook-pagina van de stichting.
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Bespreking poll week 37

Minderjarigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun alcoholgebruik
In Guttecoven is een jeugdsoos verantwoordelijk gehouden voor de dood
van een minderjarige jongen. Die kreeg alcohol in de soos en werd op weg
naar huis aangereden. Een meerderheid van de stemmers op Facebook liet
via het stemgedrag weten dat minderjarigen zelf verantwoordelijk zijn voor
hun alcoholconsumptie. De stemmers vinden dat het de jeugdsoos niet aan
te rekenen is. “Als een minderjarige alcohol wil drinken, komt hij er toch wel
aan”, reageerde iemand op Facebook.
Je kunt er wel op letten als jeugdsoos zijnde, maar als een jongere per se

wil drinken, gaat hij of zij wel ergens anders heen. Jongeren doen het toch
echt zichzelf aan. Niemand anders drinkt voor hen de alcohol. Ouders zou
den er in hun opvoeding al rekening mee kunnen houden. Het is niet alleen
de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de jeugdsoos. Het is soms
lastig te zien of iemand inderdaad meerderjarig of dronken is. Als dat wel dui
delijk is, zouden ze de minderjarigen de alcohol af moeten nemen en moeten
zorgen dat de jeugdige goed thuis komt. De verantwoordelijkheid stopt niet
bij de deur.

De Stint moet verboden worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het nieuws van het treinongeluk in Oss kwam hard binnen. Vier jonge
kinderen overleden doordat een Stint, een elektrische bakfiets voor maximaal
tien kinderen, het spoor opreed en geschept werd door een trein. Wat er precies
gebeurd is, is nog niet duidelijk. De kans is aanwezig dat de Stint op hol was
geslagen. De producent van de bakfiets kondigde al aan alle exemplaren te
gaan controleren op eventuele problemen. Het ministerie van Infrastructuur
besloot het vervoersmiddel niet te verbieden.
Een terechte beslissing van het ministerie. Je kunt nu niet meteen
concluderen dat alle Stints gevaarlijk zijn. Het kan net zo goed een menselijke

fout zijn geweest. De Stints zijn handig en werken normaal gesproken perfect.
In Peel en Maas rijden er ook verschillende rond en die hebben nog nooit
problemen opgeleverd.
Van de andere kant is het zo dat je geen enkel risico moet nemen als
het over de veiligheid van kinderen gaat. Als er ook maar een kleine kans is
dat het aan de Stint lag, moeten ze allemaal uitvoerig gecontroleerd worden
en eventueel verboden. Zolang het onderzoek niet is afgerond, zouden de
elektrische bakfietsen niet op de weg moeten komen.
De Stint moet verboden worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 38) > Vierdaagse schoolweek is oplossing voor lerarentekort > eens 23% oneens 77%

Ter versterking van het huidige Operations team van Sylvan Horst B.V.
en vanwege verdere uitbreiding van de activiteiten zijn we op zoek naar

OPERATORS (fulltime)
KERNOMSCHRIJVING VAN HET WERK ALS OPERATOR:
• Bedienen van toegewezen productielijnen (blender, cleanroom & robot);
• Productie m.b.v. schimmels en Large Scale Solid-State Fermentation en aseptische
processing in ISO 5/GMP-B cleanrooms;
• Product inspectie, verzend gereed maken en logistiek;
• Ondersteunen van de Supervisors;
• HACCP/GMP-werkregime;
• Verschoven dag-/avond-/weekenddiensten (géén nachtdienst).
OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE FUNCTIE HEB JE:
• Tenminste 3,5 jaar ervaring met het besturen van procesapparatuur (handmatig en/of
geautomatiseerd) in food, farma of feed;
• Bij voorkeur MBO-niveau 2/3, VAPRO A/B, diploma Biotechnologie,
Procestechnologie of Voedingsmiddelentechnologie.

Voor verdere bedrijfsinformatie kun je onze website sylvaninc.com bezoeken.
Als je vragen hebt over de vacature, kun je contact opnemen met
Charles Huijbers (Plant Manager) of Yvonne Grubben (HR Manager), via 077-3978411.
Je sollicitatiebrief, CV en kopie van je diploma kun je sturen
naar yvonne.grubben@sylvan.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onkruid
Laatst was ik in de voortuin
aan het schoffelen.
Een voorbijganger vroeg:
“Hebt u geen tuinman?” Nee, ik
doe de tuin zelf. Ik vind het
ontspannend en het is gezonde
beweging. Al is het soms wel
een heel werk. Er zijn zeker
mensen die zeggen: “Heeft die
pastoor niets beters te doen,
dan onkruid uit te trekken?”
Maar stel dat ik wel een
tuinman had, zouden er dan
niet anderen zeggen: “Een
priester die anderen voor zich
laat werken. Dat is toch uit de
tijd! Voelt die zich daar te goed
voor?” Zo zie je maar. Je kunt
niet iedereen tevreden stellen.
Dat merkte ik ook bij mijn
vorige column over misbruik in
de kerk, waarin een pleidooi tot
modernisering. Natuurlijk
kwamen er positieve reacties
van mensen die ook vinden dat
er hoognodig iets moet
veranderen om zulke
misstanden te voorkomen. Maar
er zijn er ook die vinden dat je
maar beter niets kunt zeggen.
Want zulke misstanden komen
immers overal in de
samenleving voor en echt niet
alleen in de kerk. Dat is waar,
maar ik vond toch dat ik in mijn
column niet om dit actuele
thema heen kon. Ik kreeg dus
kritiek, omdat ik kritiek had.
Maar ja, als je je mond houdt is
het ook niet goed. Je doet het
nooit voor iedereen goed. Zo is
het in het leven. Soms moet je
opbouwen, soms moet je
afbreken. Soms moet je
spreken, soms zwijgen. Ja, soms
moet er onkruid gewied
worden, aangeklaagd, schande
geroepen, gesaneerd
worden. Niets doen,
niets zeggen is
gemakkelijk, maar als
alles bij het oude wordt
gelaten, blijven we de
oude fouten maken.
Verandering vraagt
moed en visie. Dus volg
je hart, je geweten,
maar besef dat je het
nooit voor iedereen
goed kunt doen.
Dat weet paus
Franciscus inmiddels
ook.
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Nieuwe planning

Willem van Hornestraat
en Ninnesweg

Startbijeenkomst Peel en Maas woensdag 3 oktober 2018

Op 13 augustus 2018 is STRABAG B.V. gestart in opdracht van de gemeente Peel en Maas
met de herinrichting van de Willem van Hornestraat en de Ninnesweg. Wij adviseren u
tijdens de werkzaamheden de omleidings- en adviesroutes te volgen.

Op woensdag 3 oktober organiseren wij een startbijeenkomst voor iedereen die zich
verbonden voelt met de 75 jarige bevrijding van Peel en Maas.

Willem van Hornestraat Helden

• Weekendafsluiting voor het asfalteren van 12 t/m 15 oktober
• Wegverbreding bushaltes - Zuster Irmbertastraat werkzaamheden 24 september t/m 12 oktober
Bereikbaarheid
Alleen tijdens de weekendafsluiting is doorgaand verkeer niet mogelijk. De overige periode blijft
de weg open voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. De bushaltes
zijn van 24 september t/m 14 oktober niet in gebruik. Reizigers worden doorverwezen naar de
dichtstbijzijnde bushalte..
• Willem van Hornestraat/park Helden werkzaamheden t/m 12 oktober
Bereikbaarheid
Het doorgaande verkeer en fietsers ondervinden geen hinder en voetgangers worden omgeleid.

Ninnesweg Panningen

De opleverdatum 21 september is niet gehaald. Om veiligheidsredenen blijft de weg tussen de
rotonde Aan de Dèl en de rotonde Huijshoek twee weken langer afgesloten voor verkeer.
• Tussen rotonde ‘Aan de Dèl’ en rotonde ‘Huijshoek’ werkzaamheden t/m 8 oktober
Bereikbaarheid
De omleidingsroutes blijven ingesteld. Verkeer richting de A67, volg routenummer 4. Verkeer
komende vanaf de A67, volg routenummer 3.
• Weekendafsluiting rotonde ‘Aan de Dèl’ 5 oktober t/m 8 oktober. De rotonde wordt voorzien
van een nieuwe asfaltlaag en afgesloten voor alle verkeer t/m maandag 8 oktober 05.00 uur.
Bereikbaarheid
Tijdens de weekendafsluiting van 5 t/m 8 oktober is de omleidingsroute over de Sevenumsedijk
(N275) - Midden Peelweg (N277) – Roggelseweg (N562).

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 09 oktober 2018 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad >
Opiniërende raadsvergadering > datum 09 oktober 2018.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas U kunt ook op www.peelenmaas.nl
of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Heierhof 31 Baarlo (2018-060)
7. Bestemmingsplan paardenhouderij Keizersbaan 4 Kessel (2018-061)
8. Bestemmingsplan Ruijschstraat 20 Panningen (2018-065)
9. Bestemmingsplan Piushof (2018-062)
10. Krediet herontwikkeling Piushof (2018-064)
11. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 09 oktober 2018 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
23 oktober 2018

75 jaar bevrijding

Tijdens deze bijeenkomst willen we de lokale initiatieven in beeld brengen voor het
jaarprogramma 2018-2019. Ook voeren we graag het gesprek of er behoefte is aan het
gezamenlijk organiseren van verbindende activiteit(en) in Peel en Maas en hoe we dit
vorm kunnen geven.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in
Panningen. En duurt tot uiterlijk 21.30 uur.
Aanmelden
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u van te voren uw deelname en eventueel uw
activiteit(en) doorgeeft aan de organisatie. Dit kan door te mailen naar info@peelenmaas.nl
met als onderwerp ‘Bevrijding Peel en Maas, bijeenkomst 3 oktober 2018’.
Vragen of meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij Jacqueline Stienen of Lizette Hilkens
via telefoonnummer 077 - 306 66 66 of via Jacqueline.Stienen@peelenmaas.nl
of Lizette.Hilkens@peelenmaas.nl.

Stop 28 dagen met roken

Stoptober

Vanaf 1 oktober helpen rokers elkaar om 28 dagen niet te roken. Dat is Stoptober. Wil je ook
stoppen met roken? Meld je aan en doe mee!
Download 28 september de gratis Stoptober app
met groepsapp voor jou en je collega’s en vrienden.
Stoppen gaat lukken! www.stoptober.nl

WhatsApp

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

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden
waarvan u niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl
of via www.peelenmaas.nl, waar een directe link
staat naar gevonden en verloren voorwerpen in
Peel en Maas.
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet
mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact Centrum van
de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen.
U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren
of inleveren in het Huis van de Gemeente.
Voor meer informatie: www.peelenmaas.nl

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

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

Retail in Peel en Maas
De meeste mensen kopen weleens iets online. Dit fenomeen is niet
meer tegen te houden. Wij pleiten ervoor om ook de offline retail in ere
te houden. Zij houden onze gemeente levendig.
Hierbij zal een combinatie van
online en offline steeds belangrijker
worden. Bijvoorbeeld een winkel die
ook een webwinkel heeft. Hierop kan
de klant vooraf gemakkelijk zien
welke maten en kleuren er beschik
baar zijn. Om een goed beeld van
kleur en materiaal te krijgen, gaat de

consument naar de winkel en maakt
daar de uiteindelijke keuze. Of een win
kel heeft een app en die speelt in op
gepersonaliseerde aanbiedingen.
Zo zijn er tal van mogelijkheden en die
zullen steeds meer een rol gaan
spelen. De huidige consument kiest
niet voor winkelcentra die voornamelijk

als koopmachines worden gebruikt.
In deze sector heeft iedereen het al
jarenlang over beleving, maar het zijn
veel meer de zachte factoren waar de
klant voor kiest. Zijn er extra voorzie
ningen? Is er voldoende horeca? Is de
openbare ruimte goed ingericht, met
bijvoorbeeld bankjes en groen?
Centrum Panningen is hier een mooi
voorbeeld van: een gevarieerd winkel
aanbod, goede horeca, gratis parkeren
en een sfeervolle omgeving. Steeds

meer jonge, enthousiaste ondernemers
vestigen zich hier. Dit geeft vertrouwen
in de toekomst. Ook de andere kernen
binnen Peel en Maas timmeren goed
aan de weg. Dit versterkt elkaar en
heeft een aanzuigende werking op de
regio. Samen werken onze onderne
mers aan een toekomstbestendige
lokale economie. Wij als VVD Peel en
Maas moedigen dit van harte aan.
Karin Jacobs,
raadslid VVD Peel en Maas

Dubieuze verkeersdrempel centrum Panningen
Ondernemers en bewoners uit Panningen hebben Lokaal Peel&Maas
verzocht om aandacht te vragen voor de ondeugdelijke drempel tussen
de Raadhuisstraat en Julianastraat in Panningen.
In 2017 is in Panningen rondom
de Raadhuisstraat, Markt en
Julianastraat het centrum heringe
richt en is er meer prioriteit voor de
voetganger en de fietser gekomen.
Ook kwamen er extra parkeerplaat
sen achter wooninrichting Omsels en
kappersbedrijf Change. De verkeers
stroom loopt nu niet meer over

Markt en Raadhuisstraat, maar over de
Julianastraat. Daarom werd er op de
hoek Raadshuisstraat-Julianastraat een
verkeersdrempel aangelegd.
Het verkeer in de Julianastraat
is echter door de herinrichting flink
toegenomen en daar is de drempel
helemaal niet op berekend. De onder
grond van deze drempel is niet sterk

genoeg voor het intensieve verkeer,
stoeptegels schuiven weg en er tre
den scheuren op in enkele panden.
Sinds de aanpassing van deze drempel
ervaren buurtbewoners erg veel hin
der en lawaaioverlast van het verkeer,
dat over deze drempel rijdt. Om 05.00
uur komen vrachtwagens al over deze
drempel om te gaan lossen bij een
supermarkt. Tijdens de bouwverande
ring in 2017 is de bewoners toegezegd
dat deze hoek door de verkeers
drempel verkeersluwer zou worden.

Deze prognose is niet uitgekomen.
Integendeel: het is een doorstroom
route geworden. Het ontbreken van
een zebra maakt het op dit punt nog
eens extra gevaarlijk.
Ook hebben wij signalen gekre
gen dat de riolering niet in optimale
conditie is en aandacht moet hebben.
De fractie Lokaal Peel&Maas gaat over
de ontstane situatie met spoed vragen
aan het College van B&W stellen.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Prinsjesdag 2018
Ieder jaar staat de derde dinsdag van september in het teken van
Prinsjesdag. Voor mij als Tweede Kamerlid uit Peel en Maas was het een
bijzondere dag. Niet alleen omdat ik in de Ridderzaal aanwezig mocht
zijn met mijn vrouw, of omdat mijn jongste dochter op het Binnenhof de
aankomst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in de
glazen koets mocht aanschouwen. Maar ook omdat de nieuwe kabinetsplannen worden uitgesproken in de troonrede.
Het is verleidelijk om als coalitie
partij eens stevig op de borst te slaan
als het goed gaat met Nederland,
maar zo werkt het niet. De goede
cijfers danken wij aan al die hardwer

kende Nederlanders die offers brach
ten toen het slecht ging. Voor het
herstel van vertrouwen is meer nodig.
Toch wil ik enkele mooie voorbeelden
noemen. Het kabinet maakt meer geld

Thuiswerk in Meijel

Vo u w s t e r / I n p a k s t e r
voor ca. 20 uur per week

Wi j z i j n o p z o e k n a a r e e n p e r s o o n d i e v o o r o n s o p
thuiswerkbasis schorten en sloven wil opvouwen
en inpakken.
* Ben jij woonachtig in Meijel
* Heb je verder geen ander werk of uitkering
* Ben je makkelijk bereikbaar en heb je er
plaats voor op de begane grond.
Dan ben jij diegene die wij zoeken.
Interesse? Bel of mail ons dan.

Voor meer info zie www.schriks.nl/vacatures

S c h r i k s K o n f e k t i e b . v.
vacature@schriks.nl

w w w. s c h r i k s . n l
077-4662635

vrij voor betere en betaalbare zorg in
buurt en dorp, de aanpak van een
zaamheid onder onze ouderen, uw
veiligheid op straat en de manier
waarop we met elkaar omgaan. Door
een verlaging van de loonbelasting
heeft bijna iedereen volgend jaar meer
geld te besteden. Voor MKB-bedrijven
gaat de winstbelasting omlaag. En voor
jonge boeren komt er een bedrijfsover
namefonds van 75 miljoen voor
gezinsbedrijven. Ook jonge gezinnen
gaan erop vooruit: het bevallingsverlof

voor partners gaat van twee naar vijf
dagen, de kinderopvangtoeslag gaat
omhoog en er komt meer kinderbij
slag. Daarnaast investeren we fors
meer in het onderwijs, zowel in de
kwaliteit als in de beloning van basis
schooldocenten. Zaterdag 13 oktober
om 09.30 uur ga ik graag met u in
gesprek over de algemene beschou
wingen. Locatie gemeenschapshuis In
Kepèl, Kerkstraat 27 in Panningen. Wist
u trouwens waar de benaming
‘Prinsjesdag’ vandaan komt? Eerlijk

gezegd wist ik het ook niet direct.
Het woord ‘Prinsjesdag’ werd in de
zeventiende en achttiende eeuw
gebruikt voor de viering van de
verjaardagen van de prinsen van
Oranje. Prinsjesdag werd een feest
dag voor het Oranjehuis. Pas in de
jaren 30 van de twintigste eeuw
werd het de aanduiding voor de
derde dinsdag van september, de
opening van het parlementaire jaar.
Mustafa Amhaouch,
Tweede Kamerlid CDA

ALLROUND MACHINEBOUWER?

Van harte welkom !
SOLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com
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Anne Zelen

Examenreis
“Nee, ik ga echt niet naar
Marokko op examenreis”, is
wat je me twee jaar geleden
had kunnen horen zeggen. “Ik
weet nog niet waar ik naartoe
ga op examenreis”, zei ik
vorig jaar. “Wat is het mooi
hier”, zei ik afgelopen week
toen ik in Marokko zat.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Anne Zelen
12 jaar
Egchel
Agora Roermond

Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Ik ben een echte carnavalsvierder.
Afgelopen carnaval was ik jeugdprinses
bij carnavalsvereniging De Kemphazen
in Egchel. Bij carnaval in Egchel hoort
natuurlijk het liedje Egchels Geveul. Als
ik dit liedje hoor, denk ik terug aan die
geweldige tijd als jeugdprinses. Waar ik
ook een hele speciale herinnering aan
heb, is carnavalsgroep De Sjerpsjutters.
Ze hielden een paar jaar geleden op
met bestaan, maar speciaal voor mij
hebben ze nog een keer opgetreden
met de receptie. Wat heb ik daar van
genoten!
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik blijf het liefst dicht bij huis.
Gezellig samen met de caravan,
een tentje mee, heerlijk kamperen.
We gaan altijd samen met een gezin
uit Drenthe. Die hebben we 5 jaar
geleden op vakantie ontmoet en nu
boeken we elk jaar een plekje langs
elkaar. We zijn al verschillende keren
in Zeeland geweest, maar ook eens in
Noord-Brabant.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?

Geloof in jezelf, doe wat je wilt en ga
je dromen achterna, maar blijf vooral
jezelf!
Waar ben je het meest trots op?
Bij deze vraag denk ik aan twee
dingen: mijn crossauto en dat ik
jeugdprinses mocht zijn. Als kind van
4 jaar ging ik al graag mee naar de
autocross. Pap deed vaak mee of we
gingen gewoon kijken. Vanaf mijn 8e
tot mijn 12e heb ik de jaren afgeteld
tot ik zelf mee mocht doen. Dit seizoen
mocht ik eindelijk meedoen met de
junior cup van de ASUZ. Ik heb ervan
genoten dat ik jeugdprinses mocht zijn
van De Kemphazen in Egchel afgelopen
jaar. Het was een geweldige ervaring
die ik nooit zal vergeten.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Een crossauto van mijn ouders.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
De crossauto kreeg ik van mijn ouders,
maar alles wat daarbij hoorde, moest
ik van mijn eigen geld betalen,
zoals een crosshelm, overall en
vijfpuntsriem. Ik heb tot op de dag
van vandaag nog geen spijt gehad van
deze uitgaven.
Zonder wat zou je niet kunnen
leven?
Dat zijn drie dingen. Carnaval. Ik ben
een carnavalsvierder in hart en nieren.
Voetbal. Bij de jeugd van Panningen/

Egchel keep ik in de JO13-3G.
Autocross. Ik vind het fantastisch om
te gaan kijken, maar om zelf mee te
rijden is helemaal te gek.
Wat zou je doen als je een miljoen
kreeg?
Ik zou een auto ombouwen tot
crossauto, zodat ik er zelf mee
kan rijden. Maar niet zomaar een
crossauto; een hele snelle en goede.
Wat ik over heb, ga ik dan sparen voor
als er onderdelen van de crossauto
kapot gaan of voor gereedschap. En
een ander deel ga ik leuke dingen
mee doen, zoals bioscoop, zwemmen,
pretpark.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
In de garage sleutelend aan de
crossauto of een filmpje kijken op
Netflix.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Hier heb ik maar zelden last van. Ik
slaap altijd meteen als ik mijn bed in
stap. En ‘s morgens slaap ik het liefste
uit. Niks voor mij dat vroeg opstaan.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik ben dit jaar gestart bij Agora in
Roermond. Ik moet elke dag van 09.00
uur tot 14.30 uur naar school. Op deze
school krijg je geen huiswerk. Maar
als ik toch iets moet doen voor school,
doe ik dat het liefst op mijn kame,
waar het lekker rustig is en niemand
mij lastig valt.

Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
De Canarische eilanden Gran Canaria
en La Palma. Toen ik 5 jaar was, zijn
we met ons gezin naar La Palma
geweest. Afgelopen meivakantie zijn
we naar Gran Canaria geweest. Mooie
eilanden, maar doe mij maar een
vakantie dichter bij huis. Dat vliegen
hoeft voor mij niet.
Wat is je grootste blunder?
Naast het crossen doe ik voetballen.
Ik ben keeper van de JO13-3G van
Panningen/Egchel. Als keeper bega je
wel eens een blunder. Je laat een bal
door waarvan je achteraf denkt, die
had ik kunnen of moeten hebben.
Waar dagdroom je het meest over?
Alles wat met mijn crossauto te maken
heeft.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Ik weet niet of door de grond zakken
de juiste omschrijving is, maar ik
heb volop genoten van mijn jaar als
jeugdprinses. Het was geweldig.
Bij het aftreden had ik zelf een speech
geschreven. Deze heb ik zo goed als
ging verteld. Al had ik er wel moeite
mee, want ik vond het zo jammer
dat het afgelopen was. Ik voelde me
even alsof de wereld in elkaar stortte.
Maar gelukkig was dit daarna ook weer
zo voorbij en hebben we er nog een
hele gezellige avond van gemaakt.

Toen ik vorig jaar moest
kiezen naar welke stad of welk
land ik graag op examenreis zou
willen gaan, had ik de keuze
tussen Boedapest, Barcelona en
Marokko. Eerst wou ik graag
kiezen voor Boedapest, maar
het grootste deel van mijn
vrienden hadden hun gedachten
al op Marokko gezet. Toen
anderen tegen mij vertelden
over hoe zij het in het
Afrikaanse land hadden ervaren, neigde ik er steeds meer
naar ook mijn naam aan de lijst
toe te voegen. Uiteindelijk heb
ik met mijn slordige handschrift
mijn naam opgeschreven en zo
stond ik vorige week zaterdag
op het vliegveld van Eindhoven,
waar vanuit we naar Marrakech
vlogen.
Mijn examenreis was om
nooit te vergeten en ik zou ook
iedereen die nog op reis gaat
aanraden om voor dezelfde te
kiezen. Ik heb op een kameel
gezeten, die me even een
angstmoment bezorgde toen hij
opstond. Ook heb ik in de
woestijn onder een prachtige
sterrenhemel geslapen, totdat
we ruw wakker werden
gemaakt door een heftige
zandstorm. Ik heb een hele
hoop Marokkaanse thee naar
binnen gegoten, gekke
Marokkaanse kleren aan gehad,
de prijs van verschillende
souvenirs omlaag gepraat,
gezwommen in het zwembad
van het vijfsterrenhotel waar
we jammer genoeg maar één
dag zaten en nog veel meer. Het
was dus, zoals ik al zei, een reis
om nooit meer te vergeten.
Renée
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Eerste driepunter van competitie

MVC’19 beslist duel
in slotfase
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 23 september een zwaar bevochte zege behaald
op Merefeldia in Nederweert. Na een 2-1 achterstand kwam MVC’19 na rust sterk terug. Uiteindelijk trok
Maasbree met 3-2 aan het langste eind en was de seizoensstart geslaagd.

Ron van den Kerkhof moest in Nederweert felle
luchtgevechten uitvechten (Foto Math Geurts Fotografie)
Het hoofdveld van Merefeldia
werd door de scheidsrechter terecht
afgekeurd. Op een door de gestaag
neervallende regen moeilijk
bespeelbaar tweede veld hielden
beide ploegen zich goed staande.
Merefeldia leek zich in de eerste
helft iets beter op de moeilijke
omstandigheden ingesteld te
hebben, maar kon nauwelijks kansen
afdwingen. Echter, in de 27e minuut
kwam de thuisclub toch door een
verraderlijk schot van Rick Tullemans
verdiend op 1-0. MVC’19 bleef naar
voetballende oplossingen zoeken en

de 38e minuut wist Daan Peters vanaf
twintig meter met een strak schot
gelijk te maken. Merefeldia kwam vier
minuten later opnieuw op voorsprong
toen Jay Stals een fraaie voorzet
koelbloedig afrondde.
Maasbree was even aangeslagen,
maar kwam herboren uit de
kleedkamer. De ploeg schakelde een
tandje bij, kwam beter in de wedstrijd
en gaf nauwelijks meer kansen weg.
De beloning kwam in de 67e minuut
toen Paul van den Kerkhof een mooi
blok zette bij een aanval van de
thuisclub. Vervolgens speelde hij

Ron van den Kerkhof aan, die Joris
Timmermans de diepte instuurde.
Die leverde vervolgens een voorzet
op maat af, die door de opkomende
Ron van den Kerkhof werd afgerond.
Een perfecte counter. In de slotfase
gingen beide ploegen op zoek naar
de overwinning. Maasbree zou
uiteindelijk met de volle winst gaan
strijken. Een van de uitblinkers, Daan
Peters, bekroonde in de 86e minuut
zijn uitstekende wedstrijd met een
zeer mooi doelpunt. MVC’19 toonde
karakter en pakte al op de eerste
competitiedag de eerste driepunter.

Drie punten behaald in Leunen

Grashoek start
voetbalseizoen met zege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek kende een goede seizoens-ouverture in Leunen. Tegen SV Leunen
werd zondag 23 september met 0-1 gewonnen en haalde Grashoek de eerste drie punten binnen.
Wind en regen raasden over
sportpark ‘t Klaverblad toen
scheidsrechter Collin van Knegsel
liet aftrappen. De pas 18-jarige
arbiter uit Veldhoven floot een
keurige wedstrijd. De thuisclub, een
jong elftal met veel lengte, pakte
meteen fel uit. In de 3e minuut kwam
Grashoek goed weg toen een hard
schot van een oranje aanvaller via de
buitenkant van de paal langs ging.
Langzaam luwde het offensief van de
thuisclub.
Via de linkerkant meldde zich
Raoul Bennenbroek aan het front.
Binnen een minuut werd twee
keer een overtreding tegen hem
begaan. De tweede vrije trap

resulteerde na 10 minuten in een
corner, genomen door Raoul zelf.
De weggewerkte bal werd buiten het
zestienmetergebied opgevangen door
Mark Crommentuijn. Hij nam de bal
ineens op de pantoffel en laag over
de grond verdween de ronde knikker
onhoudbaar voor Leunen-doelman
Tim Jacobs in de uiterste rechter
benedenhoek, 0-1. Dit betekende
meteen ook het einde van het
aanvalsoffensief van de thuisclub.
Grashoek kreeg na 15 minuten
een heel dikke mogelijkheid. Na een
diepe bal kon Erwin Pijnenburg vrij
op het Leunen-doel afgaan, maar
hij verslikte zich in de uitgelopen
doelman. Even later sloeg de pech

toe. Bij een botsing na een corner
raakte Raoul zodanig geblesseerd dat
hij zich moest laten vervangen. Dirk
van Lierop kwam Raoul vervangen.
In de 30e minuut leek het er op
dat Grashoek de voorsprong zou
verdubbelen, maar de goal werd
afgekeurd wegens wel of niet
buitenspel. In de tweede helft
waren de betere kansen voor de
geelzwarten. Omdat daar geen
gebruik van werd gemaakt, bleef
Leunen hoop houden op een punt.
In het laatste kwartier lieten de
geelzwarten niets meer aanbranden.
Er kwamen nog een paar uitgelezen
mogelijkheden, maar gescoord werd
er niet meer. Het bleef bij 0-1.
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Jeugdclubkampioenen bij
LTC Tonido
Op het tennispark van LTC Tonido in Baarlo werden op zaterdag 22 september de jeugdclub
kampioenschappen gehouden. In vier categorieën werd gestreden om de wisselbeker. In de
categorie rood won Stevie Stenson. Bij categorie Groen was Sam Helden de beste. Bij categorie Geel B
wist Tim Amendt beslag te leggen op de eerste prijs en bij categorie Geel B won Jauri Hendrix.

Toch een punt behaald

Dikke nederlaag voor
De Flatsers

Eerste Meijelse
kampioen driebanden
Door: Thijs Geerlings, biljartclub BC Meijel
Voor de eerste keer in de 53-jarige historie van BC Meijel werd er
samen met zusterclub BC Ketelbink een clubkampioenschap gehouden.
Henk van der Kruijs wist zich op vrijdag 21 september tot allereerste
gezamenlijke clubkampioen te kronen.
Na een spannende voorronde
wisten Henk van der Kruijs, Joep
Vissers, Jo Doensen en Karel Coolen
zich te plaatsen voor de kruisfinales op
vrijdag 21 september. Na ruim ander
half uur en 83 beurten zagen de
schaars opgekomen supporters in de
eerste halve finale Henk met één
carambole verschil winnen van Karel.
In de tweede halve finale rekende Jo
in 35 beurten af met Joep, die nog
9 caramboles te kort kwam. De finale
tussen Henk en Jo ging over twee

Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
Een dikke nederlaag was het resultaat voor het eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo na een
gezellige en sportieve beugelavond tegen de Brabanders van Olland 1 op zaterdag 22 september. Het werd
4-1 voor de gastheren.
Esther speelde een prima partij
en leek op de winst af te stevenen,
maar op 26-26 plaatste zij een bal
net iets te ver. In de greppel.
Toen maakte Theo geen fout meer
en benutte hij de ‘steek’. Piet moest
het opnemen tegen het kanon Jurre
en hij begon slecht met twee flat
sen. Met enkele goed gespeelde bol

len wist hij toch terug te komen tot
26-26, maar Jurre maakte ook geen
fout.
Op drie had De Flatsers-invaller
Frans een prima start. Een misslag
op 20-22 bracht de ommekeer in de
partij, waardoor Frans zich gewonnen
moest geven tegen Wim.
De Brabander in Limburgse dienst,

Marc, beugelde een spannende en
goede partij tegen Frans die net iets
meer ervaring op de baan toonde
dan Marc en verdiend won. In de
laatste wedstrijd speelde Roy prima
tegen Rosé en wist hij verdiend
de eer en een punt te redden voor
De Flatsers. Er is werk aan de winkel
voor komende vrijdag tegen Ell.

Heldense beugelaars winnen
wederom ruim
Door: beugelclub HBC Helden
De beugelaars van het eerste team van HBC wisten op zaterdag 22 september voor de tweede keer op rij met
de maximale score van 5-0 te winnen. Na eerder Sevenum werd dit keer het Brabantse Hoogeloon verslagen.
tijd stond het al 2-0.
Op drie speelde Marc tegen Gerrit
Bullens. Een wisselvallige partij waar
de kansen over en weer gingen,
maar vanaf de 20 sloeg Marc een
gat en beugelde de wedstrijd goed
uit, 3-0. Frank speelde tegen Nol
Maas, die tot de 20 bij kon blijven.
Daarna speelde Frank de wedstrijd
soeverein uit en gaf de tegenstander

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Groentebedrijf Baetsen is op zoek naar een

Tweede keer op rij

Johan Peeters opende het bal
tegen Coen Bullens. Ondanks niet
geheel vlekkeloos spel kwam de
vroeg opgebouwde voorsprong
nooit in gevaar. Binnen 15 minuten
stond het 1-0. Johan Verest had in
Bert Mollen een tegenstander die
een maat te klein was. Ook deze
partij werd moeiteloos over de
streep getrokken en binnen korte

gewonnen sets. Met grote overmacht
(8-3) won Henk de eerste set.
De tweede set werd spannend toen
beide spelers nog maar één carambole
moesten maken. Toen Henk in de
22e beurt zijn laatste punt scoorde,
kon Jo in de nastoot nog een gelijkspel
afdwingen, maar hij miste de kans.
Zo werd Henk van der Kruijs met geen
enkele verliespartij de eerste
clubkampioen. Hij ontving de gouden
standaard uit handen van voorzitter
Henk Lansbergen.

het nakijken. Tot slot speelde Johan
Hoeijmakers een prima wedstrijd
tegen Pleun Somers. Door de
verkeerde bal te pakken, kwam
Johan op twee punten voorsprong.
De flats in de volgende beurt
van Pleun betekende de nekslag.
Het verschil was gemaakt en Johan
speelde het bekeken uit en maakte
zo 5-0.

fulltime medewerker
voor alle voorkomende werkzaamheden.
Wij zijn een modern tuinbouw vollegronds bedrijf en zijn innovatief op
het gebied van nieuwe trends en ontwikkelingen. De werkzaamheden
bestaan o.a. uit sorteren, oogsten en teeltwerkzaamheden.
DUS BEN JIJ:
• enthousiast
• in het bezit van Rijbewijs B
EN HEB JE:
• bij voorkeur een agrarische opleiding/achtergrond?
Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Deze kun je sturen naar:
Groentebedrijf Baetsen B.V. / De Akkervrouw 13 / 5971 LC Grubbenvorst
Of mailen naar groentebedrijfbaetsen@kpnmail.nl

WIL JE MEER WETEN?
Neem dan contact op met René Baetsen, tel. 06-54922298.
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Drie nieuwe spelers

Olympia-heren beginnen
met nipte zege
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Met drie nieuwe spelers in de ploeg begon het eerste herenteam van VC Olympia zaterdag 22 september aan
een nieuw seizoen in de 1e klasse. Na een wisselvallige voorbereiding openden de Panningenaren tegen het
ervaren DKJO uit Mierlo. Met twee afwezigen was het geen ideaal begin uit tegen het team dat vorig seizoen nog
een niveautje hoger speelde. Toch pakte Olympia met 3-2 de winst.
In het begin van de wedstrijd
waren beide teams redelijk aan
elkaar gewaagd. Een hoogstaande
wedstrijd was het nog niet, maar
desondanks toch spannend. Tegen
het einde van de set nam Olympia
brutaal de leiding, 20-16. Echter, de
thuisploeg liet er geen gras over
groeien en schakelde een tandje bij.
De Panningenaren werden overlo
pen en kwamen met 23-20 achter.
Het leek een gelopen race, maar de
heren van Olympia werkten vier set
points weg. Dit konden ze in eerste
instantie niet belonen, want daarte
genover stonden ook vier servicefou
ten. De thuisploeg stelde daar niets
tegenover en pakte Olympia op de

valreep de setwinst, 30-28.

Veel onrust
en fouten
In de tweede set zakten de
Panningenaren ver terug in hun
spel. De slechte passing leverde veel
onrust en fouten op. De thuisploeg
profiteerde optimaal en kwam in sets
op gelijke hoogte. Set drie had paral
lellen met de eerste. Een gelijkop
gaande strijd werd wederom beslist
op het einde van de set. De ervaren
heren uit Mierlo gingen nauwkeuri
ger om met hun kansen en namen
een 2-1 voorsprong in sets.
Voor aanvang van de vierde

set staken de heren van Olympia
nog een keer de koppen bij elkaar.
Dit wierp meteen zijn vruchten af.
Olympia bleef steeds aan de goed
kant van de score. Verdedigend had
het team de zaakjes op orde, waar
door er aanvallend veel variatie
in het spel kon worden gebracht.
De thuisploeg had daar aanzien
lijk moeite mee en kwam niet meer
in het ritme van de vorige sets.
De bezoekers uit Panningen pakten
verdiend de vierde set. Het verzet
van de thuisploeg was gebroken
mede door de servicedruk van de
Panningenaren. Zij haalden na twee
uur volleyballen betrekkelijk eenvou
dig de beslissende set binnen (15-6).

Mara met haar prijs voor
meest indrukwekkende optreden

Meijelse majorettes
in de prijzen

Bezoek de bouwexperts uit de regio!
Zondag
30 september
10-17u, Bohaco Meijel
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Aquafun Wellness
Bohaco | ramen deuren serres
Bouwbedrijf Stammen
Bouwmaterialen Neerkant
Bureau B

•
•
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•

Dakdekkersbedrijf Versteegen
De Haardstede
EM Interieurmakers
Glasatelier Smits
Isoprofs

Het optreden van het C-team
werd zondag 16 september beloond
met een applaus en een positief
rapport van de jury: een achtste
plaats. Soliste Leanne werd vierde
en het B-team werd winnaar van de
Next Generation Cup. In het regu
liere wedstrijdgedeelte werden ook
mooie punten behaald. In het eerste
technische programma kreeg Djem
74 punten, waren er 80,4 punten
voor Joyce en 85,6 punten plus pro
motie voor Renée. In het tweede
technische programma 80,8 pun
ten voor Bente en 84,2 punten voor
Leanne. Bij de Showtwirl solo jeugd
3 kreeg Bente 65,1 punten. Een dele
gatie van MD Meijel heeft zondag

23 september meegedaan aan een
wedstrijd in Helmond. De getoonde
shows kwamen allen uit in de cate
gorie Showtwirl. Het nieuwe duo
Britt en Silke behaalde met haar
show 65,7 punten, soliste Britt
65,8 punten, het A-team 69,7 punten,
soliste Leanne 71,5 punten en soliste
Mara 75,2 punten. Mara bracht deze
wedstrijd voor het eerst haar nieuwe
show ten tonele en ontving gelijk de
prijs voor het meest indrukwekkende
optreden van de dag. Beide dagen
heeft MD zich van haar beste kant
laten zien. Een goede voorbereiding
op de Limburgse Kampioenschappen
van zondag 4 november aanstaande
in Beek.

Handbalsters BSAC
in tweede divisie
Het eerste dameshandbalteam van handbalvereniging BSAC uit
Maasbree maakt zondag 30 september haar debuut in de tweede
divisie.

•
•
•
•
•
•

Maison Makelaars
M-Sjtiehl
Rabobank
Rietdekkersbedrijf Basten
Slaats Tegelwerken Neerkant
Vestjens Installatietechniek

Gezellige sfeer | Informatie & advies | Vrijblijvende setting | Regionale vakmensen
Bohaco Meijel
Bosrand 7 | (077) 396 11 22

Door: Engela Snijders, majorette- en dansvereniging MD Meijel
Op zondag 16 september deden de majorettes van Meijel mee aan
een wedstrijd in Brunssum. Het C-team deed voor de eerste keer mee
aan de strijd om de Next Generation Cup. Een delegatie van MD deed op
zondag 23 september mee aan een wedstrijd in Helmond.

Meer informatie?
www.bohaco.nl/bouwenco

“Titel en promotie waren de
terechte beloning voor twee sterke
seizoenen in de hoofdklasse”,
aldus de club. De selectie bleef
grotendeels intact. Debby Gerits
en Floor Lintjens zijn gestopt,
Joanna Blomen keerde na een
korte absentie terug en vanuit
het tweede team maakten Nomi
Janssen en Anne Greijn de overstap.
Daarnaast staan Karlijn Hüskens
en Sandra Aerts na maandenlang

blessureleed te popelen om hun
comeback te maken. Nieuw is Lotte
den Hartigh, afkomstig van HandbaL
Venlo. Verder kreeg hoofdtrainer
Marcel van Lier assistentie van
zijn broer Erik, die in Venlo op
eredivisieniveau actief was bij de
A-junioren.
HV Dongen is de eerste
tegenstander voor BSAC en de
afworp is om 16.00 uur in de
Maasbreese sportal D’n Adelaer.

27
09

sport 17

Eerste wedstrijd in eerste divisie

Dames VC Olympia
winnen bij debuut
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De eerste wedstrijd van het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen in de eerste divisie is geëindigd
in een overwinning. Tegenstander VC Peelpush dames 2 uit Meijel werd op zaterdag 22 september in eigen huis
met 3-1 opzij gezet.

In de eerste set stond VC Olympia
continu 1 of 2 punten voor, maar aan
‘t einde van de set lieten ze de dames
van Peelpush langszij komen, doordat
er niet meer alert werd gespeeld en er
een aantal persoonlijke fouten werd
gemaakt. Met 23-25 ging deze set
verloren.
Wetende dat er kansen lagen om
in deze wedstrijd punten te pakken,
werd er met veel lef en vertrouwen
aan de tweedee set begonnen. De
dames van Vc Olympia kwamen vrij

vroeg in de set op een ruime voor
sprong en gaven deze niet meer uit
handen. Een verdienstelijke 25-16 als
eindstand.
De dames van VC Olympia had
den de smaak te pakken en de winst
in de tweede set smaakte naar meer.
Vol vertrouwen werd er aan de derde
set begonnen. Een voorsprong van 6-1
was een mooie start, maar de dames
van Peelpush gaven zich niet zomaar
gewonnen. Met een aantal mooie aan
valsacties en moeilijke services, kwam

Peelpush dichterbij. VC Olympia her
pakte zich en trok ook deze set naar
zich toe met 25-20.
In de laatste set werd er door
beide teams weer hard gewerkt
voor de punten. VC Olympia liet even
minder goed spel zien dan in de vorige
sets. Peelpush liet nog veerkracht
zien en het werd een spannende
laatste set. Met een nipte 25-23
overwinning in de vierde set was
de 3-1 overwinning voor VC Olympia
een feit.

Nog wel zoekende

Tupos-dames winnen
eerste thuiswedstrijd
Door: volleybalvereniging VC Tuppos, Peter van Wijlick
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen stond zaterdag 22 september op het programma voor
het eerste damesvolleybalteam van Tupos uit Baarlo. Met frisse moed, een nieuwe trainer-coach, nieuwe
teamgenoten, nieuwe tassen, een nieuw doel en vooral heel veel enthousiasme. Thuis werd met 3-1
gewonnen van Accretos uit Roggel.
Speelster van de week Fenna Buis
mocht het spits afbijten. Dat Fenna zo
goed haar best had gedaan was in de
eerste set te zien. Ondanks enkele wij
zigingen en het zoeken in het veld liep
het spelletje redelijk. Met een sterke
servicedruk, een ‘shinende’ Pleun aan
het net en prima verdedigend werk
wonnen de Baarlose dames de eerste
set relatief makkelijk met 25-13.
Tupos ging de tweede set met
een nieuwe opstelling het veld in, wat
even zoeken was. Daardoor liepen de
dames tegen een kleine achterstand
aan. In de pass slopen er slordigheden
in en aanvallend lukte het net niet.
Gelukkig wist Tupos dit met een goede

servicereeks van Nicole Jochijms om
te buigen en de voorsprong weer te
pakken. Uiteindelijk haalde Baarlo ook
deze set binnen, 25-18.

Hard werken
Tupos wist dat ze beter kon en met
deze instelling startte de derde set.
Eenmaal in het veld was daar weinig
van terug te zien. Verdedigend liet
Baarlo het liggen en aan het net lukte
het niet om af te maken. De dames
herpakten zichzelf nog aan het eind
van de set, maar dit was niet genoeg.
Moeite om de bal bij de spelverdeler
te krijgen en het ontbreken van
overtuiging aan het net zorgde ervoor

dat ze de set af moesten gegeven
met 22-25.
De overwinning binnen halen
was het doel van de vierde set.
Het enthousiast geworden Accretos
had dan wel een set gewonnen, maar
dat was ook het enige dat ze mee
terug naar Roggel zouden nemen.
Met redelijk spel en hard werken
pakte Tupos haar eigen spel weer
op en trok ze de set naar zich toe.
Resultaat: 25-13 winst.
Een 3-1 winst bij de eerste thuis
wedstrijd van dit seizoen. Baarlo is
nog zoekende en er is nog een hoop
werk aan de winkel, maar al met al
geen slechte start.

Clubkampioen
schappen Heldense
Reddingsbrigade
Door: Heldense Reddingsbrigade
Leden van de Heldense Reddingsbrigade zwommen zaterdag
22 september in hun eigen categorie de clubkampioenschappen.
In de leeftijdscategorie 5 tot en met 7 jaar won Resi de Kroon de
eerste plaats. In de categorie 8 tot en met 10 jaar werd Sasha de
Kroon eerste bij de meisjes en Giel van Roy bij de jongens. Lynn
Verlinden werd eerste bij de meisjes in de leeftijd 11 tot en met
13 jaar, Joost Verlinden bij de jongens. Luna Leenders en
Dave Janssen werden eerste in de categorie 14 tot en met 16 jaar.
Bij de oudste groep, vanaf 17 jaar, werden Tessie Vervuurt en
Stefan Maessen de winnaars.
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Kesselse volleybalsters winnen in Tilburg
Door: VC Kessel dames 1
De eerste competitiewedstrijd in de derde divisie voor het eerste damesteam van VC Kessel is zaterdag 22
september gespeeld in Tilburg. Het derde damesteam van Tilburg was de tegenstander van de Kesselse dames.
Een ploeg waar geen informatie over bekend was, behalve dat ze hoog geëindigd waren in de derde divisie.
Desondanks wonnen de Kesselse dames met 3-1.
De eerste set begon sterk
aan Kesselse kant. De dames
hadden het enthousiasme van
de kampioenswedstrijd nog in
zich, want er was veel drive en

gedrevenheid te zien. Er werden
combinaties gelopen, de service ging
goed en de ballen werden netjes
afgemaakt aan het net. De eerste
set werd binnengehaald met 16-25

voor Kessel. De tweede set begon
stroever. Kessel maakte persoonlijke
fouten en liet de tegenstander
steeds dichterbij komen. Toen de
standen gelijk waren, moest Kessel

Beringe verliest derby
van Panningen
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
De eerste Peel en Maas-derby in de vierde klasse werd op zondag 23 september gespeeld. VV BEVO uit
Beringe nam het in de regen op tegen de gasten van SV Panningen. De bezoekers bleken een maatje te groot en
gingen met een 4-0 zege naar huis.

een tandje bijzetten om de set
binnen te halen. Dat was echter niet
het geval en de set ging naar de
thuissspelende ploeg, met een stand
van 25-21.
De derde set was een herhaling
van de eerste set. Kessel pakte
de ‘schwung’ weer op en er werd
weer gescoord en goed verdedigd.
De set werd binnengehaald met
13-25, wat een 1-2 voorsprong

in sets voor Kessel betekende. In
de vierde set begon het Kesselse
team sterk en had het een flinke
voorsprong opgebouwd. Halverwege
de set kregen de dames moeite om
de servicepass onder controle te
houden. Dit wisten de Kesselnaren
na een time-out op te pakken, en
de set ging uiteindelijk weer naar
Kessel met 19-25. Dat betekende een
onverwachte 3-1 overwinning.

Hersteld

Maasbree wint
van Kessel
in beugelderby
Door: Jos Janssen, beugelclub De Treffers
De beugelaars van de eerste teams van De Treffers uit Maasbree en
OVU uit Kessel stonden op zaterdag 22 september tegenover elkaar.
De Treffers bleek de sterkste ploeg en won met 3-2 van de bezoekers
uit Kessel.
Het Maasbreese team herstelde
zich met de zege enigszins van de
teleurstellende 4-1 nederlaag tijdens
de openingswedstrijd van het
seizoen bij Hoogeloon. Jo Hendrix
begon als eerste tegen Roel
Ottenheim en kon van meet af aan
de poort niet vinden en verloor
zodoende kansloos. In de tweede
partij speelde Jac Lintjens tegen Eric
Kleynen en kwam halverwege de
partij voor te staan, maar daarna
begon ook Jac te flatsen en Eric pakte
dankbaar de winst. Hem Hendrix
wist ondanks enkele foutjes de derde

Het regende de gehele wedstrijd,
waardoor de grasmat zeer moeilijk te
bespelen was. Combineren werd erg
bemoeilijkt en menig dieptepass werd
onbereikbaar op de gladde grasmat.
Toch kwam Panningen goed uit de
startblokken en wist zich in de eerste
minuten twee goede mogelijkheden
te creëren, zonder resultaat. Ook BEVO
wist enkele halve kansen te creëren
middels enkele schoten uit de tweede
linie. Beide teams hielden elkaar in
evenwicht tot de 35e minuut toen Lars
Mestrom met een steekbal de snelle
Robin van Osch oog in oog zette met
keeper Nick Steeghs. Robin faalde niet
en liet de 0-1 aantekenen. Na deze
treffer was Panningen de bovenlig

gende ploeg, maar wist de voorsprong
niet uit te bouwen.
De wedstrijd kabbelde na de
thee verder met een licht overwicht
voor BEVO, maar Panningen wist met
gemak het doel schoon te houden.
Uit een klutsbal op het middenveld
stond Robin van Osch plotseling weer
oog in oog met de BEVO-keeper en
andermaal scoorde hij zeer beheerst,
0-2. Beringe drong nog meer aan,
maar hun pogingen stokten vaak rond
het zestienmetergebied.
Panningen bleef loeren op de
snelheid van zijn spitsen en dat werd
wederom beloond. In minuut 75 wist
Robin van Osch op volle snelheid de
achterlijn te halen en zijn strakke

voorzet werd vakkundig door Joey
Bodde binnen gegleden, 0-3. Enkele
minuten later kwam Remco Litjens in
scoringspositie, maar zijn inzet stuitte
op keeper Steeghs. Een tweede inzet
van Remco belandde op de paal.
Panningen-keeper Jordy Nelissen.
die nauwelijks onder druk kwam,
bewees in de slotfase zijn kunnen en
stopte stijlvol een inzet van oud-Pan
ningen-speler Stan Spee. De doel
puntenhonger van Robin van Osch
was nog niet gestild en in de laatste
minuut slalomde hij met enkele zeer
effectieve schijnbewegingen door de
BEVO-defensie en tekende hij voor zijn
derde en Panningens vierde treffer.

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de openingswedstrijd van het seizoen is het altijd even afwachten wat en hoe je ervoor staat. De dames
van het eerste team van VC Grashoek, met drie nieuwe spelers in hun midden, hadden er zaterdag 22 september
zin in. Eindelijk volleyen om de punten, na een wat wisselvallige voorbereiding. Het werd 3-1 voor ADC uit Stein.
In de tweede set lukte het wel om
de opgebouwde voorsprong van 11-7
via 17-12 naar een setwinst van 25-18
te brengen. Dit zou vertrouwen moe
ten geven. De derde en vierde set was
het angst dat de Grashoekse dames
beknelde. Slecht serveren en niet sco
ren waren de hoofdoorzaak van set

Flatsen
Als laatste moest invaller Wiet
Linssen aantreden tegen Sjaak
Ottenheim. Wiet ging zeer goed
van start en liep zelfs 8 punten uit.
Op het einde van de partij ging ook
hij flatsen, waardoor Sjaak weer
terug kon komen. Wiet wist echter
alsnog de winst binnen te halen.

‘Winning mood’ doorgezet

VV Helden opent
nieuw seizoen met
winst
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is haar terugkeer in de derde
klasse goed begonnen. Op zondag 23 september werd er in eigen huis
met 2-0 van Blerick gewonnen dat ook haar terugkeer in de derde
klasse kende. De Heldenaren, die vorig jaar overtuigend kampioen
werden, wisten hiermee hun ‘winning mood’ van vorig seizoen
door te zetten.

(Foto: Peter van Berlo)

Grashoek laat punten
aan ADC
De openingsset was wennen voor
eenieder. Brutaal nam Grashoek de
leiding en liep via een 9-6 voorsprong
uit naar 14-9. Hier haperde het.
ADC was op 16-16 langszij gekomen en
ging door met scoren. Iets wat
Grashoek zelf verzuimde. Hierdoor
won ADC de eerste set met 25-21.

partij tegen Bas Ottenheim verdiend
te winnen. De vierde partij van Jos
Janssen tegen Hay Jacobs duurde het
langst en werd uiteindelijk met goed
beugelen door Jos gewonnen.

verlies in de laatste twee sets. Kansen
waren er genoeg, maar ze werden
niet benut. Dat was de rode draad van
de wedstrijd. Geloof in eigen kunnen,
vertrouwen dat het kan. Dan hadden
de punten mee naar Grashoek gekund
en dat behoorde zaterdag zeker tot de
mogelijkheden.

Voor de rust probeerden de
gasten uit Blerick het spel te dicte
ren. Helden stond dat deels toe en
loerde op de ruimte die achter de
Blerickse defensie ontstond. Rik
Gerrits en Dennis Meho kregen voor
rust goede mogelijkheden om
Blerick op voorsprong te zetten,
maar hun vizier miste scherpte. Aan
de andere kant had de Heldense
aanvalsleider Ton Peeters zijn vizier
wel op scherp staan. Peeters was na
een kwartier spelen het eindstation
van een vlot lopende aanval, waarna
hij de Blerickse doelman Hauser met
een droge knal passeerde, 1-0. Vlak
voor rust profiteerde Peeters opti
maal van zwak uitverdedigen door
de gasten. Eén-op-één met de
doelman bleek Peeters weer aan het

langste eind te trekken door de 2-0
op het scorebord te zetten.

Nekslag
Na de rust ging Blerick op zoek
naar de aansluitingstreffer. De gasten
misten voorin echter de daadkracht
die nodig was om de Heldense
defensie te slechten. Aan de andere
kant kreeg Helden nog wat kansen
om Blerick de definitieve nekslag
te geven. Met deze mogelijkheden
werd echter te onzorgvuldig omge
sprongen, waardoor de 2-0 de hele
tweede helft op het scorebord bleef.
Helden kent met deze overwinning
een goede start in de derde klasse.
Op zondag 30 september staat de
derby met MVC’19 uit Maasbree op
het programma voor VV Helden.
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Ine Lodewijk zag werk hangen

Gemeente brengt historisch schilderij
terug naar Maasbree
Een schilderij dat na de Tweede Wereldoorlog door de Blerickse bevolking aan de inwoners van Maasbree
werd gegeven, keert terug naar zijn oorspronkelijk bedoelde locatie. Het kunstwerk hangt momenteel in een
trappengang van het Huis van de Gemeente in Panningen, maar dankzij de inspanningen van de Maasbreese
Ine Lodewijk komt het schilderij terug naar haar dorp.

Ine komt al een tijdje één keer per
week in het Huis van de Gemeente.
Daar doet ze vrijwilligerswerk voor
het online archief PeelenMaasNet.
“Ik digitaliseer gegevens voor de
website”, vertelt ze. Tijdens haar
aanwezigheid in het gebouw kwam
ze langs een schilderij dat ze eerder
in het raadshuis van de voormalige
gemeente Maasbree zag hangen.
“Ik kende het al en wist welk verhaal
erachter zat. Persoonlijk vond ik dat
het in Maasbree thuishoort. Maar ja,
wie ben ik om te beslissen waar het
werk moet hangen.”

Opgevangen in de
oorlog

Huiskamersfeer

Böhmische en Mährische
muziek in De Wieksjlaag
Blaaskapel Cestička houdt op zondag 30 september een middag vol Böhmische en Mährische muziek.
In gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe treden die dag Cestička zelf en de Brabantse kapel Die Lustigen
Brüder op.

Het schilderij van de Blerickse
schilder Nol van Mullekom werd na de
Tweede Wereldoorlog aan de bevol
king van Maasbree geschonken. Het
werd aangeboden door gemeente
Venlo, maar het idee was afkomstig
van de Blerickse bevolking. Die moest
door hevige gevechten in het begin
en aan het eind van de oorlog eva
cueren uit haar huizen. Ze trokken
naar Maasbree waar ze opgevangen
werden door de bevolking. Om haar
dankbaarheid te tonen, besloot de
Blerickse bevolking een schilde
rij cadeau te doen aan Maasbree.
Het werk werd opgehangen in het
Maasbrees gemeentehuis, totdat
gemeente Maasbree in 2010 opging in
Peel en Maas. Het schilderij verhuisde
naar Panningen.
Dat was niet de beste plek voor
het werk, dacht Ine. Omdat ze graag
de mening van Maasbree wilde
weten, stelde Ine een vraag op haar
Facebook-pagina ‘Maasbree in heden
en verleden’. Moet het schilderij
terugkomen of in Panningen blijven
hangen? De vele reacties waren eens
gezind: het kunstwerk moest terug,
“Wethouder Wim Hermans reageerde
ook op het bericht”, aldus Ine. “Hij liet
weten dat het plan bespreekbaar was

voor de gemeente.”
Dankzij haar vrijwilligerswerk had
Ine al contacten bij de gemeente. Ze
kwam uit bij Lizette Hilkens, medewer
ker Maatschappelijke Ontwikkeling.
“Ik ben erg blij dat kunst en cultuur zo
leeft in Maasbree en dat mensen zoals
Ine zich er hard voor maken. We willen
als gemeente dat kunst gezien wordt.
Zeker als er zo’n mooi verhaal achter
zit. Vorig jaar hebben we al een expo
sitie gehad met kunstwerken uit ons
depot om te zorgen dat die op open
bare plekken kwamen te staan of han
gen. Dat is met verschillende stukken
gelukt. Dit schilderij bleef echter in het
Huis van de Gemeente hangen.”

Terug in raadshuis
Maasbree
De kunstwerken blijven eigen
dom van gemeente Peel en Maas en
worden in bruikleen gegeven. Dat
gaat ook gebeuren bij het schilderij
van Van Mullekom. “We geven advies
over de plek waar het kunstwerk komt
te hangen, bijvoorbeeld niet boven
een radiator of in rechtstreeks zon
licht, en we regelen en betalen de
verzekering”, vertelt Lizette. De loca
tie wordt de bovenverdieping van de
Dorpsdagvoorziening (DDV) Maasbree.
“Dat is in het oude gemeentehuis
van Maasbree. Het schilderij komt in
de rustruimte van de DDV te hangen,
inclusief een bordje met het verhaal.
Dat zal waarschijnlijk dit najaar nog
gaan gebeuren.”
Ine vindt het heel fijn dat het
werk met de bijzondere geschiedenis
terugkomt naar Maasbree. “Heel veel
mensen kennen het verhaal achter het
kunstwerk niet, maar de komst van
de Blerickse mensen heeft toentertijd
veel impact gehad op de bevolking
van Maasbree. Zij hebben het werk
gekregen en het is echt een stukje van
hun eigen geschiedenis. Daarom is het
fijn dat het terugkeert naar de plek
waar het thuishoort.”

Duo Sobito
bij Muziek Jong voor
Oud
In het kader van de Muziek Jong voor Oud-optredens komt Duo
Sobito op zondag 30 september naar MFA Hoës van Bree in Maasbree.
Het duo bestaat uit de Poolse violiste Asia Czaj en de Mexicaanse Paris
Lopéz-Marron op piano.

Zesmansformatie Cestička speelt
overwegend Mährische muziek en Die
Lustigen Brüder uit Waalre, bestaande
uit zeven muzikanten, houden zich
voornamelijk bezig met Böhmische

nummers. Beide kapellen maken ook
muziek in andere stijlen. Bij het
optreden in Beringe wordt een huiska
mersfeer gecreëerd. De kapellen
spelen onversterkt en wisselen elkaar

ieder half uur af.
De middag in De Wieksjlaag begint
om 13.30 uur. De deuren zijn vanaf
13.00 uur geopend. De presentatie is
in handen van Ruud van Didden.

Asia is afkomstig uit Polen en
begon op jonge leeftijd met het
bespelen van de viool. Inmiddels
werkt ze mee aan concerten in
binnen- en buitenland. Haar muzi
kale interesse en vioolspel resulteer
den in vele projecten met onder
anderen Lionel Ritchie, Trijntje
Oosterhuis en Simone Kleinsma.
Paris Lopéz-Marron is een jong
Mexicaans talent. Hij heeft deelge
nomen aan verschillende internatio

nale festivals. Zijn muzikale
persoonlijkheid als pianist, koor
dirigent, orkestdirigent en jazz-
arrangeur bracht hem op concerten
in Nederland, Duitsland, Frankrijk,
België en Mexico. Het duo speelt
onder meer Ave Maria, Nocturne,
Smile, Vilja-lied en Kaiserwalzer.
Het concert op zondag
30 september begint om 12.00
uur en vindt plaats in de foyer van
MFA Hoës van Bree.
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Nieuw seizoen
De Proos in aantocht
Amusementsprogramma De Proos gaat op zondag 4 november weer
van start. De talkshow vindt zoals gewoonlijk plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske. De voorverkoop van de eerste Proos begint op zaterdag 29 september.
De voorverkoop is van 10.00 tot
12.00 uur bij gemeenschapshuis
Kerkeböske. De eerste Proos van het
seizoen wordt gehouden op zondag
4 november van 14.30 tot 17.30 uur.
De organisatie wil iedereen een kans
geven op een kaartje. Daarom is het
niet mogelijk kaartjes te reserveren.
De Proos is een amusementspro

gramma op zondagmiddag waarbij
vijf gasten geïnterviewd worden
door Robert Janssen met als side-kick
Marijke Gijsen. Bij binnenkomst en
na elke gast speelt ‘Kate Moon’ met
Sandra Korsten en een gastspeler
een muziekstuk. De organisatie kan
maximaal tweehonderd bezoekers
toelaten in Kerkeböske.

Dieren in het wild

Documentaire
over kunstenaar Pieter
Verstappen
Meijelnaar Pieter Verstappen is bekend in binnen- en buitenland. Zijn schilderijen en bronzen beelden,
die met name dieren in het wild uitbeelden, vonden door de jaren heen hun weg naar alle delen van de wereld.
Amateur-filmmaker Gerard Koenen uit Horst besloot een documentaire te maken over het leven en inspiratie
van de Meijelse schilder en kunstenaar. Op vrijdag 28 september gaat de film in Meijel in première.

Cabarettalenten
in DOK6 Theater
De twee cabarettalenten Patrick Nederkoorn en Pieter Verelst
komen op vrijdag 5 oktober naar DOK6 Theater in Panningen. De optredens van de twee jonge cabaretiers is in het kader van Rabobanks
Vliegende Start.

De film over Verstappen heet The
Circle of Wildlife Art, een knipoog naar
het bekende liedje uit de
Disneyklassieker The Lion King en de
naam van de galerie van Pieter
Verstappen: Wildlife Art Gallery.
Het repertoire van de Meijelnaar
bestaat grotendeels uit schilderijen en
bronzen beelden van de natuur waar
normaal gesproken ook dieren in terug
komen. De werken van Verstappen zijn
populair, vertelt Koenen. “Over de hele
wereld zijn z’n schilderijen en beelden
gewild. Het was en is een hele eer om
een Verstappen aan de muur te
hebben. Het is internationaal een
bekende naam.”

Jaren 80 leren kennen
Na afloop van het optreden kan
het publiek de cabaretiers beoorde
len. Het talent dat na vijf avonden
van Rabobanks Vliegende Start het
beste wordt gewaardeerd, mag
volgend seizoen een avondvullend
programma verzorgen in DOK6

Theater. Rabobank Peel, Maas en
Leudal is naast DOK6 Theater
medeorganisator van de talenten
avonden. Rabobanks Vliegende Start
begint om 20.15 uur. Kijk voor
meer informatie en kaartjes op
www.dok6.eu (Foto: Giel Domen)

Wereldmissiemaand
in teken van Ethiopië
De opbrengst van de Wereldmissiemaand in de parochiekerken van
Peel en Maas gaat dit jaar naar arme koffieboeren in Ethiopië. In alle
kerken van de gemeente wordt gedurende oktober gecollecteerd ten
behoeve van het goede doel.
“Ethiopië is de grootste koffie
producent van Afrika. In de regio
Kaffa zijn de Menjas afhankelijk
van de koffieverbouw. Deze bevol
kingsgroep is erg klein, arm en
wordt gediscrimineerd. Vanuit hun
gemeenschap in Wush Wush hebben
de ‘Kleine Zusters van Jezus’ zich het
lot van de Menjas aangetrokken en

proberen ze hun situatie te verbe
teren”, aldus de organisatie van de
Wereldmissiemaand.
Missiezondag vindt dit jaar plaats
op zondag 21 oktober. Tijdens die
dag wordt in de kerken solidari
teit gevierd. Kijk voor meer infor
matie over de Wereldmissiemaand
op www.missio.nl

Koenen leerde Verstappen kennen
toen de Horstenaar begin jaren 80
een lijstenmakerij en galerie begon.
Verstappen kwam regelmatig bij hem
langs en nog altijd is hij klant bij het
bedrijf dat inmiddels is overgenomen
door de dochter van Koenen en diens

man. “Het werk van Pieter heb ik
altijd al heel interessant gevonden”,
vertelt Koenen. “Dat realistische
vind ik heel erg mooi. Ik ben zelf
amateur-schilder en ik heb het werk
van Pieter altijd goed in de gaten
gehouden.”

Van de Peel tot een
hersenbloeding
Naast schilder is Koenen ook
amateur-filmmaker. Die twee passies
combineerde hij in de documentaire
over Verstappen. “Ik wilde al heel lang
een film maken over Pieter”, vertelt
Koenen. “Vanwege zijn kunstwerken,
maar ook vanwege het feit dat
Verstappen zelf jager is en toch de
schoonheid van dieren vastlegt op het
doek. Dat levert een soort conflict op.
In de documentaire legt hij uit hoe dat
kan.”
In de film komt het hele leven
van Verstappen naar voren. Waar hij
gewoond heeft, waar hij zijn inspiratie

vandaan haalt en waar hij zijn
schilderijen gemaakt heeft. “Zo zit er
een stuk in dat we samen door de Peel
lopen”, vertelt Koenen. “Pieter weet
er alles van en heeft daar veel
schilderijen gemaakt. Daar vertelt hij
over. Maar hij vertelt bijvoorbeeld
ook over een hersenbloeding die hij
heeft gehad. Zo leer je in iets meer
dan een halfuur de positieve én de
negatieve dingen die Pieter mee
heeft gemaakt, kennen. Het gaat
over zijn leven als kunstenaar en over
leven in de natuur.” Met The Circle of
Wildlife Art wist Koenen bij de
Limburgse filmdagen, een festival
van provincie Limburg voor amateurfilmmakers, een prijs in de wacht
te slepen. De film werd geëerd als
‘Sterke documentaire’. Op vrijdag
28 september gaat de documentaire
om 20.00 uur in première in Meijel.
In gemeenschapshuis D’n Binger wordt
de film op groot scherm vertoond.
De toegang is gratis. Daarna wordt nog
een film van Koenen getoond.

Honderdjarig bestaan van dorp

Vervolg op historisch
boek over Grashoek
Het historische boek ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt’, krijgt een vervolg. De Historische Werkgroep
Grashoek werkte de afgelopen twee jaar aan een nieuw boek, dat gericht is op de historie van het dorp in de
periode 1968 tot 2018. Op 16 december, honderd jaar na de oprichting van Grashoek, wordt het boek
gepresenteerd.
In de kroniek worden de gebeurte
nissen van de afgelopen vijf decennia
uit de doeken gedaan. Ook staan er
portretten van willekeurige inwoners
van Grashoek in en zijn er ook weer
diverse foto’s in opgenomen. “Je kunt
je afvragen of het zinvol is om nog
een tweede boek over het verleden

van een dorp zo klein als Grashoek te
maken”, aldus Henk Steeghs van de
Historische Werkgroep Grashoek
(HWG). “Zonder dit tweede deel is de
geschiedenis van Grashoek niet
compleet”, aldus HWG-lid Huub
Kluijtmans.
De kern Grashoek viert 16 decem

ber haar honderdste verjaardag.
Vanwege het eeuwfeest verzocht de
voorzitter van het dorpsoverleg de
HWG twee jaar geleden om een ver
volg te maken op het boek ‘Waar de
Groote Molenbeek ontspringt’.
Het boek wordt op de honderdste
verjaardag officieel gepresenteerd.
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Afgevoerd in de oorlog
2

Open wond

Op 8 oktober 1944 werden honderden jongens en mannen uit de regio bij de beruchte kerkrazzia door de
bezetters opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Concordia
uit Panningen presenteert op zaterdag 6 oktober een muzikaal monument ter nagedachtenis aan de gebeurtenis. HALLO Peel en Maas gaat in een drieluik verder in op de geschiedenis van de kerkrazzia en het concert.
Vandaag deel 2: Open wond.

Kerkrazzia in de Peelregio (Foto: De Peel bevrijd)
Tot 8 oktober 1994 was er
weinig tot niets bekend over
de kerkrazzia. Mensen die
erbij waren, praatten er wel
eens over en hun kinderen en
kleinkinderen wisten vaag wat
er die dag gebeurd was in de
regio. Maar een boekwerk of
herdenking ontbrak. Totdat Dré
Hanssen en twee medestanders
zich op het verhaal stortten.
De wonden van die dag en de
maanden daarna bleken bij een

grote groep mensen nog volledig
open te liggen.

Dagboek bijgehouden
door Dré’s vader
Dré was begin jaren 90 actief
als secretaris van het cultureel
centrum in Panningen en was
medeverantwoordelijk voor de
programmering. “Ik zei tegen twee
senioren dat zij in het najaar van 1994
een middag mochten organiseren in

het gemeenschapshuis in Panningen.
Wat voor iets dat zou zijn, mochten
ze zelf weten. De datum was wel al
bekend: vrijdag 7 oktober.” De twee
mannen, Fons van der Mullen en Leo
Stals belden Dré echter op. “Of het
niet een dag later mocht. Dan was
het namelijk vijftig jaar geleden dat
de kerkrazzia had plaatsgevonden. Ze
wilden een soort herdenking opzetten
voor de honderden jongens en
mannen uit de regio die op 8 oktober
1944 werden meegenomen om als

Werkkamp rond Watenstedt (Foto: Sporen die bleven)

dwangarbeider aan de slag te gaan in
Duitsland.”
Dré sloot zich bij het initiatief
aan en de drie mannen zetten een
aankondiging in verschillende media.
Ze kwamen in contact met Leo
Steeghs uit Beringe en Baarlonaar Frits
Bruijnen. “Die werden op 8 oktober
1944 meegenomen door de Duitsers
en vertelden hun relaas. Zij hadden
beiden een boek uitgegeven over de
verschrikkingen die ze meegemaakt
hadden in Watenstedt.” Het kwam
nog dichterbij. Dré’s vader was ook
meegenomen op de verfoeide datum
en bleek een dagboek bijgehouden te
hebben. “Daarin stonden behoorlijk
heftige verhalen. Dat hij op het punt
heeft gestaan gefusilleerd te worden
bijvoorbeeld. Ik verbaasde me erover,
maar ik schrok meer van het feit dat
hier nog nooit algemeen aandacht
aan was besteed. Heel weinig mensen
hadden er over verteld of geschreven.”

Open wond had
enorme impact
De open wond bleek van enorme
omvang te zijn toen de herdenking
dichterbij kwam. “Op de dag van de
ontmoeting kreeg ik drie telefoon
tjes van mensen die te emotioneel
waren om te komen. Het had een
enorme impact. Die mensen hadden
nooit geleerd of de kans gekregen hun
ellende te verwoorden.” Zo tekende
Dré de woorden van een overlevende
op: ‘Het hele gebeuren achtervolgt
me nog steeds. Ik moet moe zijn als
ik naar bed ga, want anders staan de
nazi’s ‘s nachts naast mijn bed.’
Toen besefte Dré pas echt hoe
groot de impact is geweest van het
wegvoeren van zoveel jongens en
mannen op die beruchte datum. “Dat
begon al met de treinreis. De man
nen werden in Venlo in veewagons
gepropt. Daarin moesten ze 32 uur aan
één stuk blijven staan, voor zitten was
geen plek. Hun behoefte moesten ze
in de hoek doen. Mensonterend.”
Eenmaal aangekomen bij hun
eindpunt, was het niet veel beter.
Zo’n 30 procent mocht bij bijvoorbeeld
een boer of bakker aan de slag. “Dat
was geen lolletje, maar tegenover
de rest viel het mee.” De rest werd
in fabrieken aan het werk gezet
of moesten tankgrachten graven
aan de Westwal. “Ze verbleven in
werkkampen en sliepen in barakken

op de grond waar het stikte van
de luizen. Als het te erg was,
moesten ze naar een ruimte met
douchekoppen in het plafond. Daar
werden ze schoongespoten, maar
je snapt dat dat angstaanjagende
momenten waren.” Van de ruim
800 mannen uit gemeente Helden
die werden meegenomen, keerden
er 36 niet terug.

Sporen
die bleven
Dré concludeerde dat er een
gedegen boekwerk nodig was
om het verhaal van de razzia
en dwangarbeid goed onder
woorden te brengen. In juli 1995
werd Stichting Deportatie oktober
1944 Noord en Midden-Limburg
opgericht. Met geld van onder
meer zestien gemeentes, provincie
Limburg en het Rijk werd historicus
A.P.M. Cammaert ingeschakeld
om het verhaal op te tekenen. Na
een jaar onderzoek en schrijven,
rolde daar in november 1996
het boek ‘Sporen die bleven’ uit.
“Het was net alsof er een soort
emotionele bevrijding plaatsvond.
Bij de voorinschrijving verkochten
we al 2.200 exemplaren.
De overlevenden hebben er nooit
echt over gepraat, maar het boek
betekende een openbaring voor
hen.”

Overlevenden
bezochten plekken
In de jaren die volgden,
bracht Dré met overlevenden
regelmatig een bezoek aan de
plekken waar ze gezeten hadden
in de oorlog en in 2004 werd door
Stichting Deportatie Noord en
Midden-Limburg en de werkgroep
Herdenking Deportatie Helden
een speciaal deportatiemonument
neergezet op het Everloplein
in Panningen. Tevens werden
plaquettes opgehangen in alle
kerkdorpen in Noord- en MiddenLimburg met de aantallen van de
mannen die werden gedeporteerd
en ten gevolge van dwangarbeid
zijn overleden. Dré: “Na heel veel
werk en moeite hebben de mensen
de erkenning gekregen die ze
verdienen. De wond is een klein
beetje gedicht.”

Twintigste editie

Metalheads naar Baarlo voor ProgPower Europe
Bekende en opkomende metalbands krijgen van vrijdag 5 tot en met maandag 8 oktober een podium in
Baarlo. Het is dan weer tijd voor het ProgPower Europe. Het jaarlijkse metal-evenement richt zich
voornamelijk op progressive metal en trekt fans van over de hele wereld aan. De optredens zijn in de zaal
van Sjiwa in Baarlo.
Need uit Griekenland opent de
twintigste editie van het Baarlose
evenement. Sons of Apolla, een
groep samengesteld met allerlei

bekende namen uit de muziekwereld,
sluit de vrijdag af. Een dag later
spelen Golden Caves, The Thirteenth
Sun, Adimiron, Ramage Inc, Major

Parkison en het bekende Zweedse
Evergrey. Die laatste band speelde
ook bij de allereerste editie van
ProgPower Europe. Zondag 7 oktober

spelen Temples On Mars, DVNE,
Voices, Circles, Subsignal en Caligula’s
Horse. Het festival begint officieel
op vrijdag, maar een dag eerder is
er al een pre-party in kasteel De
Berckt in Baarlo. Veel bezoekers van
ProgPower slapen in het kasteel
en hebben zelf een optreden van
de band Spires geregeld. Het is de

twintigste editie, waarvan negentien
in Baarlo, maar toch besloot de
organisatie dit jaar niet te zien als
een jubileum. “Dat bewaren we
voor de 25ste editie”, aldus René
Janssen, voorzitter van de stichting
ProgPower Europe. Kijk voor meer
informatie en kaarten op
www.progpowereurope.com
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Agenda t/m 4 oktober 2018
do
27
09

Bijeenkomst over brandveiligheid

Biljartavond (kennismaking sport)

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Brandweer Limburg-Noord en
KBO Maasbree
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: avond
Organisatie: Biljart Club Meijel
Locatie: café Colé Meijel

Informatieavond
over paddenstoelen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

vr
28
09

zo
30
09

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Motorcross Meijel – EK zijspan

Samen zingen

Tijd: trainingen vanaf 09.00 uur,
wedstrijden 11.00 uur
Organisatie: motorcrossclub Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panninge

di
02
10

Dinsdagmiddagbridge (wekelijks)

wo
03
10

Kinderkledingbeurs Meijel

Voorstelling ‘Bang’ van cabaretier
Martijn Kardol

Unicefloop voor kinderen in
conflictgebieden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: starten tussen 10.00 en 14.30 uur
Organisatie: Unicef-afdeling Peel en Maas
Locatie: start camping De Odahoeve Kessel

Rolstoel- en rollator/zitdansen

Bouw&Co-evenement

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: DDV Maasbree
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 10.00-17.00 uur
Organisatie: Bohaco
Locatie: Bosrand 7, Meijel

Filmpremière documentaire
The Circle of Wildlife Art

Evenement Beleef Meijel!

Circus Bolalou (t/m 7 oktober)

Tijd: vanaf 11.00 uur
Locatie: centrum Meijel

Tijd: 15.00 uur (overige dagen afwijkend)
Locatie: John F. Kennedylaan, Panningen

Voorstelling Helden 1.0

Bijwonen maandelijkse talkshow
Keverberg Live

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Theater Kleinkunst
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: Omroep P&M
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: oudercontactgroep Ietsje Anders
Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Vogels tellen Helden

Optreden Duo Sobito

Rond de Bijbelse lezingen

Tijd: 08.00-12.00 uur
Organisatie: vogelwerkgroep IVN Helden
Locatie: Kwistbeekdal Helden

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen
(ingang bij Gallery)

Repaircafé Meijel

Middag Böhmische en Mährische
muziek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: filmmaker Gerard Koenen
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

za
29
09

Rob & Emiel - Magic Cabaret
Theater Diner

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Blaaskapel Cesticka
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

do
04
10

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: Bridgeclub Brits Bridge
Locatie: restaurant-partycentrum De Flierenhof
Maasbree

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

Plantenruildag
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koninginnelaan 14, Kessel

Oud-ijzerinzameling

Koningschieten Beringe

Huisvlijtgroep

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

Tijd: vanaf 13.30 uur
Organisatie: schutterij Sint Hubertus
Locatie: Sjuttershoehs Beringe

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Motorcross Meijel – clubklasse, jeugd,
open zijspan, solo en classics

Panningnaren in Postcode Loterij
Miljoenenjacht

Kienmiddag Beringe

Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: motorcrossclub Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: RTL4

Muziek onder de Toren met
Ravenvenner Kapel
Tijd: 13.30-16.45 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Wauw speciaal voor jou-activiteit
voor jongeren
Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

ma
01
10

Vrienden-van-actie
Tijd: hele dag
Organisatie: fanfare en drumband Eendracht
Maakt Macht
Locatie: huis-aan-huis Koningslust

Koersballen
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

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

Dansmiddag (ook voor rolstoelers
en zitdansers)
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsdagvoorziening Kessel en Kessel-Eik
Locatie: Hof van Kessel Koninginnelaan 14, Kessel

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

Acteurs met beperking

Theater Kleinkunst komt naar Panningen
Theater Kleinkunst speelt op vrijdag 28 september een show in DOK6 Theater. Het gezelschap bestaat uit
acteurs met een verstandelijke beperking. De voorstelling waarmee ze op de planken staan, heet ‘Helden 1.0’.
Theater Kleinkunst is een
theaterwerkplaats die al meer dan
15 jaar theaterproducties maakt.

“De voorstelling ‘Helden 1.0’ gaat gaat
over mensen vol verlangens, jong en
oud, die voor elkaar zorgen. Ze leven

in een maatschappij die samen
verantwoordelijkheden draagt en niet
boos kijkt als er iets door hun

vingers glipt. Een maatschappij die
niet wil bepalen maar wil dragen.
En ondanks dat ze soms even de weg
kwijt zijn, gaan ze toch door. Zich af en
toe afvragend: gaat het wel goed,
houden we dit vol?”

De regie is in handen van
Kitty Korebrits. De voorstelling begint
om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie over
Theater Kleinkunst en voor kaartjes op
www.theaterkleinkunst.nl
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Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 30 september
H. Mis 09.30 – koor
Woensdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 september
Geen H. Mis
Zondag 7 oktober
Geen H. Mis

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

Cluster MKBE

Kerkdiensten
Zaterdag 29 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie
Woensdag 3 oktober
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Marie
Raaijmakers-Ronken; Carla BartelsKuipers; levende en overleden leden
van ZijActief

T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 29 september
Geen H. Mis
Zaterdag 6 oktober
H. Mis 17.30 uur

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 30 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Mia
Rademakers-Gerris (jaardienst); Stien
Peeters-Mertens (b.g.v. verj);
Extra collecte vw de weekboekjes
Vrijdag 5 oktober
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.

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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 30 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Jacques en Netje Geraets-Lenders en
fam.; Jean en Agaath v.Berlo-Foss en
fam; Karel en Greet Horning; fam.
Wedding; Gerardus Janssen en Maria
Janssen-Peeters (jaardienst) en Harry
Bruynen en Gerard Thelosen; Uit
dankbaarheid
Maandag 1 oktober
19.00 uur Rozenkrans

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81

Vrijdag 5 oktober
– Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 september
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Maria Nabben –
Mevr. Els Hanrats
Intenties:
Elisabeth Gielen-Minten en Handrie
Maasbree; Gielen en zoon Jac.
Voor de intenties van de Mariakapel
op het kerkhof.

Parochie Baarlo

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311 Kerkdiensten
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65 Zaterdag 29 september
17.00 uur Gebedsdienst in
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Kerkdiensten
Zondag 30 september
Zaterdag 29 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
19.15 uur Na de H.Mis inzegening van
Voor het welzijn van alle parochianen.
het beeld van Pater Pio.
13.00 uur: Doopviering van Thijs en
Maandag 1 oktober
Sofie Keunen.
Rozenhoedje in Wozoco om 19.00 uur.
Donderdag 4 oktober
Woensdag 3 oktober
8.30 uur H. Mis.
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
Vrijdag 5 oktober
parochie.
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
Zaterdag 6 oktober
19.15 uur Jaardienst voor Andrezj Rzasa gebracht bij zieken en ouderen thuis.
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Dinsdag 2 oktober
Geen H. Mis
Woensdag 3 oktober
H. Mis 10.30 uur in Sint Jozef Wonen
en Zorg
Donderdag 4 oktober
Geen H. Mis

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdagwoensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 27 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 28 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 29 september
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Ouders Jeu Lemmen en Nellie
Lemmen-Hendrix
Extra collecte misboekjes
Zondag 30 september
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 2 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel

18.30 uur Rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Overleden: Sef Jacobs, 81 jaar,
Sprunklaan 20, Jac. v. Betteray, 67 jaar,
Brouwerstraat 6 en Thei Hermans, 80
jaar, Kuiperstraat 2.
Mededelingen
In de maand oktober is er iedere vrij
dag om 18.30 uur Rozenkransgebed in
de St. Annakapel.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 30 september
9.30 uur Jaardienst Wiel Vossen
Verjaardag Sjaak Janssen.
Zondag 7 oktober
9.30 uur Voor de parochie.

Woensdag 3 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
19.30 uur – 20.30 uur Rond Bijbelse
lezingen in de oefenruimte van de
kerk, ingang kant van de Gallery
Donderdag 4 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 5 oktober
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. 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

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

ROERMOND

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

apparatuur met 10 jaar garantie

compleet met vaatwasser, combi-magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, spoelbak, werkblad.

€ 3999,-

Van alle gemakken voorzien
285 x 185 cm
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WWW.EPTUMMERS.NL/VACATURES

BEZORG ONS EEN NIEUWE COLLEGA EN ONTVANG EEN EP:TUMMERS WAARDEBON T.W.V. €500. MEER INFO:

BEZORG ONS
EEN COLLEGA!

VERDIENEN?

€500,-

Tummers
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