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Kick Off
Jong Nederland Helden
Jong Nederland Helden hield op zondag 4 september de Kick Off van het nieuwe seizoen. De jongerenvereniging pakte het moment meteen aan om de vernieuwde blokhut
te openen. Zoals het Jong Nederland betaamt moesten de kinderen meteen volop aan de bak bij de start van het nieuwe seizoen. Zo kon de jeugd vlotten bouwen,
primitief koken en was er een stormbaan door het bos bij de blokhut. Daar hoort ook over touwen lopen bij, zoals op de foto te zien is. Op de achtergrond is blokhut Oos Hoes
te zien. Bij de verbouwing aan het clubgebouw, die verschillende jaren in beslag nam, werden onder meer een pizzaoven, kelder en podium gerealiseerd. Ook is de
grote ruimte, de keuken en het sanitaire gedeelte totaal verbouwd.

Omwonenden uiten zorgen bij raadsvergadering

Buurt voorziet problemen r aadhuis Meijel
Bij de raadsvergadering van dinsdag 30 augustus bleek dat verschillende buurtbewoners zorgen hebben over de nieuwe bestemming van het
voormalig raadhuis in Meijel. De omwonenden zijn vooral bang dat het
gebouw geluidsoverlast en parkeerproblemen gaat veroorzaken. Het
gemeentehuis wordt in de toekomst door de nieuwe eigenaren verbouwd
tot restaurant en hotel.
“We zijn vooral bang dat er te
weinig rekening wordt gehouden met
de buurt”, vertelt buurtbewoner de
heer Coolen. “We hebben als buurt
helemaal niets tegen horeca of de
ondernemer, maar we willen wel
graag vastgelegd hebben wat de
normen van de geluidsoverlast en
parkeerplaatsen zijn. Dan gaat het

niet ten koste van ons.”

‘Geen nieuw rapport’
De nieuwe eigenaren konden,
door middel van het uitbrengen van
een bod, het raadhuis kopen toen
de verkoop van het pand door de
gemeente aan de Meijelse onderne
mer Ronald van Tilborg niet doorging.

De nieuwe eigenaren hebben iets
andere plannen dan Van Tilborg, zoals
het laten vervallen van de door Van
Tilborg geplande serre aan de achter
zijde van het gebouw. Het probleem zit
volgens meneer Coolen bij de gewij
zigde plannen. “Ze gebruiken hetzelfde
akoestisch rapport als bij de oude
plannen. De nieuwe eigenaar zegt dat
het rapport niet meer van toepassing
is, maar er wordt geen nieuw gemaakt.
Er zijn dus geen normen waar ze zich
aan moeten houden. De werkzaam
heden zijn al begonnen en het lijkt
me sterk dat de ondernemer straks
weer alles eruit haalt om bijvoorbeeld

een isolerend wandje in te bouwen.”
Dat is echter niet het geval volgens
een betrokkene bij de verkoop. “Als er
zaken anders gedaan worden dan in
het plan, is er straks een aanvullend
onderzoek nodig”, laat deze weten.
“Iedereen moet zich aan de wettelijke
normen houden. Eerder krijg je geen
gebruiksvergunning.”

‘Zelf akoestisch plan
regelen’
De heer Coolen heeft al overleg
gehad met medestanders en is van
plan actie te ondernemen. “We hebben

als buurt het plan om zelf een bureau
in te schakelen die een akoestisch
rapport maakt. Dat kunnen we dan bij
onze zienswijze indienen. Dan hebben
we een houvast.”
Ook rondom parkeerplaatsen is
meneer Coolen sceptisch. “De zestien
plekken achter het gemeentehuis zijn
de hele week voor tachtig procent in
gebruik, dus daar kan het niet. Verder
is er een mondelinge overeenstem
ming tussen het dorpsoverleg en Van
Tilborg over een stuk grond dat als
parkeerruimte gebruikt mag worden.
Ik moet nog zien of hij zijn stuk grond
open wil stellen aan zijn concurrent.”
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Journalist te gast bij nieuw politiek concept

Charles Groenhuijsen neemt politieke
balans op
De journalist en televisiepresentator Charles Groenhuijsen komt op zondag 18 september naar het SIF-gebouw in
Panningen. Hij is uitgenodigd door de drie coalitiepartijen van Peel en Maas, VVD, PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel
en Maas, om een discussie te leiden tussen de fractievoorzitters van de drie partijen en burgers uit de gemeente.
Het doel van de discussie is de balans opmaken van de coalitie op de helft van de regeringsperiode en om vooruit te
kijken.
Met de discussie willen de drie
politieke partijen burgers nadrukkelijk
de kans geven om in discussie te gaan
met de politiek. “Je hoort vaak dat de
politiek ‘maar iets doet’ en nu krijgen
de mensen de kans om hun visie te
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laten horen bij dit evenement”, vertelt
voorzitter van de werkgroep die de
tussenstand organiseerde, Jos van
Hal. “Iedereen is welkom. We zijn niet
bang voor te veel kritiek. Het is juist
geslaagd als we veel negatieve reacties
krijgen. Daar kunnen de partijen van
leren en ze kunnen de kritiek meene
men in de rest van de coalitieperiode.”
Roy Drissen is voorzitter van de
VVD in Peel en Maas en was ook
betrokken bij het organiseren van het
evenement. “Het is niet zo dat we met
deze tussenstand onszelf op de borst

willen slaan”, vertelt hij. “We willen de
interactie zoeken met de burgers en
het succes van de discussie hangt daar
ook van af. We hopen dat als het een
succes blijkt, toekomstige coalities dit
ook gaan invoeren. Misschien dat ook
andere gemeentes iets dergelijks op
kunnen zetten.”

Groenhuijsen
onpartijdige schakel
De organisatie koos voor Charles
Groenhuijsen als moderator omdat de

Amhaouch op plek
15 kieslijst CDA

Amhaouch is blij met plek 15.
“Eén plaats hoger dan de vorige
verkiezingen”, laat hij weten. ”Dat
geeft veel vertrouwen. Ik ben ervan
overtuigd dat we met de huidige
positieve drive meer zetels kunnen
halen en zo kunnen bouwen aan een
beter Limburg en Nederland. Met

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

Onduidelijkheid over
vissterfte Meijel
In visvijver De Donk in Meijel kwamen onlangs veel dode vissen
bovendrijven. De oorzaak was een tekort aan zuurstof in het water. Om dat
aan te pakken spoot de Meijelse brandweer twee dagen lang zuurstofrijk
water in de vijver en staat er inmiddels een pomp die bezig is het water te
verversen. Waardoor het water zuurstof tekort komt, is nog niet duidelijk.

deze plek op de lijst is de kans groot
dat Peel en Maas een Kamerlid houdt.
Den Haag blijft zo lekker dichtbij voor
onze gemeente en dat is heel belang
rijk.” Amhaouch zit sinds januari in de
Tweede Kamer toen hij de zetel van
Peter Oskam overnam. Die werd bur
gemeester van Capelle aan de IJssel.

LEZERSACTIE

win TICKETS voor
24 september 2016

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.

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 organisatie verwacht ongeveer
driehonderd belangstellenden bij
de middag die duurt van 13.00 tot
ongeveer 15.45 uur. Het evenement
is vrij toegankelijk. Tijdens de
middag zijn er optredens van de
gymnastiekverenigingen Alcides
uit Baarlo en SSS Helden. Poppe:
“Het is overigens volledig betaald
door de partijen zelf en sponsorgeld
van ondernemers. Dat zal dus geen
discussiepunt zijn.”

Mustafa Amhaouch uit Panningen staat op de vijftiende plek van de
voorlopige kandidatenlijst van politieke partij CDA voor de verkiezingen
van 15 maart volgend jaar. Amhaouch zit al in de Tweede Kamer en kan
zijn zetel dus behouden als het CDA vijftien zetels of meer krijgt bij de
Tweede Kamerverkiezingen.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

voormalig Amerika-correspondent van
de NOS en journaalpresentator de men
sen aanspreekt, zo legt Poppe Wijnsma
van de werkgroep uit. “Hij heeft veel
ervaring en hij heeft als voordeel dat
hij niet uit de gemeente komt. Dan kan
hij de discussies onpartijdig benade
ren.” De komst van Groenhuijsen werd
met een ‘teasercampagne’ aangekon
digd. Posters met de afbeelding van de
journalist werden opgehangen en op
de website waren zaken te vinden.
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De brandweer hielp twee dagen mee door
zuurstofrijk water in de vijver te spuiten (Foto: brandweer Meijel)
De vijver wordt door hengelsport
vereniging De Noordervaart gepacht
van de gemeente. De visclub laat
momenteel onderzoek doen naar
de oorzaak van het zuurstofgebrek.
“We verwachten de uitslag binnen
twee weken binnen te hebben”, vertelt
voorzitter van de vereniging Ruud
Flipsen. “We hebben al jaren in de
zomer blauwalg, maar dat heeft nog
nooit geleid tot dode vissen. De vijver
bestaat al sinds 2000 en we hebben
nog nooit problemen gehad.”
Waterschap Peel en Maasvallei
laat weten dat de blauwalg wellicht
achter het zuurstoftekort zit. “Als de
algen afsterven, kan dat bij warm
weer leiden tot problemen”, laat het
waterschap weten. “De afbraak van
dode algen, samen met de afbraak van
bijvoorbeeld blad dat op de bodem
ligt, zorgt voor het verbruik van veel
zuurstof. In een te voedselrijke plas kan
dit tot zuurstoftekorten leiden waar

door de vissen in ademnood komen en
sterven.”
Volgens Ruud kwamen er eerst
roofvissen als snoeken en baarzen
bovendrijven. “Die gaan als eerste als
ze geen zuurstof krijgen, vandaar”,
laat hij weten. “De laatste dagen zijn
er geen dode vissen meer gevonden.
We hebben een pomp staan die 24
uur per dag zorgt voor meer zuurstof
in het water en de brandweer heeft
twee dagen geholpen. Onze pomp kost
echter veel geld, want er gaat iedere
dag voor driehonderd euro aan diesel
doorheen.”
De vereniging is druk doende te
achterhalen hoe het kan dat er zoveel
vissen zijn gestorven en wil vóór de
uitkomst bekend is, geen speculaties
doen. Ruud: “We wachten het onder
zoek af en ondernemen daarna acties.”
Het waterschap laat weten dat er geen
andere locaties in de regio bekend zijn
die eenzelfde probleem hebben.
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Lintje voor Jos Lormans
uit Koningslust
Bij de opening van de nieuwe accommodatie van voetbalvereniging Koningslust op zaterdag 3 september
heeft Jos Lormans een koninklijke onderscheiding ontvangen. De 55-jarige Jos uit Koningslust kreeg het lintje
opgespeld door loco-burgemeester Roland van Kessel.
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Geen aanhoudingen, wel meldingen

Winkeliers slacht
offer van wisseltruc
De afgelopen tijd hebben er bij diverse winkels in Peel en Maas
(pogingen tot) wisseltrucs plaatsgevonden, zo meldt de politie. Bij een
wisseltruc worden winkelmedewerkers tijdens het afrekenen van een
product zodanig afgeleid dat er geld gestolen kan worden.
“Bij een wisseltruc wordt bij
het afrekenen van een product
een bankbiljet overhandigd met
een veel hogere waarde dan het
product zelf”, schrijft de politie.
“Wanneer de winkelmedewerker het
wisselgeld wil teruggeven, begint de
discussie. Plotseling wil de potentiële
oplichter de aankoop teruggeven of
veranderen of wil diegene andere
coupures als wisselgeld krijgen. Later
blijkt dat er geld is verdwenen.”
In de meeste gevallen komt de
oplichter samen met meerdere
personen de winkel in, volgens de
politie. “De samenstellingen zijn
wisselend, maar het gaat veelal
om Oost-Europese personen die
gebrekkig Engels en Nederlands
spreken.” De afgelopen tijd heeft
de politie meldingen gekregen van
onder andere winkels in Maasbree
en Panningen.

Jos kreeg het lintje voor zijn
vele verdiensten bij de voetbalclub
en de carnavalsvereniging in
Koningslust. Tussen 2004 en 2015
was hij voorzitter van de voetbalclub.
Onder leiding van Jos is voor het
hoofdbestuur een beleidsplan
opgesteld en zijn de taken binnen het
bestuur verdeeld en in commissies
ondergebracht. Ook maakte Jos zich
hard voor een omheining van de
gehele accommodatie, waardoor
diefstal en vernielingen drastisch
zijn afgenomen. Ook was hij nauw

betrokken bij de realisatie van het
nieuwe clubgebouw.
Verder was Jos tussen 1969 en
2004 lid van de jeugdcommissie en
was hij daar van 1995 tot 2004 voor
zitter van. Hij droeg onder meer zorg
voor de teamindeling en hij stelde het
vervoerschema en het kantineschema
op. Verder was hij betrokken bij de
organisatie van jeugdtoernooien, was
hij aanspreekpunt voor de ouders en
redactielid van het jeugdblad.
Daarnaast is Jos sinds 1992 nog
jeugdleider en jeugdscheidsrechter en

was hij tussen 1994 en 2014 scheids
rechter en scheidsrechtercoördina
tor. In 2002 was Jos medeoprichter
van De Aftrap, een informatieblad
dat tijdens thuiswedstrijden van
VV Koningslust wordt verstrekt.
Ook was Jos nog lid van
carnavalsvereniging De Brookhaze.
Nadat hij in 2003 prins was, trad hij
daarna toe tot de raad van elf en bleef
hij tot 2006 lid. Hij heeft tijdens zijn
periode in de raad altijd meegeholpen
met de uitvoering van diverse
activiteiten.

De politie adviseert winkeliers
om niet de grootste coupures
(bankbiljetten) te accepteren. Ook
vanwege de kans op een overval.
Daarnaast raadt de politie aan
om het briefgeld niet direct in
een lade te leggen, maar in de
kassaclip te plaatsen totdat de
transactie is afgerond. Verder is het
volgens de politie van belang dat
winkelmedewerkers tijdens het
afrekenen extra alert zijn en zich niet
laten afleiden door allerlei vragen.
Als er een meningsverschil ontstaat,
dan moeten winkels de naam, het
adres en de woonplaats van de
desbetreffende persoon noteren, zo
adviseert de politie. Zo kan contact
opgenomen worden met de klant
wanneer er een eventuele fout bij het
opmaken van de kassa aan het licht
komt. Kijk voor meer informatie op
www.politie.nl
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PARKING

SALE
HALLO aan het Gardameer
De in Helden woonachtige Anny Ansems verbleef van zondag 17 juli tot en met zondag 4 september
samen met haar vriend Wim Schreuders in het zonovergoten Italië. Drie weken lang verbleven ze op
camping Campeggio del Garda aan het Gardameer. “We hadden daar willen duiken, maar het zicht was
erg slecht. Daarbij was er op twintig meter diepte niet zo veel te zien, maar dieper mag ik helaas niet
duiken”, vertelt Anny. Daarom besloot ze in het zonnetje op een steiger de HALLO Peel en Maas te
lezen, wat haar vriend Wim op de gevoelige plaat vastlegde. “Ook hebben we heerlijk gezwommen en
gesnorkeld en hebben we heel wat mooie steden bezocht”, laat Anny weten.
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Pareltjes van Peel en Maas
8/8

’t Land van Peel & Maas in Helden

Met weekmarkten, straattheaters, natuurgebieden, streekproducten en verschillende culturele juweeltjes is
Peel en Maas een bruisende gemeente. Eigenlijk is er te veel te doen om op te noemen. In deze serie lichten we
daarom een aantal pareltjes in onze gemeente uit die de moeite waard zijn om eens te bezoeken. De laatste in
de reeks is streekmuseum ’t Land van Peel & Maas in Helden.
Kijk voor meer foto’s
op www.hallopeelenmaas.nl

historische kennis gebundeld om de
geschiedenis van de gemeente toegan
kelijk te maken voor een breed publiek.
“Zo heeft ieder dorp bijvoorbeeld een
eigen kamer in het museum”, laat Ton
Leenders, bestuurslid van het streek
museum, weten.

Afkomstig van lokale
inwoners

In een voormalig zusterklooster
uit 1929 in Helden is de complete
geschiedenis van Peel en Maas te
bezichtigen, van de steentijd tot
nu. Het gerestaureerde gebouw
is zo veel mogelijk intact geble
ven en omvat negentien ruimtes
waarin erfgoed is ondergebracht.
“Vanaf december 2008 bestaat
streekmuseum ’t Land van Peel &
Maas”, vertelt Henkjan Louman,

vertegenwoordiger van heemkunde
vereniging Medelo uit Meijel. “Toen de
gemeentes nog niet waren samenge
voegd tot de gemeente Peel en Maas,
waren er musea in Meijel, Maasbree en
Helden. Toen de gemeentes samen
gevoegd werden, kwam er vanuit
de gemeente een verzoek om een
museum voor Peel en Maas te begin
nen. Heemkundevereniging Helden
kreeg hierin het voortouw en heeft

toen in samenwerking met alle andere
heemkundeverenigingen en historische
werkgroepen uit Peel en Maas het
streekmuseum ’t Land van Peel & Maas
opgericht. Dit museum is in plaats van
het oorspronkelijke museum uit Helden
gekomen, terwijl de andere twee
musea nu nog bestaan”, voegt Henkjan
toe.
Samen met de andere heemkun
deverenigingen in Peel en Maas, wordt

“Ook hebben we ruimtes ingericht
voor tentoonstellingen en archeolo
gische vondsten. Daarnaast zijn er
diverse kamers met thema’s, zoals de
Romeinen, middeleeuwen, landschap
pen, voedingsmiddelen en de Tweede
Wereldoorlog.” De kunstobjecten die
te bewonderen zijn in het museum,
zijn vooral afkomstig van de lokale
inwoners. Henkjan: “We kopen eigenlijk
bijna niets in. Bijna alles wat in het
museum te zien is, hebben inwoners
van Peel en Maas gevonden en aan ons
geschonken.”
Om de driekwart jaar is er een
tijdelijke expositie in het museum.
“Nu staat de expositie in het teken van
Peel en Maas in oude kaarten”, vertelt
Ton. “Dit gaat vooral om het wegen
netwerk in onze gemeente. Daarvoor
hadden we het thema Maak en Smaak,
dat ook aansloot bij de Floriade in
Venlo. De volgende expositie, die
ergens in 2017 af is, gaat over de indu
strialisatie in Peel en Maas. Zo bestond
er eerst slechts één industrieterrein,
terwijl iedere kern nu één of meerdere
industrieterreinen heeft. Hoe is dat zo
gegroeid en waarom hebben sommige
kernen nu meerdere industrieterrei
nen? Met dit soort vragen zijn we de

komende tijd nog wel even bezig.”
Verder staan de verdere ontwikkeling
van de geschiedeniscanon van Peel
en Maas, exposities in de dorpen, de
ontwikkeling van theatrale activitei
ten en het tienjarige bestaan met
vernieuwing van de permanente
exposities op de planning.

Sporen van
Romeinen
Naast de lokale inwoners, richt
het museum zich ook op toeristen
die de streek willen leren kennen
en op de jeugd. “Ouderen weten
vaak wel de weg naar het museum,
maar we willen de jeugd ook het
museum in krijgen”, legt Henkjan
uit. “Wanneer ze er zijn, vinden ze
het vaak wel leuk, maar we moeten
ze op de een of andere manier
enthousiast proberen te krijgen om
ze überhaupt naar het museum te
laten komen. We werken daarom
samen met leerkrachten, zodat ze
reguliere lessen kunnen combineren
met één of meerdere bezoeken aan
het streekmuseum. Zo leren ze hier
hoe de Nederlandse en Europese
geschiedenis die beschreven staat
in de geschiedenisboeken, zichtbaar
is in de eigen omgeving. Zo hebben
niet alleen de Romeinen hun sporen
achter gelaten in onze gemeente,
maar heeft ook de tachtigjarige
oorlog zich hier voor een deel afge
speeld. Zo proberen we iets abstracts
toch herkenbaar te maken.”
Kijk voor meer informatie op
www.debrede.nl, www.medelo.nl en
www.museumpeelenmaas.nl

HALLO in Oostenrijk
De families Kessels en Janssen uit Meijel hebben onlangs een bezoek gebracht aan Oostenrijk.
Met het Beringse Ghielen Reizen togen de twee stellen richting het Alpenland. Tijdens hun tiendaagse
verblijf werden ook nog verschillende bezoekjes gebracht aan Italië. Tijdens een tocht over de
Nockalmstrasse in Oostenrijk konden de Meijelse stellen het niet laten om samen op dit houten ros te
klimmen.
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Woningen Ring
ovenpark geplaatst
In het Ringovenpark in Panningen zijn in de week van
maandag 29 augustus tot vrijdag 9 september tien tijdelijke
woningen geplaatst. De omwonenden van het park
probeerden met onder meer de oprichting van een actiegroep,
informatieavonden, protesten en een gang naar de rechter de
woningen tegen te houden, maar dat was tevergeefs.
Woningcorporatie Wonen Limburg won het laatste kort geding
met de omwonenden en mocht van start met de Heijmans
ONE-woningen die inmiddels in het Panningse park zijn
gerealiseerd. De woningen zijn bedoeld voor
éénpersoonshuishoudens en worden over tien jaar weer
weggehaald.

Veteranendag
2/3

Ron Kampen: Libanon 1980-1981

Peel en Maas viert op zaterdag 17 september haar eerste lustrum van de Veteranendag. Die dag worden alle
veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente, in het zonnetje gezet. HALLO tekende de verhalen op van
drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest. Deze week: de 55-jarige Ron Kampen uit Kessel.
In 1980 vertrok hij richting Libanon.

tevoren en dat wist iedereen dat ze
van de weg af moesten.” De weinige
ruimte zorgde nog wel eens voor
problemen bij de plaatselijke slager.
“Die had wel eens een geslachte geit
buiten zijn winkeltje hangen. Omdat
de straat zo smal was, moest hij, als hij
mij hoorde aankomen, die geit weer
naar binnen halen en vervolgens weer
terughangen als ik voorbij was. En dat
een keer of acht per dag.”

Constante dreiging en
rivaliteit
Ron had een redelijk goede band
met de inwoners van de verschil
lende plaatsjes, maar er heerste in
die tijd constante dreiging in Libanon.
“We zaten vaak in de schuilkelder,
omdat er mortiergranaten of iets
dergelijks bij ons neerkwamen.
Er waren verschillende groeperingen
actief en die vochten constant met
elkaar of met ons. Kijk hier hebben
we rivaliteit tussen dorpen, maar dan
blijft het bij een keer met de vuisten
zwaaien. Daar vochten ze met wapens
en maakten ze elkaar af.”
Naast zijn werk als chauffeur was

Als vrijwilliger in het Neder
landse leger trok Ron Kampen in
1980 richting het Midden-Oosten.
Hij was opgeroepen voor de
militaire dienstplicht, maar de
Kesselnaar wilde graag meer doen
dan alleen training krijgen. “Ik
wilde wel iets leerzaams doen, iets
nuttigs”, vertelt Ron. “Ik heb me
aangemeld en was goedgekeurd
voor zowel de commando’s als
de mariniers. Voor beide werd ik
echter uitgeloot. Vervolgens zou
ik eigenlijk als motorordonnans
naar Libanon gaan. Omdat er daar
ijzerdraad op halshoogte werd
gespannen, besloot de legerleiding
echter geen motorordonnans te
sturen. Toen heb ik in een maand
tijd mijn vrachtwagenrijbewijs

gehaald en heb ik zeven maanden
lang als waterwagenchauffeur
gefungeerd.”

Water rondbrengen
in de regio
Het Nederlandse leger stuurde
tussen 1979 en 1985 militairen naar
Libanon om daar de vrede en veiligheid
van het land te waarborgen. In 1975
was een burgeroorlog uitgebroken en
in 1978 leidde dat tot aanvallen van
strijders in buurland Israël. Dat land viel
vervolgens Libanon binnen om de aan
vallen te stoppen. Vervolgens richtten
de Verenigde Naties de internationale
vredesmacht UNIFIL op, die toezicht
moest houden in Libanon en de vrede
moest bevorderen.

Ron ook barman in het barretje op
het kamp. “Ik was voor veel man
nen de enige troost die ze hadden.
Dan zaten ze daar huilend voor me
met heimwee. Ik probeerde ze dan
natuurlijk te kalmeren, maar dat
hielp niet altijd.” Dat veel militai
ren jaren later nog last hebben van
hun tijd in het leger, snapt Ron wel.
“Veel militairen maken iets mee
tijdens een missie, maar dit mag
vaak niet vermeld worden. Dan is
het in Nederland onbekend en dus
nooit gebeurd. Ik heb een paar jaar
geleden ook een tijdje geen werk
gehad en dan komen die slechte
herinneringen opborrelen. Als je tijd
hebt om na te denken, gebeurt dat
vooral. Gelukkig is het tegenwoor
dig allemaal beter geregeld met de
nazorg.”
Achteraf is Ron wel blij dat hij
die zeven maanden in Libanon is
geweest. “Ik kijk positief terug op
mijn tijd daar”, vertelt hij. “Het was
een goede levenservaring. Ik kan
ook iedereen aanraden om rond
te trekken en de wereld te zien.
Daarmee kun je je horizon verbreden
en veel ervaringen opdoen.”

Ron vertelt wat de militairen over
dag deden. “De meeste soldaten zaten
op een plek om toezicht te houden”,
vertelt hij. “Zo waren er roadblocks
die bemand moesten worden en die
doorgaande auto’s controleerden en
er waren militaire posten in de hele
regio. Mijn taak was om met een
Amerikaanse vrachtwagen, een GMC,
iedere dag water op te halen bij een
drinkput en dan langs alle posten te
rijden om het bij hen af leveren.”
In die tijd had Libanon geen poli
tiemacht en dus geen verkeersregels.
De smalle wegen liepen dwars door de
dorpjes. “De inwoners wisten op een
gegeven moment dat ik niet stopte”,
vertelt Ron. “Ze hoorden de zware
motor van mijn GMC al van ver aanko
men en ik toeterde nog twee keer van

Voor de vijfde veteranendag in Peel en Maas die op 17 september plaatsvindt, is het van belang dat veteranen die zich nog niet hebben geregistreerd maar dit wel willen, dit nog wel doen.
Dit kan door een e-mail te sturen naar stichtingveteranenpeelenmaas@ziggo.nl
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Och jao, laot mich maar gewaere.
Det kump waal good.

Leeve Piet, leeve pap, leeve opa,
Bedank det se beej ós waas. Wat heb se vuuel veur ós gedaon.
We zulle dich hiel erg misse.

Piet Knapen



Wij gaan trouwen!

Moniek Rijks en
Mike Dorssers

Geboren

Wij geven elkaar het ja-woord op 16 september 2016 om 13.00 uur
in het gemeentehuis te Panningen.
U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00 tot 20.00 uur
bij Partijcentrum de Turfhoeve, Midden Peelweg 1 te Sevenum.
Felicitatiekaarten zijn welkom op ons adres:
Heierveldlaan 38, 5993 GD Maasbree

Robin
28 augustus 2016
Dochter van Kenny Briels
& Mieke Janssen
8 Oktoberstraat 14
5981 GE Panningen

echtgenoot van

Ciel Knapen - Kessels
* Venlo, 25 januari 1941

† Baarlo, 31 augustus 2016

Baarlo
Koningslust

Helden

Ciel
Susanne en Erik
Sam, Niki
Christel en Fred
Noah, Luna, Mika

flexib

ele kin

Wij zoeken per direct een
HBO opgeleide collega

deropv

ang

Werkzaamheden zijn:
- Ondersteuning administratie
- Pedagogisch medewerk(st)er op de groepen

Wij vragen om flexibel inzetbaar te zijn.
Salariëring volgens CAO Kinderopvang.
Heb jij een warm hart voor kinderen en zoek jij leuke collega’s?
Bel of mail dan naar:
carla.geurts@huizezeldenrust.nl / 06-24420267
www.HuizeZeldenrust.nl

Gelukkig, trots en ontzettend
blij, schuiven wij naast Eline
en Noud een stoeltje bij!

Merle

is geboren op
31 augustus 2016
Dochter van:
Johan en
Janneke Philipsen
Berg 6, 5768 PE Meijel

Kwistbeeklaan 36
5991 XJ Baarlo
Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Piet.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van ôs mam,
schoonmoeder, oma en super-oma

San Bos-Luijten

Yoga bij Lekker Laeve!
Voor iedereen! Reserveer je gratis
proefles op www.lekkerlaeve.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding? Of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.

Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie,
Engels, Nederlands (begrijpend)
lezen, rekenen maar ook leren leren,
plannen, faalangst. Voor basisschool,
voortgezet onderwijs,mbo. Tel: 06 50
27 19 73 www.reachup.nl in Maasbree.

Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of
06 55 12 69 96.

Gevonden langs de Kennedylaan
in Panningen, lichtblauw Adidas
kinderschoentje, maat 19.
Tel. 06 29 41 85 81.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Personeel gevraagd.
Wij zijn op zoek naar een student(e)
voor diverse werkzaamheden op
dinsdagavond en de zaterdag. Leeftijd
vanaf 15 jaar. Reacties sturen naar:
info@kaasboerderijmertens.nl

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Helden, september 2016
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.
Winkeltje van Lekker Laeve!
Elke vrijdag en zaterdag open van
10 tot 17 uur. Kom eens kijken,
gezellig! Op Molenstraat 14a Helden.
Gezocht vrijwilliger.
Mijn naam is Peter Vullings, 52 jaar,
zit in een rolstoel en woon in
Baarlo. Ik zoek iemand die af en
toe met mij er op uit wil gaan om
iets leuks te gaan doen. Interesse?
Bel SGL Anja Derks 077 477 01 58.
Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.
Huis verkopen. Uw huis verkopen
voor € 500 exclusief btw!
www.heikevastgoed.nl of 06 55 12 69 96.
Vragen over je liefdesleven? Bel met
www.betrouwbaarmedium.nl voor
spiritueel & paranormaal advies.
We werken met een code van ethiek
en een officieel keurmerk!

Computerproblemen? Trage PC of
slechte WiFi? APK voor veilige PC,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info:
www.karelheines.nl
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Cursus tekenen-schilderen
voor beginners en gevorderden. Nog
enkele plaatsen vrij. 06 36 15 87 99,
mat@matvanderheijden.nl
Spirituele nood? Loop je vast?
Of een vraag over je liefdesleven,
kinderen, HSP, autisme, etc? Ga naar
www.betrouwbaarmedium.nl
Te koop verse vollegrond- en
kasgroenten, vastkokende
aardappelen/frieslanders.
Iedere klant gratis 2 courgettes voor
b.v. soep enz. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Maandag gesloten, tot ziens.

Theater op straat in Baarlo
Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.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

In het centrum van kastelendorp Baarlo vond zondag 4 september de zevende editie van het
evenement Theater op Straat plaats, dat wordt georganiseerd door de stichting Baarlo Leeft!. De zes
acts waren te zien bij jongerencentrum Sjiwa, de kerk, wasplaats De Sprunk bij de Kasteelweide, in het
Parkbos en Kasteel D’Erp. Van 12.00 tot 18.30 uur konden de bezoekers in de open lucht genieten van
de verschillen de acts, bestaande uit uit de absurde komedie van Three of a kind, de clown Alerisorio,
het elastische poppetje Tique van Theater Circastique, mime-speelster Orange Lady, de kookact Cooking
with Mister M en clown Ben Zuddhist. De muziek werd verzorgd door de Baarlose muziekverenigingen
drum- en brassband Voorwaarts, de Fanfarekapel en blaaskapel Bôggeskook ‘nieje steyl’.
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dennis Peeters
15 jaar
Maasbree
College Den Hulster Venlo

Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou graag nog een keer samen met
mijn vader naar Spanje gaan voor zijn
werk. Dat hebben we een keer gedaan
en dat was echt superleuk. We hebben
heel veel mooie dingen gedaan en
gezien daar. Ik vond het erg tof om
midden in Spanje te mogen zitten.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Eerst wil ik graag mijn diploma behalen
op de middelbare school. Verder is het
mijn droom om daarna een opleiding
tot piloot te gaan doen. Als dat niet
gaat lukken, dan wil ik graag lucht- en
ruimtevaarttechniek gaan studeren
op de technische universiteit in Delft.
Verder lijkt het me leuk om een gezin
netje te hebben en natuurlijk gelukkig
te worden.

Wat is het belangrijkste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen, is denk ik dat je jezelf
moet blijven. Ik heb dit advies lang
geleden gekregen, eerst van een van
mijn ouders, maar later ook van andere
mensen.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik kiezen voor Spanje, zonder
twijfel. Het is er bijna altijd wel mooi
weer en ik houd erg van de cultuur van
Spanje. De mensen zijn lekker rustig en
doen veel samen met hun familie, dit
spreekt mij erg aan. Ik ben er zelf ook
al een aantal keer geweest en het is er
altijd gezellig.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Ik heb erg lang na zitten denken over
deze vraag, maar ik heb eigenlijk geen
idee wie ik zou willen ontmoeten.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

jongeren 07

aan
Dennis Peeters

Ik heb ook geen speciale artiest waar ik
fan van ben. Ik zou het wel leuk vinden
om een artiest te ontmoeten, maar dat
is dan eigenlijk puur omdat hij of zij
bekend is.
Wat is jouw droomberoep?
Mijn droomberoep is piloot. Mocht dit
niet lukken, dan zou ik heel graag in de
luchtvaartindustrie gaan werken, maar
op nummer één staat toch echt wel
piloot. Ik ben er nu ook al mee bezig.
Thuis heb ik een flightsimulator, dit is
een nagebouwde cockpit waar je ook in
kunt vliegen. Zo probeer ik steeds meer
stapjes dichter bij mijn droomberoep te
komen.
In welke film had je zelf willen
spelen?
Ik zou kiezen voor de film Interstellar,
dit vond ik een hele mooie en rea
listische film. Ik zou dan graag de
hoofdpersoon in de film willen spelen
die naar de ruimte gaat.
Wat is je mooiste/leukste
herinnering?

Ik heb heel veel mooie herinnerin
gen, dus ik kan eigenlijk niet kiezen.
Bijvoorbeeld als ik achter het mengpa
neel mag staan op school, als ik aan
mijn simulator bezig ben of op vakantie
ga. Dit vind ik allemaal heel tof, dus
kiezen is eigenlijk onmogelijk.
Wat is het belangrijkste bezit dat je
hebt?
Het meest logische antwoord is natuur
lijk mijn familie. Die is namelijk heel
erg belangrijk voor me. Als ik een voor
werp moet kiezen dat het belangrijkste
voor me is, dan is dat mijn flightsimu
lator. Ik ben er heel erg trots op en ik
ben er heel vaak mee bezig. Dit doe ik
dan in mijn eentje of samen met een
vriend.
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik zou niet te vroeg opstaan, maar lek
ker uitslapen. Daarna zou ik thuis in de
kelder aan mijn simulator gaan werken
en ’s avonds gezellig afspreken met
mijn vrienden.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Ik twijfel tussen Londen en Barcelona,
maar ik kies toch voor Barcelona.
Ik vind de stad net iets mooier, omdat
hij heel divers is. Aan de ene kant heb
je het Olympisch terrein en het mooie
centrum met de gebouwen van Gaudi,
maar aan de andere kant heb je het
strand. Die combinatie vind ik erg mooi.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Ik zou vragen of ik later een wereldreis
ga maken. Het liefst zou ik zo veel
mogelijk van de wereld willen zien,
want ik denk dat er heel veel mooie
plekken te ontdekken zijn.
Wat neem je mee naar een
onbewoond eiland?
Ik zou een vriend meenemen naar een
onbewoond eiland. Dan heb je altijd
iemand waar je tegen kunt praten en
die samen met jou dingen kan oplos
sen. Je wordt dan niet eenzaam en met
z’n tweeën ben je altijd slimmer dan
alleen.
Geloof je in een god?
Ik geloof dat er iets of iemand boven
ons staat, maar ik kan niet zeggen dat
ik in een specifieke god geloof.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Ik zou graag in de tijd van de
Industriële Revolutie willen leven.
Ik vind het tof dat door een aantal
uitvindingen alles een stuk sneller
en gemakkelijker ging. Het zou tof
geweest zijn om mee te mogen maken
hoe de beginselen eruit zagen van al
die spullen die we nu hebben.

Kringloop en
woningontruiming

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

J.F. Kennedylaan 211 – Panningen – 0475 440568

Ritme
Als je dit leest, zit bijna alle
jeugd uit Peel en Maas
waarschijnlijk weer in de
schoolbanken na zes weken
geen huiswerk, toetsen en
verplichtingen aan hun hoofd.
Zes weken genieten van de zon
(en regen), avonturen en
uitstapjes. Maar na die snelle
paar weken moeten we er
allemaal weer aan toegeven:
school begint weer.
Niet alleen gaat het nieuwe
schooljaar weer van start, ook
de sportseizoenen gaan weer
beginnen. En vergeet de herfst
niet die we inruilen voor de
zomer. Veel mensen zullen tegen
het moment opkijken dat we
onze boeken weer moeten
kaften, de rugtassen moeten
vullen en de boterhammen
moeten smeren. Maar aan de
andere kant heeft het ook wel
weer een fijne kant.
Naar mijn mening is het een
groot voordeel dat we ons ritme
weer terugkrijgen. Vakantie is
een tijd waar ik lang naar
uitkijk, maar na een aantal
weken heb ik weer behoefte aan
een ritme in mijn dag en
activiteiten. Dag in dag uit ben
je omringd door je vrienden en
vriendinnen tijdens de lessen en
pauzes. Ik ga dit jaar met een
vertrouwd gevoel naar VWO 5,
terwijl anderen met knikkende
knieën naar de brugklas of naar
een vervolgopleiding gaan.
Een nieuw begin met nieuwe
ervaringen en contacten.
Als ik terugkijk op het
afgelopen jaar realiseer ik mij
dat de tijd echt gevlogen is.
Een jaar vol leuke projecten,
uitstapjes, spannende toetsen en
nieuwe dingen die ik heb
geleerd. Tussendoor ben ik druk
geweest met mijn sport en mijn
baantje. Ik kijk uit naar het
komende jaar waarin ik nog
meer hoop te leren. Hoe kijk jij
terug op afgelopen jaar? Wat zijn
jouw doelen voor de komende
45 weken?
Daphne
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Kapelkèshof en Vinea Cura pakken medailles

Borre en de opblaaskrokodil

Voorleesboeken voor
kleuters Panningen
Bij aanvang van het nieuwe schooljaar op maandag 5 september,
ontvingen 147 kleuters van basisscholen in Panningen een voorleesboek.

Twee wijngaarden in
de prijzen

Twee wijngaarden uit Peel en Maas hebben onlangs een prijs gewonnen voor hun wijn. Wijngaard Kapèlkeshof
uit Grashoek ontving een zilveren en een bronzen medaille en zorgwijngaard Vinea Cura uit Beringe mocht een
zilveren plak in ontvangst nemen. Ze kregen de prijzen bij de Wijnkeuring van de Lage Landen waar in totaal
188 flessen wijn aan meededen.

Sara en Louis Beumers van Kapelkèshof met hun onderscheidingen
Het gaat om het boek Borre en de
opblaaskrokodil, van schrijver Jeroen
Aalbers en illustrator Stefan Tijs.
In heel Nederland kregen 350.000
kleuters het voorleesboek mee naar

huis, vanwege een samenwerking
tussen de uitgever en basisscholen
in Nederland. Tien jaar geleden ver
scheen het eerste boek met Borre als
hoofdpersoon: Borre en de ijscoman.

Elkar B.V., onderdeel van I.R.F. Holding B.V., is een jonge en
dynamische logistieke dienstverlener gevestigd aan de Floralaan
in Venlo.

TRANSPORTPLANNER

M/V

Ter versterking van de afdeling Planning zijn wij per direct op zoek
naar een jonge en energieke

Jouw werk zal bestaan uit:
- Het aansturen van ca. 35-50 chauffeurs
- Contacten onderhouden met klanten/opdrachtgevers
- Begeleiden van eigen transport van en naar UK

Voor eventuele reacties kun je reageren per e-mail naar: pz@irf.eu
Elkar B.V., Floralaan 9 5928 RD Venlo

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Je komt te werken in een klein team, dus verantwoordelijkheid en
eigen initiatief wordt op prijs gesteld, geen 8 tot 5 mentaliteit.

meer wandelroutes tussen de twee
wijngaarden.”
Voor dit jaar lijkt de oogst
weer prima te worden. Het weer
is warm, wat een vereiste is voor
goede wijndruiven. “Het ziet er goed

Open dag
op 25 september

Jouw eigenschappen:
- Flexibel
- Ondernemend
- Affiniteit met transport
- Leeftijd 25-30 jaar
- Goede kennis van Engels, Duits en Nederlands in woord en geschrift
- Goede topografische kennis
Ervaring is een pré maar geen must.

Kapèlkeshof doet al jaren mee aan
de wedstrijd en wist met hun rosé de
bronzen medaille binnen te slepen.
De rode wijn van hun wijngaard was
goed voor een keurzegel en de witte
wijn spande de kroon met een zilveren
plak. “Het was niet per sé verwacht,
maar we hoopten er natuurlijk wel
op”, vertelt eigenaar Louis Beumers.
“We pakken ieder jaar wel prijzen bij
de wijnkeuring, maar het is niet zo dat
we altijd zo maar een zilveren medaille
binnenslepen.”
Voor Vinea Cura was het pas de
tweede oogst waar wijn van gemaakt
wordt. “Dat komt omdat nu de wijn
is geproefd van de druiven die vorig
jaar geoogst zijn”, vertelt May van
Heijningen, eigenaresse van de
zorgwijngaard. Omdat het pas de
tweede oogst was, is May heel erg
tevreden met de zilveren medaille voor
hun wijn Firmus en een keurzegel voor
hun andere inzending. “We zijn superblij.
Zeker omdat we pas zo kort bezig zijn.
Van de negentien zilveren medailles bij
de wijnkeuring, waren er twee uit Peel
en Maas. Dat is best wel uniek denk ik.”

De twee wijngaarden gunnen
elkaar de prijzen van harte en werken
al samen. Zo hebben ze dezelfde
wijnadviseur en organiseren ze samen
hun open dag. “Die vindt plaats in
de Nationale wijnweek die duurt
van zondag 18 tot en met zondag
25 september”, vertelt Louis. “Op de
laatste zondag, 25 september, hebben
wij en Vinea Cura de open dag. Dan
kunnen mensen langskomen, is er
een proeverij en wordt er live muziek
gemaakt. Ook hebben we onder

Emile en May van Heijningen
van Vinea Cura met de zilveren medaille

uit”, laat May weten. “Als we geen
hagelbuien krijgen, verwacht ik een
goede oogst.” Louis is iets voorzichtiger,
maar net als May positief gestemd.
“Er kan nog veel gebeuren, maar de
voortekenen zijn in ieder geval goed.”
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Cuisine Culinair Noord-Limburg

Nieuwe keuken voor Maasbreese kookclub
De Maasbreese vereniging voor hobbykoks, Cuisine Culinair Noord-Limburg (CCNL), kreeg onlangs een nieuwe keuken in het clubgebouw. Met een feest
op zondag 28 augustus werd de nieuwe apparatuur verwelkomd door de leden. De vereniging bestaat al 44 jaar en is naar eigen zeggen de oudste club
voor hobbykoks van Nederland. Met 320 leden is de grootte ook nog eens aanzienlijk.

per maand bij elkaar en beslissen dan
wat de groepen die komende maand
gaan bereiden. “Alle chefs van de
groepen komen daarna nog een keer
bij elkaar om de gerechten te berei
den en alles voor te proeven”, laat Jan
weten. “Dan kan het recept eventueel
nog aangepast worden, mocht het niet
voldoen. Ook wordt de bereidingswijze
dan zo genoteerd dat het voor ieder lid
goed te begrijpen is.”

Veel ouderen, ook
jongerengroepen

President, zoals de voorzitter bij
de club genoemd wordt, is Jan Reker.
De oud-voetbaltrainer en voormalig
algemeen directeur van voetbalclub
PSV Eindhoven is al sinds 1986 lid.
Jan woont zelf niet in Peel en Maas,
maar veel van de leden wel. “Het gros
komt hier uit de omgeving, maar ook
uit Venlo en Eindhoven zijn er mensen
die iedere maand hierheen komen. Die
zijn lid geworden in de tijd dat er nog
geen andere verenigingen waren en ze
zijn daarna blijven hangen.”

De club, die op de huishoudelijke
dienst en een administratrice na vol
ledig uit vrijwilligers bestaat, zit sinds
1974 op de huidige locatie aan de
Venloseweg.

‘Zowat alles is
vernieuwd’
In een oude champignonkwekerij
werden een volwaardig restaurant,
warme en koude keuken, een bar,
een kruidentuin, een museum en een

wijnkelder gerealiseerd. Na al die jaren
werd het tijd dat de apparatuur ver
vangen werd en alles up-to-date werd
gemaakt. Jan: “Nu hebben we onder
meer nieuwe ovens, tafels, fornuizen,
enzovoorts. Maar ook is er nieuwe iso
latie in het dak gekomen. Zowat alles is
vernieuwd eigenlijk.”
Ieder lid komt iedere maand één
keer naar de club om een vooraf
bepaald menu van zeven gangen
klaar te maken. “Een groep bestaat uit
ongeveer vijftien tot twintig personen

en heeft zijn eigen dag waarop ze naar
Maasbree komen. Elke groep heeft een
chef die de personen indeelt. Zo zijn
er bijvoorbeeld twee mensen die het
voorgerecht maken, twee die het
hoofdgerecht bereiden en twee die de
soep koken. Na elke gang klinkt een
bel en eet iedereen gezamenlijk het
gerechtje op. Natuurlijk wordt dat ver
gezeld door een bijpassend wijntje.”
Het menu van de maand wordt
door een receptuurcommissie van zes
mannen gemaakt. Zij komen één keer

De gemiddelde leeftijd van de club
ligt rond de zestig, vertelt Jan. Toch zijn
er ook genoeg jongere mensen die lid
zijn. “Het is wel zo dat er veel ouderen
lid zijn. We hebben echter wel zowel
een jongens- als een meidengroep bij
de jongeren. Dat zijn mensen tus
sen twintig en dertig jaar. Daar zitten
koks bij, maar ook ‘gewone’ mensen.
Onze leden zijn voornamelijk mensen
die gewoon graag en gezellig willen
koken.”
Het feest dat de CCNL gaf voor de
leden was zeer geslaagd, vertelt Jan.
“Het was prachtig weer, dus we konden
het in de tuin van de club houden.
Er waren 225 mensen aanwezig die
allemaal konden genieten van hapjes,
een goed glas wijn of een lekker pilsje.
De frietpan hebben we natuurlijk niet
aangezet”, vertelt Jan lachend. “We blij
ven toch een culinaire club.”
Kijk voor meer informatie over de
Maasbreese club voor hobbykoks op
www.cuisineculinaire.nl

Nieuwe dansgroep
in Kessel
KSV Kessel is sinds kort weer begonnen met een dansgroep. Belangstellenden kunnen een kijkje komen nemen bij de lessen die vanaf
maandag 5 september weer van start zijn gegaan. Kinderen vanaf 5 jaar
kunnen zich aanmelden voor de dansgroep.
De groepen zijn kleiner dan
voorheen en dansen worden nog
leuker, belooft de sportclub.
“Bewegen op coole muziek en
pasjes leren uit bekende clips”,

schrijft KSV. Neem voor meer
informatie contact op met
Mia Peeters via 077 462 26 60 of
stuur een mail naar dansen@
ksv-kessel.nl

Rundje Koeberg hard
lopen nieuwe stijl
Het onderdeel hardlopen van het sportieve Heldense evenement
Rundje Koeberg krijgt een nieuwe invulling. Vanaf zondag 11 september
kunnen deelnemers maandelijks deelnemen aan een van de drie
hardloopafstanden.
Al acht jaar wordt Rundje Koeberg
elke tweede zondag van de maand
georganiseerd door drie sportvereni
gingen en dorpscentrum Kerkeböske
uit Helden. Alleen het onderdeel
hardlopen verandert, wandelen en
fietsen blijft hetzelfde.
Vanaf zondag 11 september kun
nen hardlopers maandelijks kiezen uit
drie afstanden om te hardlopen en zo
te trainen. De afstand varieert maan

delijks, maar het gaat om afstanden
van vijf, tien en vijftien kilometer. De
routes zijn met pijlen aangegeven,
hebben geen wedstrijdelement en
lopen door Peel en Maas. Het oude
rondje van 2,5 kilometer komt te ver
vallen. De starttijd voor het hardlopen
is 09.30 uur, na de start van de wan
delaars. Kijk voor meer informatie en
deelname op www.rundjekoeberg.nl
of bel naar 06 38 92 54 68.

Opening nieuwe accommodatie
VV Koningslust
Voetbalvereniging VV Koningslust heeft op zaterdag 3 september de nieuwe accommodatie
geopend. Wethouder Roland van Kessel was aanwezig om het logo aan de muur te onthullen en de
kantine en kleedlokalen officieel te openen. Oud-voorzitter en vrijwilliger Jos Lormans werd ook nog
verrast met een koninklijke onderscheiding. Na de opening speelde Oad Koningslust een wedstrijd
tegen Ald VVV en aansluitend was er een feestavond voor alle belangstellenden.
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Jeu de boulesclub Breetanque

Dertigste editie

Grootveld-tennis
toernooi Panningen
Door: tennisvereniging TV Grootveld
Bij tennisvereniging TV Grootveld uit Panningen werd van maandag
22 tot en met zondag 28 augustus de dertigste editie van het Grootveldtennistoernooi gehouden. Daaraan namen zestig koppels van verschillende tennisclubs deel.
Het toernooi is bedoeld voor dub
belteams, ook gemengd, in de cate
gorieën 17+ en 50+ met speelsterktes
4, 5, 6, 7 en 8. De wedstrijden hebben
een recreatief karakter.

Bijzonder prettig
verlopen toernooi
Dit jaar namen zestig koppels
deel aan het Auto Arena Grootveld
toernooi, een minder aantal dan
voorgaande jaren. Toch kijkt de
organisatie terug op een bijzonder
prettig verlopen toernooi. Behalve
spelers van de thuisclub namen ook
spelers van tennisverenigingen
TC Tonido en TC Helenaveen deel aan
de wedstrijden. Zowel spelers van
TC Grootveld als van enkele gastclubs
vielen in de prijzen. Jo Engels en
Maria Engels-Saris van TC Grootveld
wonnen het gemengd dubbel in de
categorie 17+ met speelsterkte 7.
In diezelfde categorie wonnen
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Ellen Peeters en Ilse Thijssen van
Grootveld en Bevo het dames dubbel
en waren Jo Engels en Ton Timmer
mans van de thuisclub de sterksten
in het heren dubbel. In het heren
dubbel categorie 50+ met speelsterk
te 6 mochten Jan Goutier en Jan
Teeuwen de eerste prijs in ontvangst
nemen. Mark Crommentuyn en
Renske Nijssen van Helenaveen en
NTC’72 uit Nederweert mochten de
eerste prijs in ontvangst nemen bij
het gemengd dubbel in de categorie
17+ met speelsterkte 6. Het dames
dubbel in die categorie werd
gewonnen door Helga van Esseveldtvan der Werf en Renske Nijssen en
Luuk van Esseveldt en Marcel
Wijnands werden eerste in het heren
dubbel. Raymond Andriessen en
Suzanne van Bragt wonnen het
gemengd dubbel in de categorie 17+
met speelsterkte vier en Inigo Beeker
en Sjors Lagerwaard wonnen in
diezelfde categorie het heren dubbel.

Open Brits Boule Kampioenschap
in Maasbree
Door: jeu-de-boulesclub Breetanque Maasbree
Het Open Brits Boule Kampioenschap, kortweg OBBK, werd zondag 4 september in Maasbree gespeeld bij
jeu-de-boulesclub Breetanque.

Jan en Riet Vaessen, Els en Jac Lintjens en Maria en Wiel van Lier
Het toernooi wordt gespeeld met
vaste koppels die via loting onderling
wedstrijden spelen. In totaal namen
achttien doublets deel aan dit toernooi,
waarvan vier doublets van jeu-de-bou
lesclub JBC Baarlo. Na het overvloedige
regenwater van de banen verwijderd

te hebben, kon het toernooi van start
gaan. Door de organisatie werd bepaald
dat er drie rondes gespeeld zouden
worden. Na twee gespeelde wedstrij
den waren er nog vier doublets met
twee gewonnen wedstrijden. In de laat
ste ronde vielen er nog twee doublets

af en bleven er twee doublets over met
drie gewonnen wedstrijden. Uiteindelijk
wonnen Riet Vaessen en Jan Vaessen
voor het vierde jaar op rij de eerste
prijs. Als tweede eindigden Maria van
Lier en Wiel van Lier. Els Lintjens en Jac
Lintjens ontvingen de derde prijs.

Kennismaking slaginstrumenten

Voorlichtingsavond Gezond Leven
Workshop jeugdslag- Meijel
werkgroep Beringe
Het nieuwe activiteitenseizoen voor de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV) start dinsdag 13 september met de voorlichtingsavond Gezond Leven. Deze vindt plaats in Meijel.

Slagwerkgroep Beringe start donderdag 8 september met een serie
workshops. Kinderen kunnen tijdens de workshop van jeugdslaagwerkgroep Beat-It kennismaken met diverse slaginstrumenten.
Verdeeld over vijf blokken
kunnen kinderen van groep vier
tot en met acht kennismaken met
diverse slagwerkinstrumenten en
kijken of de jeugdslagwerkgroep iets
voor hen is. De workshops vinden
plaats op donderdagmiddagen

van 15.30 tot 16.30 uur in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe. Neem voor meer informatie
contact op met
slagwerkgroepberinge@hotmail.com
of bel Lei Timmermans via
06 22 47 07 82.

De avond wordt geleid door Yvon
Tuinman, educatief medewerkster van
de LKV. Gedurende de avond komen
verschillende aspecten over hoe gezond

te leven aan bod. Onder andere de
schijf van vijf, de basis van voeding en
extra’s, werken aan een actief brein, de
kunst van ontspannen, gezonde snacks

en het belang van beweging komen
aan bod. De voorlichtingsavond vindt
plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger
en begint om 20.00 uur.

Start EHBO-cursus
Bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel start dinsdag 20 september een EHBO-cursus. Dit jaar is de training
uitgebreid met reanimatie-les en EHBO-lessen over kinderen.
Tijdens de cursus komen onderwer
pen en ernstige zaken zoals reanime
ren, shock en botbreuken aan bod.
Maar ook de kleine ongelukjes in en
om het huis worden behandeld en er

wordt aandacht besteed aan letsels bij
kinderen en ouderen. De cursus start op
dinsdag 20 september en eindigt vóór
het einde van het jaar. Nadat het exa
men is behaald, krijgen de geslaagde

cursisten een officieel EHBO-diploma.
Wie zich wil aanmelden voor de cursus
kan contact opnemen met EHBO-Meijel
via Frans Mennen op 077 466 35 70 of
door te mailen naar info@ehbomeijel.nl

Pubquiz in ’t Mafcentrum Maasbree
Nu de zomer weer bijna is gepasseerd, organiseert ’t Mafcentrum in Maasbree op vrijdag 9 september traditiegetrouw
weer een pubquiz. Er wordt een beroep gedaan op de kennis van actualiteiten, muziek, sport en meer.
Om mee te doen, dienen teams
van twee tot vijf personen gevormd
te worden.

’t Mafcentrum is geopend vanaf
20.00 uur. De eerste vragenronde
begint om 20.30 uur. Aanmelden is

niet noodzakelijk, maar kan wel door
een e-mail te sturen naar kroegkwis@
mafcentrum.nl

Me On Stage

Open les musicalschool Panningen
Musicalschool Me On Stage houdt op woensdag 14 september een open les bij DOK6 in Panningen. Geïnteresseerden kunnen zo kennismaken met de school.
De open les is bedoeld om
een inkijkje te geven in hoe er
bij Me On Stage gewerkt wordt
en wat leerlingen zoal doen.

Geïnteresseerden die een kijkje
willen komen nemen kunnen
woensdag 14 september tussen
15.30 en 17.30 uur terecht bij DOK6

in Panningen.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Kijk voor meer informatie op
www.meonstage.nl

08
09

verenigingen 11

Handbaldagen bij Bevo
In sporthal De Heuf in Panningen vonden van maandag 29 augustus tot en met donderdag 1 september de
Handbaldagen van 2016 plaats. De vier dagen vol handbal werden georganiseerd door KERNgezond in samenwerking met handbalvereniging Targos Bevo Hc. Meer dan honderd kinderen deden mee aan de achtste editie van de
sportieve dagen.

Matige vangst
HSV De Noordervaart
Door: Ruud Flipsen, hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Het was een matige visdag voor hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit Meijel. Op zondag 4 september werd er toch wat bij elkaar gevist,
maar echt een goede dag kon de vereniging het niet noemen.

Simone Gommans (24) was voor
een groot deel verantwoordelijk voor
de organisatie. Ze legt uit wat de
jeugd vooral te doen kreeg. “Er waren
bijvoorbeeld techniektrainingen, toer
nooitjes en er was een wedstrijd met
de ouders van de kinderen”, vertelt ze.
“Ze kregen trainingen van onder meer
het eerste heren- en damesteam van
Bevo. Dat vinden de kinderen natuurlijk
het leukste van alles.”
De spelers kwamen uit de hele
regio. “Dertien handbalverenigin
gen hadden handballers opgegeven
om mee te doen”, vervolgt Simone.

”De deelnemers kwamen uit onder
meer Maasbree, Nederweert en een
aantal zelfs helemaal uit NoordBrabant. Een paar bleven ook slapen,
omdat het te ver was om iedere dag op
en neer te reizen.”
De leeftijd van de deelnemende
kinderen lag tussen de tien en vijftien
jaar. De dagen duurden van 10.00 tot
16.00 uur. “En daarna waren de kinde
ren ook helemaal kapot”, lacht Simone.
“Sommigen klaagden al na de eerste
dag over spierpijn.” De dagen zijn
bedoeld om nog beter te worden in
de sport. “De kinderen zitten allemaal

al op handbal, dus het is geen ken
nismaking met de sport”, legt Simone
uit. “Het is een soort voorbereiding op
het seizoen dat in oktober weer begint
voor de handballers. Dan hebben ze de
eerste spierpijn van het seizoen alweer
gehad. En ze leren andere handballers
uit de regio kennen natuurlijk.”
Het evenement verliep zonder pro
blemen volgens Simons. “De reacties
van de ouders was heel goed. Ze waren
vooral blij dat de kinderen zo enthousi
ast waren. Ik denk dat we wel kunnen
spreken van een geslaagde editie van
de Handbaldagen.”

Sommigen hadden een mooi netje
vis bij elkaar, terwijl anderen alles uit
de kast moesten halen om een visje
te verschalken. Het was Danny Flipsen
die deze wedstrijd overduidelijk wist
te winnen met zes kilo en 95 gram vis,
gevolgd door Charlie van Rhee met

2.605 gram, en Sjaak van Rhee met
2.130 gram. Hans Vissers werd vierde
met 1.720 gram. De vangsten waren
volgens de organisatie iets beter dan
de weken hiervoor, maar toch wisten
de meeste vissers nog geen kilo bij
elkaar te sprokkelen.

Activiteiten voor jong en oud

Kennismakingsmiddag
bij Jong Nederland Panningen
Voor kinderen vanaf groep 4 vindt er woensdag 14 september een kennismakingsmiddag plaats bij
Jong Nederland Panningen. Ouders en kinderen kunnen kennismaken met de vereniging door middel van
verschillende activiteiten.
Zowel de ouders als de
kinderen maken kennis met Jong
Nederland, de kinderen en leiders
en de activiteiten die door de
vereniging worden georganiseerd.
Als lid kom je wekelijks bij elkaar
met kinderen van dezelfde leeftijd
om verschillende activiteiten
te doen. Samenwerken, plezier

hebben, sport en spel, creativiteit
en buitenleven vormen daarbij de
basis. Elk jaar wordt er een weekend
weg georganiseerd, vinden een
vossenjacht, toernooi of dropping
plaats en mogen de kinderen
mee op zomerkamp. Tijdens de
kennismakingsmiddag worden er
spellen georganiseerd, kan het

fietsbanden-limonadespel worden
gespeeld en wordt er iets lekkers
gebakken op het kampvuur. De
ouders kunnen de blokhut bekijken
en vragen stellen aan de aanwezige
leiding. De kennismakingsmiddag
vindt plaats bij blokhut De Kei in
Panningen op de 18 Novemberring
en duurt van 13.30 tot 15.00 uur.

Fancy Fair Kessel-Eik
In het gemeenschapshuis van Kessel-Eik vindt in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september voor
de 66e keer de Fancy Fair plaats. De opbrengst gaat naar de kerk van Kessel-Eik.
Tijdens de Fancy Fair is er voor
iedere leeftijd wat te beleven. Zo zijn
er niet alleen bekende spellen van
vroeger, maar is er ook een schiet
tent, een springkussen en het Rad van
Avontuur met prijzen als waardebon
nen, planten, levensmiddelenmanden

en speelgoed. Op zaterdag is er om
19.00 uur een Heilige Mis in samen
werking met het gemengde kerkkoor
en om 20.00 uur is de officiële opening
van de Fancy Fair. Bezoekers kunnen
echter al vanaf 17.00 uur terecht bij de
frituur. Op zaterdagavond is er tevens

om 22.00 uur een extra trekking voor
een levensmiddelenbon. Zondag
11 september start de Fancy Fair
om 16.30 uur. Rond 22.00 uur wordt
bekend wie de grote loterij gewonnen
heeft. De fair is tussen 22.30 en 23.00
uur een keer afgelopen.

Dorry Gielen Meijels
golfkampioen
Bij het onderdeel Strokeplay werd Dorry Gielen vrijdag
2 september verkozen tot de grote winnaar van het Meijels
Golfkampioenschap. De wedstrijd vond voor de zeventiende keer
plaats. Dorry doorliep de baan in 85 slagen en mocht zich daarmee
kronen tot golfkampioen 2016. Bart Verkoelen eindigde op de
tweede plek. Bij de stableford dames werd Gert van Rijt met 28
punten de grote winnaar. Bij de heren ging Erwin Lansbergen er
met de eerste plek vandoor met 39 punten. De neary werd gewonnen door Bart Verkoelen. De longest werd gewonnen door Lei
Smeets met 220 meter.
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Onderhoudswerkzaamheden
N273 tussen Neer en Kessel
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de N273 ( Ittervoort-Venlo ) tussen Neer en
Kessel zullen er tijdelijke verkeermaatregelen genomen worden. De werkzaamheden maken
deel uit van het constructief onderhoud wegverhardingen. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in de periode van 16-9-2016 t/m 19-9-2016 ( van vrijdag 19.00u tot maandag 06.00u ).
Het verkeersbesluit van de Provincie Limburg is geldig van 16-9-2016 t/m 26-9-2016 of zoveel
korter of langer als nodig is in verband met de werkzaamheden. Voor meer informatie verwijzen
wij u naar www.limburgbereikbaar.nl

Onderhoudswerkzaamheden
N273 Napoleonsbaan tussen
Baarlo en Venlo
In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de N273 ( Ittervoort-Venlo ) tussen Baarlo en
Venlo zullen er tijdelijke verkeermaatregelen genomen worden. De werkzaamheden worden
uitgevoerd in de periode van 24-9-2016 24:00 uur t/m 25-9-2016 06:00 uur.
De weg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor het openbaar vervoer en hulpdiensten
blijft de doorgang gehandhaafd. Bij vragen kunt u contact opnemen met Dhr. B. Vis van de
Provincie Limburg.

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

Elektronisch gemeenteblad

Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas.
In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de
orde zijn.
Verkeersbesluiten
De gemeente Peel en Maas heeft de volgende verkeersbesluiten genomen:
1. Instellen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de Patersstraat tussen de
Raadhuisstraat en de Wietelweg in Panningen,
2. Instellen van een laad- en losplaats aan westzijde van de Beekstraat vanaf de Ruijsstraat
over een lengte van 24 meter in Panningen.
3. Instellen van een blauwe zone, eenrichtingsverkeer en een algemene
gehandicaptenparkeerplaats op de Leerlooierstraat in Panningen.
4. Instellen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de Venloseweg vanaf de
Hagelkruisweg tot voorbij huisnummer 36 over een lengte van ongeveer 450 meter
in Maasbree.
De verkeersbesluiten en de daarbij horende stukken liggen van 9 september tot en met
13 oktober 2016 gedurende de openingstijden van het Huis van de Gemeente ter inzage
bij de publieksbalie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Wilhelminaplein 1,
5981 CC Panningen.

Aankondiging Opiniërende Raadsvergadering

Op dinsdag 13 september 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De uitgebreide
agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de
website: www.peelenmaas.nl/ bestuur -> gemeenteraad -> opiniërende raadsvergadering ->
datum 13 september 2016.
AGENDA:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Fotograaf aanwezig

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

Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan voormalig gemeentehuis Meijel (2016-067)
7. Bestemmingsplan zuidelijke wand Grashoek(2016-068)
8. Bestemmingsplan Achter de hoven Maasbree (2016-063)
9. Bestemmingsplan Belgenhoek 7 in de 7e hemel in Grashoek (2016-64)
10. Bestemmingsplan Boswachterij de Kievit (2016-065)
11. Bestemmingsplan Uitbreiding Vosberg (2016-066)
12. Wijziging bebouwde komgrens Echgel (2016-069)
13. Wijziging verordening startersregeling (2016-070)
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot
en met agendapunt 13 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 13 september 2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van
27 september 2016.

Met alle ouders van de club
naar het theater!
We mogen jullie een cadeautje aanbieden. Een heerlijk avondje uit in het theater! Ouders kunnen
op zondag 18 september 2016 naar ‘En nou is het afgelopen!’, een humoristische voorstelling
over hoe je als vader of moeder kunt zorgen dat het goed gaat met je kind in de sport. Dit moet je
gezien hebben.
In het kader van een speciale actie kunnen ouders nu GRATIS kaartjes bestellen.
Het enige wat ouders hoeven te
doen, is je op te geven via
www.ennouishetafgelopen.nl.
Maar wees er snel bij, want er is
slechts een beperkt aantal kaartjes
beschikbaar.
De voorstelling vindt plaats op
zondag 18 september in DOK6 in
Panningen, en duurt van 20.00 tot
21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur).
In de voorstelling volgen we een
gezin op een zaterdag waarop alle
drie de kinderen een wedstrijd
hebben. Hilarisch, en soms
ontroerend. Bezoekers geven de
voorstelling een 8. “Heel grappig en
zo herkenbaar”.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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Rustige start van politieke jaar

Raad en burgers in gesprek over ontwikkelingen
in Meijel en Grashoek
Hoewel de schoolvakanties nog aan de gang waren, werd het politieke jaar in Peel en Maas vorige
week al afgetrapt met een beeldvormende vergadering. De bestemmingsplannen voor twee
relevante ontwikkelingen stonden op het programma: het omvormen van het voormalige Meijelse
gemeentehuis tot een horecagelegenheid en de realisatie van woningen aan de zuidkant van het
dorpsplein in Grashoek. Hoewel het geen storm liep, schoven wel enkele belanghebbenden aan
om hun zorgen te uiten.
Voor de raadsleden was het vorige week dinsdag ongetwijfeld even wennen om weer in de vergaderbanken te zitten, na anderhalve maand met zomerreces te zijn geweest. Maar met een agenda die slechts
twee onderwerpen telde, konden de politici rustig opstarten.
De beeldvormende vergadering, die dit keer plaatsvond in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel, biedt
burgers de kans om met raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen die op de raadsagenda staan.
De raadsfracties gebruiken de input van burgers vervolgens om een gefundeerd oordeel te kunnen vellen
over een voorstel.
Zo lek als een mandje
Het eerste onderwerp dat ter tafel kwam was het bestemmingsplan voor het voormalige gemeentehuis in
Meijel. De nieuwe eigenaar wil het pand in het centrum van Meijel omvormen tot een horecagelegenheid
met café, speelgelegenheid voor kinderen en workshop- en vergaderruimte. Ook is er de mogelijkheid
voor een hotel of groepsaccommodatie.
Het nieuwe bestemmingsplan voor het voormalige gemeentehuis stond dit voorjaar ook al op de raadsagenda, maar werd toen aangehouden. Naar aanleiding van de vele bezwaren die binnenkwamen, is het
oorspronkelijke plan aangepast en is de geplande binnentuin/serre aan de achterzijde komen te vervallen. Inmiddels heeft de toenmalige initiatiefnemer zich teruggetrokken en is er een nieuwe partij die aan
de slag wil in het pand. “Het wegvallen van het terras aan de achterzijde is het grootste verschil tussen
het plan dat nu voorligt en het eerdere plan”, legde verantwoordelijk VVD-wethouder Paul Sanders uit.
“Ook is de horecabestemming ietwat afgezwakt.”

Planschadevergoeding
Het tweede agendapunt ging over het ‘Bestemmingsplan zuidelijke wand Grashoek’.
Concreet wordt hiermee de mogelijkheid geschapen om maximaal drie woningen te realiseren aan de
zuidkant van het dorpsplein in Grashoek. Deze ontwikkeling vormt het sluitstuk van de herinrichting van
de kern; het bestemmingsplan Dorpshart Grashoek werd al in 2013 vastgesteld. De procedure voor de
zuidkant kon niet eerder worden afgerond vanwege een geschil met een bewoner. De betreffende bewoner was tijdens de beeldvormende vergadering ook aanwezig om zijn mening te ventileren. Hij was vooral
verbolgen over het feit dat hij volgens eigen zeggen te weinig is gehoord door de gemeente.
“En in het oorspronkelijke bestemmingsplan was één woning toegestaan op deze locatie, nu zijn het er
drie. Aangezien aan de achterzijde van mijn woning ook al vier woningen liggen, word ik volledig ingesloten. Ook krijg ik overal inkijk en is mijn uitzicht verknald”, zo betoogde de bezwaarmaker. Hij gaf ook aan
van mening te zijn dat planschadevergoeding vooraf moet worden uitgekeerd, in plaats van achteraf.
Ook een vertegenwoordiger van het Dorpsoverleg Grashoek schoof aan. Hij noemde de ontwikkeling van
het dorpshart ‘een aanwinst voor het dorp’ en zei dat deze zo snel mogelijk moet worden afgerond. Wel
vroeg hij zich af hoeveel woningen nu precies zijn toegestaan op de betreffende locatie aan de zuidkant
van het dorpsplein: één, twee of drie?

Raadsleden in gesprek met inwoners over de invulling van de zuidelijke wand in Grashoek

De inhoudelijk ambtenaar schepte duidelijkheid: er mogen maximaal drie woningen komen, maar het
hangt af van de partij die de grond koopt hoeveel woningen daadwerkelijk
worden gerealiseerd. Daarbij houdt Peel en Maas zich aan de landelijk geldende regels wat betreft planschade. In de praktijk wordt een planschadevergoeding door de rechter meestal toegekend.

Levendig gesprek over voormalig gemeentehuis Meijel.

Tijdens het rondetafelgesprek, waarvoor onder meer omwonenden en een vertegenwoordiger van
de eigenaar aanschoven, ontstond enige onduidelijkheid over welke categorieën horeca straks zijn
toegestaan in het voormalige gemeentehuis, en of een dancing en discotheek ook tot de mogelijkheden
behoren. Uiteindelijk gaf de verantwoordelijk ambtenaar duidelijkheid: een dancing of discotheek is níet
toegestaan op de betreffende locatie.
Gesteggeld werd er ook over de vraag of er een nieuw akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd.
Dit heeft in het verleden al eens plaatsgevonden, maar was gebaseerd op de toenmalige plannen. Omwonenden benadrukten hierbij te vrezen voor geluidsoverlast. “Dat gebouw is zo lek als een mandje”, zo wist
een buurtbewoner te vertellen.
Wethouder Sanders gaf aan dat een akoestisch onderzoek nu nog niet aan de orde is. “In het bestemmingsplan wordt de bestemming van het pand vastgelegd en wordt gekeken naar de ruimtelijke effecten
op de omgeving. Een akoestisch onderzoek wordt pas uitgevoerd wanneer de eigenaar straks een
vergunning aanvraagt.”
Ook het parkeren was een belangrijk issue voor de omwonenden; zij vrezen voor parkeeroverlast. De verantwoordelijk ambtenaar gaf aan dat inmiddels 56 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd aan de Kerkstraat,
en dat daarmee ruimschoots aan de parkeernorm wordt voldaan. “Maar op het moment dat de eigenaar
functies in het gebouw gaat maken die een zwaardere parkeerbelasting tot gevolg hebben, moet hij hier
zelf een oplossing voor zoeken.”

Wethouder Arno Janssen reageerde op de kritiek van de buurtbewoner door te benadrukken dat de gemeente Peel en Maas zienswijzen zeker niet onder de tafel schuift. “Maar het college is van mening dat de
zienswijze die er ligt niet leidt tot aanpassing van het plan. Het is aan de raad om te bepalen of dit juist is.”
Hiermee werd de beeldvormende vergadering na ruim een uur afgesloten. De raadsleden hebben twee
weken de tijd om de verkregen informatie te laten bezinken; dan mogen de raadsfracties de degens
kruisen tijdens de opiniërende raadsvergadering.

Wat gebeurt er na de Beeldvormende vergadering?
De gemeenteraad komt op 13 september bij elkaar in een Opiniërende raadsvergadering.
Daarin bespreken de fracties ook de agendapunten uit de beeldvormende vergadering
inhoudelijk. De inbreng die u heeft geleverd op 30 augustus wordt door de fracties in de
afweging meegenomen.
Vervolgens, als alle standpunten duidelijk zijn, wordt in de Besluitvormende raadsvergadering
een besluit genomen, het definitieve oordeel van de raad. Het kan ook zo zijn dat de raad al in de
Opiniërende vergadering een besluit neemt. Daarna begint de uitvoering.
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Bespreking Poll week 34

De gemeente is door het verlenen van een vergunning verantwoordelijk
voor alcoholmisbruik bij kiëtfuiven
De meningen over de poll van week 34 waren enigszins verdeeld.
Een kleine meerderheid van 55 procent van de stemmers vond dat de
gemeente medeverantwoordelijk is voor alcoholmisbruik onder jongeren.
De stemmers zouden graag een strenger beleid zien ten opzichte van
vergunningen aan kiëtfuiven. De gemeente is momenteel te coulant voor de
organisaties van de feesten. Lokale horeca is misschien wel de dupe van de
feesten.
Het is echter maar een klein verschil in stemmers, want 45 procent van

hen vindt het geen probleem dat de gemeente de vergunningen verleent. De
feesten zijn alleen toegankelijk voor meerderjarigen en die zijn oud genoeg om
zelf een inschatting te maken van hun alcoholgebruik. Daar hoeft de gemeente
geen rekening mee te houden. Toch denkt de meerderheid van de stemmers
dat de gemeente wel degelijk een rol heeft en meer belerend moet optreden.
De stemmers vinden niet dat de gemeente organisaties een podium moet
geven om jongeren zoveel te laten drinken als ze willen. Dat is niet goed voor
de jeugd.

De bijeenkomst van de coalitiepartijen
is een gouden greep
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De coalitiepartijen van de gemeenteraad van Peel en Maas, VVD, PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel en Maas, houden op zondag 18 september een
discussiemoment om de politieke balans op te nemen. Burgers en de fractie
voorzitters kunnen daar onder leiding van Charles Groenhuijsen in debat gaan
met elkaar. Het is het ideale moment voor burgers om hun onvrede te uiten
over zaken waar de gemeente mee bezig is. Eindelijk zijn de fractievoorzitters
rechtstreeks aan te spreken en moeten ze in discussie gaan met de burger. Dit

keer kunnen ze zich er niet makkelijk van af maken met een brief of e-mail, maar
moeten ze het ‘live’ oplossen. Van de andere kant is het zo dat helemaal niet
zeker is of de politiek iets doet met de meningen die ze horen op de bijeenkomst.
Er komen alleen boze mensen op af en die gaan alleen maar klagen. De bekende
zaken zullen voorbij komen en voor andere meningen is geen tijd. Het is goed
bedoeld, maar of het iets oplevert, is maar de vraag.
De bijeenkomst van de coalitiepartijen is een gouden greep. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 35) > Ik voel mij verantwoordelijk voor het creëren
van een schonere buitenlucht > eens 60% oneens 40%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO Peel en Maas, bevatten maximaal 300 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn
aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Schonere lucht in onze gemeente
Geachte redactie van het weekblad HALLO Peel en Maas,
In HALLO Peel en Maas van donderdag 25 augustus staat een artikel
over schonere lucht in onze gemeente, getiteld ‘Gezamenlijk verantwoordelijk voor schonere lucht’. Dit artikel trok mijn interesse en daar wilde ik
dan ook graag op reageren.
Dat luchtvervuiling grotendeels
door autoverkeer ontstaat, is
algemeen bekend. Ik denk dat de
ruim 2 kilometer lange onderbreking
van de N275 tussen Maasbree en
Panningen ook binnen deze kwestie
past. De provinciale weg wordt in
Maasbree namelijk onderbroken
en kan alleen via de N277 en de
N560 weer worden vervolgd door

via Panningen om te rijden. In 2010
heeft onze gemeente de inwoners
gevraagd met welke belangrijke
punten de gemeente aan de slag
zou moeten. Ik heb toen een e-mail
gestuurd aan het College van
Burgemeester en Wethouders en
raadsleden van gemeente Peel en
Maas over die N275. Er zou namelijk
een verbindingsweg worden gemaakt

op de kruising Middenpeelweg en de
N275 en bij de rotonde Ninnesweg
in Panningen en Sevenumsedijk
in Maasbree. Vijftien jaar geleden
werd die weg gepland, maar deze
is nooit gemaakt. Niet alleen zou de
verbinding van de N275 het sluipen verbindingsverkeer in Panningen,
Beringe en Koningslust drastisch
verminderen, het zal de luchtkwaliteit
ook verbeteren. Ik heb hierover ruim
een jaar correspondentie gevoerd en
met deskundigen gesproken, maar
het nut van dit stukje verbindingsweg
wordt door de gemeente afgewezen,
ofschoon in het artikel in HALLO
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ook de gemeente aangeeft mee
verantwoordelijk te zijn voor een
schonere lucht. Hoeveel invloed
de N275 heeft op de luchtkwaliteit
van de kom van Maasbree weet
ik niet. Ik denk wel dat het
Industrieterrein, de Ninnesweg en
Steenstaat in Panningen als sluipof verbindingswegen een bron van
luchtvervuiling zijn. Dus bij deze,
college: kunt u een eerste stap zetten
om de verbindingsweg van de N275
alsnog te realiseren? Met vriendelijke
groeten,
Peter Selen,
Maasbree

Vlogs
Dylan Haegens, Enzo Knol,
StukTV, wie kent ze niet?
Ik dus. Deze vloggers schijnen
ontzettend bekend te zijn en
vele jongeren vrijwel iedere
dag te boeien met hun
bezigheden. Ik snap de hype
niet en ik weet ook niet waar
het fenomeen mee te vergelijken is.
Geen originele humor, geen
vernieuwende zaken en geen
baanbrekende stunts. Pak ‘m
beet acht minuten van mijn
leven heb ik verspild aan een
filmpje van Dylan Haegens uit
Venray. Vanwege de teleurstelling heb ik besloten niet nog een
video te kijken. Ik vraag me af of
de hypes die vroeger heersten
net zo onzinnig werden gevonden door de oudere generaties.
Zouden ze het ook raar hebben
gevonden toen wij met
Pokémonkaarten speelden of
alle Flippo’s verzamelden? En is
dat wel te vergelijken met
elkaar? Wij hadden geen
internetfenomenen. Ja, chatdienst MSN, maar daar is
Facebook voor in de plaats
gekomen. Wij waren blij als een
YouTube-video laadde. Ik hoorde
dat bij Toverland een tijdje terug
de kinderen in de rij stonden om
Dylan Haegens in het echt te
zien en dat er boyband-taferelen
plaatsvonden. Maar boybands
zijn er nog steeds, dus het is niet
dat de vloggers die plek hebben
ingenomen. Misschien dat dj’s in
de buurt komen, maar die
hebben nog muzikaal talent.
De vloggers schijnen veel geld te
verdienen met maken van
onzinnige filmpjes. Dat is
waarschijnlijk ook een talent.
Misschien mis ik de clou of
heb ik net een fout filmpje
gekeken, feit is dat ik mijn
laatste vlog gezien heb. Ik heb
geen zin om personen die veel
te veel geld verdienen op een
voetstuk te plaatsen en aandacht
te geven. Ik ga gewoon verder
met zes dagen in de week
voetbal kijken, erover praten en
de uitblinkers adoreren, zoals
het hoort.
Rob
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en zo 15

GEPLUKT Britt Gommans

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

opgedaan in haar beoogde werkveld.
Haar vriend Twan van Roij organiseert
samen met zijn vriendengroep Oppuh
Kelder al jaren een kiëtfuif. Vanwege
haar opleiding trad Britt ook toe tot
de organisatie. Daarna volgde de
Parkfeesten in 2014. “Daar werd toen
nieuw leven ingeblazen en ik kwam
in de organisatie terecht.”
Bij het Heldense feest is ze
verantwoordelijk voor het draaiboek
en zit ze in de adviescommissie. Britt:
“Met die commissie kijken we welke
artiesten we willen en of het bij de
andere optredens past. Dus toen
we Guus Meeuwis geboekt hadden,
gingen wij kijken welke artiesten daar
goed bij passen.” Met de Parkfeesten
zelf is Britt ook nog verantwoordelijk
voor de dag- en de muntenkassa.

Vrijwilligers
coördineren

Ze is pas 22 jaar, maar zit al jaren in de organisatie van onder meer de Parkfeesten in Helden. Britt Gommans uit
Helden volgt nog een opleiding in Breda, maar is al helemaal thuis in de wereld van de evenementen. In het
voorjaar liep ze nog stage bij Pinkpop. Tijd om haar te plukken.
Nadat ze haar opleiding Detail
handel in Venlo op het mbo had
afgerond, begon Britt drie jaar
geleden op het hbo. De opleiding
Vrijetijdsmanagement in Breda bleek
een schot in de roos.

“Het is niet zo dat ik vóór mijn
opleiding al in veel organisaties
of iets dergelijks zat”, vertelt Britt.
“Dat is echt dankzij school zo
gekomen.” Als alles volgens schema
verloopt, is Britt aan het eind van het

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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komend schooljaar klaar met haar
opleiding.

Van fuif naar Pinkpop
Inmiddels heeft Britt al op
verschillende plekken ervaring

Naast de Parkfeesten en de
kiëtfuif organiseerde ze ook nog
twee jaar op rij het Sportgala
Peel en Maas. “Verder zit ik in
de activiteitencommissie van
handbalclub Targos Bevo Hc uit
Panningen en heb ik meegeholpen bij
de voorstellingen van het muzikale,
regionale samenwerkingsverband
Project-K.” Verder liep Britt ook nog
stage bij één van de grootste festivals
van Nederland: Pinkpop. “Daar heb
ik van december tot en met juni
meegeholpen bij de coördinatie van
vrijwilligers en de infobalie. Ik moest
er bijvoorbeeld voor zorgen dat de
website op tijd klaar was, zodat
vrijwilligers zich konden aanmelden.
Bij het festival zelf moest ik ze
samen met acht anderen opvangen
en doorsturen naar de juiste plek.
De stage vond ik echt superleuk.
Misschien dat ik volgend jaar weer
kan meehelpen.”

Haar ouders beheren al meer
dan tien jaar de supermarkt Plus in
het centrum van Helden. Het was
dan ook niet raar dat Britt daar haar
eerste bijbaantje had. “Al vanaf
mijn vijftiende ben ik caissière. Ik
doe het overigens nog steeds als
bijbaantje.”

Vliegangst
sinds Mallorca
Samen met haar vriend en een
bevriend stel ging Britt afgelopen
zomer op vakantie in Italië. Dat is
bij haar nogal een onderneming,
aangezien ze al vanaf haar eerste
vlucht last heeft van vliegangst.
“Nog voordat ik tien jaar was, ben
ik samen met mijn vader, moeder
en zusje naar Mallorca gegaan met
het vliegtuig. Toen zei ik al dat ik
een huisje ging kopen op het eiland,
want ik ging echt niet meer mee
terug met het vliegtuig.” Dat lukte
toch nog net, maar zelfs een cursus
kon geen verandering brengen in haar
opvatting over vliegen. “Ik kan het
niet goed uitleggen, maar ik vind het
gewoon verschrikkelijk. We gaan dus
altijd met de auto op vakantie.”
Zelf heeft Britt lange tijd
gehandbald bij Bevo. “Daar ben ik
mee gestopt omdat ik ’s avonds
vaak vergaderingen had”, vertelt ze.
“Ik zou het wel heel leuk vinden als
ik in de toekomst daar weer mee
kan beginnen. Nu fitness ik nog
regelmatig om fit blijven.” Ook series
kijken is een vaste bezigheid.
“Politieseries als CSI, NCIS en White
Collar vind ik leuk. Nu ben ik bezig
met The Mentalist. Ik heb een Netflixaccount, dus ik kan alle afleveringen
bekijken. Overigens zijn ook mijn
zusje Lotte en mijn vriend ook heel
blij dat ik een abonnement heb.
Ze maken er gretig gebruik van.”
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Panningse volleybalclub

VC Olympia KickOfftoernooi
Volleybalclub VC Olympia uit Panningen houdt op zaterdag 10 september het jaarlijkse KickOff-toernooi.
Hiermee wordt het volleybalseizoen bij de club traditioneel geopend.

Toernooiwinnaars Ruud van Galen en Peter Amendt

Achtste editie
Toernooinido
Door: tennisclub LTC Tonido Baarlo
De achtste editie van tennistoernooi Ut Toernooinido vond van maandag
29 augustus tot en met zaterdag 3 september plaats op de tennisbaan van
tennisclub LTC Tonido in Baarlo. Daar deden ruim zeventig deelnemers aan mee.

Bij dit toernooi nemen de teams
die met de huidige competitie
meedoen deel aan verschillende
oefenwedstrijden in de gerenoveerde
sporthallen Piushof in Panningen.
Allereerst is het de beurt aan de jeugd,
de CMV-afdeling. In totaal doen 42
teams uit de kernen van gemeente

Peel en Maas en de buurdorpen Neer
en Roggel daar aan mee.
In de middag spelen de B- en
C-jeugd, van ieder twee teams, en
dames 4 en 5 wedstrijden in een
driekamp tegen teams uit heel
Noord-Limburg. Als laatste zijn de
seniorenteams, de dames en heren

1 tot en met 3, aan de beurt om
hun volleybalkunsten te vertonen in
driekamp.
Het KickOff-toernooi begint om
10.00 uur met de jeugd en eindigt om
21.00 uur. Daarna is sportbar The Coach
geopend. De wedstrijden vinden plaats
in sporthal Piushof in Panningen.

Damesgymclub De Mortel Meijel
Nu de zomer weer is gepasseerd, start ook damesgymclub De Mortel uit Meijel weer met sporten. De eerste
les vindt plaats op dinsdag 13 september onder begeleiding van Marijke Verstappen.
De gymclub is iedere dinsdag
avond te vinden in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel en bestaat uit
twee groepen. De eerste groep start

ez

Amendt mochten het zilveren racket
uiteindelijk in ontvangst nemen en
werden winnaar van het heren dubbel.
Rudie Peeters en Ellen van den Beucken
mochten zich winnaars van het
gemengd dubbel noemen en Anouk
Reumkens en Ingrid Reumkens werden
het beste dames dubbel-duo.
Het toernooi werd die avond
afgesloten met de prijsuitreiking en
aansluitend een feestavond.

Schutterij St. Antonius & St. Petrus

Koningsvogel
schieten Baarlo

De schutterij St. Antonius & St. Petrus uit Baarlo hield onlangs het
jaarlijkse Koningsvogelschieten in eigen dorp. De strijd om het nieuwe
koningschap werd gewonnen door Charles Beurskens en bij de jeugd door
Niels Sitsen. Maud Linders won de onderlinge schietwedstrijd.

kunnen vrijblijvend een kijkje komen
nemen. Neem voor meer informatie
contact op met Nel Lammers via
077 466 25 50.
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op 19.00 uur en sport tot 20.00 uur.
Het is ook mogelijk om bij de tweede
groep aan te sluiten, die van 20.00 tot
21.00 uur bezig zijn. Geïnteresseerden

Zowel recreanten, beginners als
eredivisie-spelers konden meedoen met
de toernooiweek, waarin gestreden
werd om het zilveren Racket. Na vijf
dagen tennissen werden op zaterdag de
laatste wedstrijden gespeeld die zouden
bepalen wie de grote winnaars zouden
worden. Ellen en Rudie uit Maasbree
kwamen net vijf punten tekort om de
hoofdprijs mee naar huis te nemen.
Het duo Ruud van Galen en Peter
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

truien & vesten

20% korting
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Bij de jeugd was het Niels Sitsen
die de nieuwe koning werd. Daarnaast
vond er een onderlinge schietwedstrijd
plaats waar Maud Linders voor de
derde keer op rij uitgeroepen werd tot
winnaar. Ian Wilms werd tweede en
Niels Sitsen pakte de derde plaats. Later
op de dag werd de nieuwe Stals Buks

ingezegend door pastoor Horstman.
Met deze buks werd namelijk bepaald
wie het nieuwe koningschap op zijn
naam mag schrijven. Na 147 schoten
kwam de vogel naar beneden na een
schot van Charles Beurskens en werd
hij voor de vierde keer koning van het
vogelschieten.
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Derby Helden-Panningen
eindigt in gelijkspel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het voetbalseizoen werd zaterdag 3 september voor de eerste herenteams van de voetbalverenigingen
VV Helden en SV Panningen geopend met een derby in Helden. Beide rivalen kwamen na lange tijd weer bij elkaar
in de competitie. De wedstrijd eindigde in een 3-3 stand.
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Kampioenschap bond Eendracht Maakt Macht

Twee medailles voor
schutterij Meijel
Door: schutterij St. Willibrordus Meijel
In Nederweert vond zaterdag 3 september de jaarlijkse kampioenswedstrijd voor schutters van schuttersbond Eendracht Maakt Macht plaats.
Ook schutterij St. Willibrordus uit Meijel nam hieraan deel en behaalde
twee medailles
Schutters die het afgelopen sei
zoen bij alle bondsfeesten telkens de
eerste ronde zonder missers door
kwamen, mochten aan de jaarlijkse
kampioenswedstrijd deelnemen.
De weersomstandigheden voor deze
schietwedstrijd waren niet optimaal.
Een felle zon en sterk wisselende
luchten maakten het extra moeilijk
voor de deelnemende schutters. Bij
de Meijelse schutterij St. Willibrordus
scoorde Annie Strik het hoogste.
Zij schoot 41 punten en werd hiermee

vijfde in de B-klasse. Op het bonds
feest dat daags na het kampioen
schap plaatsvond in Nederweert,
mocht zij uit handen van bondsvoor
zitter Theo Looijmans de bijbehorende
medaille in ontvangst nemen.
Ook de prijzen voor de bordjes
dragers van de schutterijen werden
zondag 4 september uitgereikt.
Bordjesdraagster Jill van Dijk van
schutterij St. Willibrordus uit Meijel
won hierbij de derde prijs en zij kreeg
hiervoor een medaille.

Nieuwe ATBroute in Meijel
Twee strafschoppen, twee rode
kaarten, zes doelpunten en negentig
spannende minuten. Niemand ging met
drie punten naar huis. Panningen ging
goed van start en liet middels Matijs
Heesen van zich horen. Zijn schot spatte
echter op de lat uiteen. Vlak daarna
was het wel raak nadat Joey Bodde een
voorzet van rechts hard kon binnen
schieten. Helden mocht zich gelukkig
prijzen dat het met een gelijkspel de
rust in ging. Ton Peeters kegelde een
vrije trap van vlak buiten het straf
schopgebied hard achter doelman
Nelissen.
Na de rust ging het spel op en
neer. Helden kwam snel op voorsprong

toen Freek Kessels de keeper handig
omspeelde en voor een leeg doel
kon binnenschuiven. Lang kon de van
Koningslust overgekomen middenvel
der niet genieten van zijn treffer, want
hij ontving zijn tweede gele kaart.
Panningen wist snel op gelijke hoogte
te komen. Doelman Rick Knippenbergh,
die de geblesseerde Nick Bouten voor
rust al moest vervangen, vloerde de
doorgebroken Remco Litjens, waardoor
de bal op de stip ging. Patrick Joosten
zette vervolgens de gelijkmaker op het
bord. Niet veel later werd het aantal
rode kaarten ook gelijkgetrokken toen
Matijs Heesen ook zijn tweede gele
kaart van de dag pakte.

Vlak daarna mocht Helden ook
aanleggen voor een strafschop. Ton
Peeters zette de Heldenaren daarmee
weer op voorsprong. Toch wist
Panningen weer langszij te komen.
William Steeghs wist de stand gelijk
te trekken. Ton Peeters had vlak voor
tijd nog de uitgelezen mogelijkheid
om de drie punten alsnog in Helden
te houden. Hij kwam echter een
schoenmaat of twee te kort om een
voorzet van Mairen Zeevenhoven
binnen te kunnen glijden waardoor
de bal voorlangs rolde. Beide ploegen
konden leven met het gedeelde punt,
al hadden beide ploegen waarschijnlijk
op meer gehoopt. (Foto: Marc Vanlier)

Voetbaldagen Panningen
Op sportpark Panningen Noord vond dit jaar de tweede editie van de Jumbo Panningen
Voetbaldagen plaats. De voetbaldagen werden gehouden van maandag 29 augustus tot en met
donderdag 1 september. Gedurende vier dagen stonden voetbaltrainingen, voetbalspellen, gezonde
voeding en een hoop voetbalplezier centraal. Iedere dag stond er een ander thema centraal. Onder
andere passen, aannemen, dribbelen en schieten kwamen aan bod in verschillende trainingsvormen.
De dagen werden afgesloten met een voetbaltoernooi, een penalty-finale, de prijsuitreiking en een
bezoek van Phoxy, de mascotte van PSV.

In Meijel wordt momenteel hard gewerkt aan een permanente ATB-route
in de Simonshoekse Bossen. Tour- en wielerclub TWC Vélo kreeg onlangs een
bijdrage van duizend euro van Rabobank Peel, Maas en Leudal om de
mountainbike-route te realiseren. Begin oktober moet het pad klaar zijn.

Gemeente Peel en Maas gaf eerder
al toestemming voor de realisatie van
de mountainbikeroute. De route heeft
volgens de wielerclub verschillende
voordelen. “Het wordt onder meer rus
tiger in het bos”, vertelt Johan ten Dam
van de vereniging. “Wandelaars en rui
ters hebben straks geen last meer van
de mountainbikers die vaak op hoge
snelheid door het bos gaan. Ze vallen
elkaar niet meer lastig. Daarnaast zorgt
het voor aansluiting aan andere ATBroutes.” Vooral in Noord-Brabant ligt
al een groot aaneengesloten stuk. “De
nieuwe route sluit straks aan op die van
Neerkant waardoor een ruim honderd
kilometer lange fietsroute ontstaat”,

vertelt Johan. “In Noord-Brabant is de
aanleg van de routes goed bevallen.
Daar heeft het enorm positief uitgepakt
voor alle gebruikers. Ook in Baarlo en
Kessel willen ze in de toekomst graag
een route realiseren. Meijel wordt
een soort pilot voor de rest van de
gemeente. Er bestaat overigens al een
heel landelijk netwerk. Alleen Peel en
Maas was nog een zwart gat.”
De wielerclub is volop bezig met de
realisatie van het nieuwe pad. Als het
nieuwe mountainbikeseizoen begint,
moet het klaar zijn. “Dat is begin
oktober”, vertelt Johan. “De officiële
opening volgt later nog een keer in
december.”
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Gouden jubileum voor TTV Koningslust

Vijftig jaar tafeltennis in Koningslust
Een halve eeuw geleden besloten zes jonge mannen om een tafeltennisvereniging op te richten in Koningslust.
De vereniging groeide in de jaren 80 tot grote hoogten en iedere week kwamen vele dorpelingen naar de zaal om
eredivisie-tafeltennis te aanschouwen. Een verhaal over de club uit Koningslust die heel Nederland verbaasde en
zelfs Europacup speelde.

klaagden vaak over de gebrekkige
faciliteiten en de lange reistijd.”
De teams kenden Koningslust ook niet
allemaal. Jos: “Ik weet nog dat er een
Amsterdams team door was gereden
naar Koningsbosch in Midden-Limburg.
Die kwamen toen een uur te laat aan
hier.”
De hoogste eindrangschikking
behaalde het trio in 1984, toen de
tweede plek in de eredivisie werd
bereikt. Dat betekende Europa in.
De drie dames uit Koningslust stonden
onder meer tegenover teams van
UTTC Hörbranz uit Oostenrijk, het
Italiaanse Coccaglio en Spartacus
Budapest uit Hongarije. Lon: “Dat was
de glorieperiode van de vereniging.
Ik denk wel dat we Koningslust toen op
de kaart hebben gezet. Iedereen kende
het dorp.”

Veel toeschouwers
op Savelberg

Een wedstrijd van Lon Caelers-Bos (overzijde van de tafel) halverwege jaren 80 in de zaal op Savelberg
Jos Berkers (67) en vijf van zijn
kompanen uit Koningslust wilden
halverwege de jaren 60 eigenlijk een
volleybalvereniging oprichten, maar
omdat de dichtstbijzijnde locatie in
gymzaal Wilhelmina in Panningen was,
lieten ze dat idee varen. In plaats
daarvan kozen ze voor tafeltennis in de
stal bij medeoprichter Wiel Joosten thuis.

Van zes naar
125 leden
“We hadden in Maasbree gezien
dat tafeltennis ontzettend populair
was”, vertelt Jos. “Daar kwamen iedere

week honderden mensen kijken en wij
dachten: dat kunnen wij hier ook.”
Er kwam een rage op gang en
na de oprichting van de vereniging
groeide het ledenaantal snel. De stal
werd te klein en de club verhuisde
naar de lokalen van de basisschool aan
de Poorterweg tegenover de friet
kraam. “We begonnen met zes leden
en begin jaren 80 was dat gegroeid
tot zo’n 125 tafeltennissers”, vertelt
Jos. “Dat kwam vooral doordat er veel
jeugd bijkwam en door het succes van
het eerste damesteam.”
Dat damesteam, bestaande uit
de zusjes Wilmie en Ria van Rijswijck

en Lon Bos, speelde vele jaren in de
eredivisie en haalde zelfs de Europacup.
Lon (54), inmiddels Caelers-Bos, is
nog steeds lid van de vereniging. Ze
was 27 jaar jeugdtrainer en inmiddels
ook voorzitter. “We hadden alle drie
talent en stoomden in 2,5 jaar tijd van
de laagste klasse door tot de eredi
visie”, vertelt Lon. “Elke zaterdag en
zondag moesten we naar bijvoorbeeld
Amsterdam, Alkmaar of Leiden.”
Die teams waren niet altijd blij
dat ze naar het verre zuiden moesten
reizen. “Het was heel uniek”, herin
nert Lon zich. “We waren het enige
team in het zuiden. Andere teams

De lokalen van de basisschool wer
den later ingewisseld voor de sportzaal
van D’n Bond en in 1980 verhuisde de
club naar het huidige onderkomen in
dorpshuis De Sprunk. Vóór die tijd werd
regelmatig uitgeweken naar de the
rapiezaal bij zorginstelling Savelberg.
“Daar was het altijd heel erg druk als
we speelden”, vertelt Lon. “Ik weet nog

dat we tegen het sterke Delta Lloyd
uit Amsterdam moesten spelen. De toe
schouwers schreeuwden ons toen naar
de overwinning.”
Het ledenaantal daalde na de
gloriejaren steeds wat verder totdat
het lange tijd rond de veertig zweefde.
Inmiddels zijn er nog 35 tafeltennissers
actief in twee seniorenteams in
de eerste en derde klasse en twee
recreantenteams in de vijfde en
zevende klasse. “We zijn in 2010 met
de jeugdafdeling gestopt”, vertelt
Lon. “We hadden nog maar zes of
zeven jeugdleden en dat was echt
te weinig. Onze recreantengroep,
opgericht in 1997, is wel steeds
gegroeid.” Daarbij is het zo dat er veel
saamhorigheid heerst binnen de club,
vertelt Jos. “Iedereen is bereid iets voor
elkaar te doen”, laat hij weten. “Het is
nog steeds een hele leuke vereniging
en het draagvlak en de interesse vanuit
het dorp is enorm.”
De tafeltennisvereniging houdt op
zaterdag 10 september een receptie
van 19.30 uur tot 20.30 uur en een
feestavond in dorpsavond De Sprunk
om het 50-jarig jubileum te vieren.
Jos: “We hopen natuurlijk dat er ook
veel oud-leden komen, zodat er herin
neringen opgehaald kunnen worden en
we er een gezellig avond van kunnen
maken.”

Eerste herenteam

Klinkende overwinning voetbalheren Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel is het seizoen
2016-2017 goed begonnen. Met een klinkende 6-0 overwinning werd
Sporting ST uit Swolgen en Tienray zondag 4 september naar huis gestuurd.

D1 VV Helden bij Feyenoord
Door: voetbalvereniging VV Helden
De D1 van voetbalvereniging VV Helden, tegenwoordig JO13-1 geheten, speelde woensdag 31 augustus tegen
de jeugd van SC Feyenoord. Het elftal uit Helden speelt dit jaar in de tweede divisie, het één na hoogste niveau van
Nederland.
Na eerst wedstrijden tegen
RBC Roosendaal en Fortuna Sittard
gespeeld te hebben, waarvan één
gelijkspel en één verloren, mocht
het elftal op bezoek in Rotterdam
op trainingscomplex Varkenoord

van Feyenoord. Een schitterende en
unieke ervaring voor de jongens en
leiding. Feyenoord was een maatje
te groot, maar het werd slechts
5-0 met 2-0 bij rust. En dat mag
eigenlijk een verdienste van Helden

genoemd worden, vinden de leiders.
De Rotterdamse club moest er hard
voor werken, maar wist uiteindelijk
met ruime cijfers te winnen. “Ach ja,
Feyenoord uit. Altijd lastig”, aldus
de leiders.

De doelpunten werden keurig
over beide helften verdeeld. De ploeg
van nieuwe trainer Twan van de
Mortel had achteraf gezien een
gemakkelijke middag tegen een
tegenstander die nauwelijks kansen
kreeg. Scheidsrechter op sportpark
De Wietel was de heer Van der
Leeden uit Neer. Hij floot een prima
wedstrijd en hoefde slechts één gele
kaart te tonen vanwege een onnodige
handsbal van een Sporting ST-speler.
Al na tien minuten werd de score
geopend. Na een fout van de bezoe
kers gaf Leon Teeuwen de bal perfect
af op de aalvlugge Frank Gielen.
Die omspeelde keeper Bram Willems
en bracht Egchel op 1-0. Een kwartier
later zorgde hetzelfde duo voor weer
een goede actie besloten met een
schot op de paal. De terugspringende
bal werd door Lex Verstappen alsnog
in het doel gewerkt. 2-0. Egchel bleef
de aanval kiezen en was enkele keren
wat slordig in de afronding. Niet in
de 38e minuut. Frank Gielen werd de
diepte ingestuurd, omspeelde doel
man Willems en zette Egchel op een
comfortabele 3-0 voorsprong.

Sporting kon hier aanvallend
weinig tegenover stellen. Na de thee
kwam Egchel al vlot op 4-0, ware
het niet dat het doelpunt door de
scheidsrechter in tweede instantie
werd afgekeurd op advies van de
grensrechter wegens buitenspel.
Dat was uitstel van executie, want
een paar minuten later bracht Juul
Stammen na weer een mooie aanval
de stand toch op 4-0. Vijf minuten
later rondde Frank Gielen een solo
keurig af met zijn derde en Egchels
vijfde doelpunt, waarna hij een
publiekswissel kreeg. Paul Ververgaert
verving hem.
Even later loste Rik Rambags Mark
Thiesen af. Egchel bleef de aanval
kiezen. Jorrit Kersten zag een kopbal
door keeper Willems uit diens doel
geranseld worden. Een kwartier voor
tijd kwam de 6-0 op het scorebord.
Uit een corner werd de bal door
gekopt en Juul Stammen zorgde met
het hoofd voor het halve dozijn. Na
ruim negentig minuten kon de ploeg
van trainer Twan van de Mortel drie
dikverdiende punten bijschrijven
dankzij een sterk collectief Egchel.
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Baarlo opent competitie
met zege bij GFC’33
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Opgeluchte gezichten bij het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo na afloop van het openingsduel
van de competitie in Grubbenvorst op zondag 4 september. Gastheer GFC’33 uit Grubbenvorst werd met het kleinst
mogelijke verschil aan de zegekar gebonden: 0-1 voor Baarlo.

De Maasruiters Kessel

Lotte Hermans
Nederlands
Kampioen Springen
Door: rijvereniging en ponyclub De Maasruiters Kessel
Dat dromen niet altijd bedrog hoeven te zijn, bleek wel toen Lotte
Hermans van rijvereniging en ponyclub De Maasruiters uit Kessel en haar
pony Brummerhoeve’s Pilgrim H. vrijdag 2 september de Nederlandse
kampioenstitel behaalde.

Baarlo-aanvaller Dennis van de Vinne
kapt een tegenstander uit (Foto: Len Gielen)
Het is voor Baarlo nog wennen om
zonder de naar Wittenhorst vertrokken
Michiel Hanssen, het vaste aanspeel
punt in de frontlinie, te spelen.
De target man was nu Wouter Peeters
en dat pakte in dit duel goed uit.
De openingsfase van de wedstrijd was
met twee aftastende ploegen weinig
verheffend.
Er was een goede kans voor de
vanaf rechts gelanceerde Dennis van
de Vinne. Uit een scherpe hoek schoot
hij de bal echter bij de eerste paal
rakelings langs het doel. De grootste
mogelijkheid op de openingstreffer
was er op slag van rust voor Wouter
Peeters namens Baarlo. Dwars door het
centrum aangespeeld door Stan Wijhers

had hij een vrije schietkans. Hij vond
echter de goed zijn doel verkleinende
GFC-goalie Etienne Baghuis op zijn weg.
Na de thee ging Baarlo verder
waar het voor rust gebleven was.
Uit een voorzet van Mike Spolders
kopte een GFC-verdediger onder druk
van Baarlo-spelers de bal in eigen
doel. Tot verbazing van de Baarlonaren
werd de treffer echter op advies van de
Grubbenvorster lijnrechter afgekeurd
wegens vermeend buitenspel. Het
onrecht werd alsnog snel rechtgezet.
Na een fraaie individuele actie van
Wouter Peeters die enkele GFC’spelers
op het verkeerde been zette en
vervolgens met een lage voorzet
voorlangs het doel Jeroen van Wylick

bereikte. Met een hakballetje achter
het standbeen langs wist deze de bal
net achter de paal in het doel onder te
brengen: 0-1.
Met nog ruim een half uur te
spelen nam GFC’33 nu meer initiatief
in een poging weer langszij te komen.
De Baarlose defensie kwam meer
onder druk te staan, maar gaf in het
verdere verloop van het duel weinig tot
niets weg. Welgeteld één grote kans
was er voor de thuisclub halverwege
de tweede helft. Uit een hoge voorzet
vanaf de rechtervleugel kopte een GFCaanvaller de bal echter in vrije positie
volkomen de verkeerde kant op. Baarlo
kwam met de schrik vrij en speelde
daarna het duel zonder problemen uit.

In navolging van het Limburgs
kampioenschap wisten Lotte en haar
pony ditmaal ook beslag te leggen op
de landelijke titel. Vol vertrouwen
wisten ze in de klasse springen CB
twee mooie, stijlvolle ronden te rijden,
waarbij houding en zit perfect in balans
waren. De juryleden waren unaniem in
hun oordeel en plaatsten Lotte en
Brum op de eerste plaats in het
eindklassement. Vol trots en met een
stralende gouden medaille om haar
hals en een oranje statiedeken op de
rug van Brum, mocht Lotte het applaus
van het publiek in ontvangst nemen.
Ook de paarden van de Maasruiters
waren succesvol op het NK. In de

klasse springen B kwamen Kevin
Steeghs en zijn paard Faline twee
stijlpunten te kort voor het kampioen
schap, wat ze een zilveren medaille
opleverden. Ook Sem van de Pas met
So Long en Gerco Steeghs met Bella
Donna hebben van zich doen spreken.
Sem reed in de klasse L een snelle
barrageronde, maar moest een
springfout incasseren. Daardoor werd
ze ver teruggeworpen in het eindklas
sement. Een twaalfde prijs was haar
beloning. In de klasse M gingen ook
Gerco en Bella Donna na twee foutloze
manches, in de afsluitende barragerit
in de fout. In de eindrangschikking
bezetten ze de achtste prijs.

Eerste competitiewedstrijd

Voetballers BEVO
winnen verdiend
Door: voetbalvereniging VV BEVO Beringe
De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen moest het eerste
herenteam van voetbalvereniging VV BEVO zondag 4 september naar een
van de nieuwe tegenstanders in de vierde klasse: ONDO uit Heusden.

Voetbalweek Baarlo
Van maandag 29 tot en met vrijdag 2 september vond de zestiende editie van de JAKO
voetbaldagen plaats bij voetbalvereniging VV Baarlo op sportpark De Meeren. Verdeeld over zes
groepen deden ruim honderd kinderen tussen de zes en veertien jaar mee. Vijf dagen lang stonden
trainingen op tactiek en techniek, boardingvoetbal, pannavoetbal, kooivoetbal en partijspelletjes op
het programma. Op de slotdag van de voetbalweek kregen de beste voetballers prijzen uitgereikt en
werd de week voor de trainers en leiders afgesloten met een barbecue.

De ploeg uit Heusden begon
furieus aan de wedstrijd. Echte kansen
waren er echter niet. Na twintig
minuten nam BEVO wat meer het
initiatief en had de ploeg een
voorsprong moeten nemen, toen
Luc Simons na een goede steekbal van
Rob Minten alleen voor de keeper
kwam. In de 25e minuut nam BEVO
dan toch een voorsprong. Sjors van
Horen veroverde op het middenveld de
bal en speelde op rechts Guido Gielen
aan. Die gaf uitstekend diep op spits
Rob Minten die de bal op slimme wijze
over de keeper in het lege doel lobde:
0-1. In de 35e minuut werd het zelfs
0-2 na een goede actie van Kevin
Vossen. Hij werd op de rand van de
zestien onderuitgehaald. Sjors van
Horen krulde vervolgens de toege
kende vrije schop ricting de rechter
bovenhoek, maar de keeper ranselde
op een puike manier de bal nog uit zijn
doel. Kevin Vossen was er als de
kippen bij om de bal uit een moeilijke
hoek alsnog binnen te schieten.

Vlak voor de pauze werd het 0-3, waar
bij keeper Nick Steeghs de bal diep gaf
op Kevin Vossen, die de bal in het doel
wist te werken. Na de thee volgde
eenzelfde spelbeeld. Er werd een
schitterende aanval opgezet door Rob
Minten en Guido Gielen, die de bal op
de rechterflank diep speelde. Hij gaf
een goede voorzet waarbij Rob Minten
de bal op doel probeerde te koppen.
Via de kluts kwam deze bal op
ongeveer vijftien meter van het doel
voor de voeten van Kevin Vossen, die
zich geen moment bedacht en de bal
met een droge volley hard tegen de
touwen werkte: 0-4. De BEVO-ploeg
maakte het zichzelf onnodig moeilijk
door het laatste half uur van de
wedstrijd te weinig strijd te leveren,
waardoor ONDO weer in haar kansen
ging geloven. In de 75e minuut kon de
1-4 worden genoteerd en er volgden
nog twee treffers in de 84e en 89e
minuut. Met een magere maar
verdiende 3-4 overwinning ging BEVO
terug naar Beringe.
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MVC’19 begint competitie met uitwedstrijd

Koningslust
Terechte puntendeling Sevenum
verliest eerste
en Maasbree
competitiewedstrijd
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Door de degradatie speelden de mannen van het eerste herenteam
van voetbalvereniging VV Koningslust zondag 4 september de eerste
wedstrijd weer in de vijfde klasse, uit tegen voetbalclub RKDSO uit Lomm.
Koningslust wil proberen weer terug te komen in de vierde klasse na dit
seizoen, maar verloor het eerste duel met 5-1.
RKDSO liet zich tijdens de eerste
helft ver terugzakken en Koningslust
probeerde met opbouwend voetbal
erdoor te komen. De eerste grote
kans was ook voor Koningslust. Rik
Wijnands ging vanuit een vrije trap
een één-twee aan met Tommy
Janssen. Zijn schot belandde op de
binnenkant van de paal, maar de bal
rolde de verkeerde kant op en kwam
in de handen van de keeper.
In de twintigste minuut ging het
mis. Een mislukte voorzet van Lomm
werd terug op de keeper gekopt door
Wesley Goeden, alleen was Mick
Berkens al uit het doel gekomen om
de bal te pakken. Daardoor ging de
kopbal van Wesley over de keeper
heen in de goal. RKDSO ging daarna
feller en harder voetballen.
Koningslust kreeg het steeds
moeilijker. Na balverlies langs de
zijlijn werd meteen de helemaal
vrijstaande spits van RKDSO aange
speeld, die op de keeper kon aflopen.

Koningslust stond daardoor net voor
rust met 2-0 achter. In de blessuretijd
kreeg Koningslust nog een vrije trap.
Bram Rongen schoot de vrije trap via
de onderkant van de lat binnen, wat
de mannen nog wat hoop gaf.
Na rust veranderde er niet veel
meer aan het speelbeeld. RKDSO
liet zich nog verder terugzakken
en Koninglust had moeite met het
opbouwen en vinden van de vrije
mensen. Het was weer RKDSO dat
scoorde, maar liefst drie keer in de
tweede helft. Jorg Jacobs wist tijdens
het opbouwen de bal te onderschep
pen, waardoor hij weer alleen op te
keeper kon afgaan en de bal langs
de keeper schoot. Nog geen tien
minuten later wist hij wederom te
scoren, ditmaal door een te zacht
gespeelde terugspeelbal. Een laatste
poging van Bram Rongen eindigde
in handen van de keeper, waardoor
Koningslust met een 5-1 verlies naar
huis ging.

Wiel Theeuwen-wisselbeker

Nieuw seizoen
handboogschutters
Koningslust
Door: handboogvereniging De Indianen Koningslust
Na een pauze van een kleine twee maanden werd vrijdag 2 september de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verschoten bij handboogvereniging De Indianen uit Koningslust.
Traditioneel werd eerst de Erelid
Wiel Theeuwen-wisselbeker verscho
ten. In totaal namen twintig schutters
deel aan de wedstrijd. Degene die de
meeste punten boven zijn of haar
gemiddelde schoot, mocht de
wisselbeker in ontvangst nemen.
Het was Ron Smets die maar liefst
35 punten boven zijn gemiddelde
schoot. Hij deed dit met een score van
215 punten, wat ook nog een
persoonlijk record was. Verder schoot
Herbert Colen met 178 punten ook
een persoonlijk record.
De hoogste schutter was Rene
Koopmans met 236 punten. De
hoogste dame was Anne Lucassen

met 207 punten. Jan Swinkels en
Henk Stevens waren hoogste seni
oren met beide 209 punten en Rick
Joosten werd hoogste jeugdschutter
met 178 punten. Hoogste com
pound schutter was Ton Janssen met
226 punten.
Datzelfde weekend namen twee
schutters van De Indianen deel aan de
jaarlijkse Field wedstrijd in Someren
op zaterdag 3 en zondag 4 september.
In de klasse Heren Bare bow veteraan
behaalde Jan Swinkels met 569 pun
ten een vijfde plaats. In de klasse
heren Recurve behaalde Wilbert
Theeuwen met 582 punten een derde
plaats.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie- en Hormonale Balans
Pijn, RSI, Migraine, Overgang, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Rob Coumans

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
De eerste herenteams van voetbalverenigingen Sparta’18 uit Sevenum en MVC’19 uit Maasbree hebben op
zaterdag 3 september in een meer spannende dan goede streekderby in Sevenum de punten gedeeld. Uiteindelijk
was het 1-1 gelijkspel een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

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

Rob Custers was op dreef, maar kwam niet tot scoren (Foto: Math Geurts Fotografie)
De beginfase was van beide kanten
erg voorzichtig en de beide doelman
nen hadden dan ook weinig te doen in
de openingsfase. Na een halfuur kreeg
MVC’19 toch een honderd procent kans
toen Joris Timmermans vrij voor
Sparta-keeper Vullings verscheen na
een goede steekpass van Jaap Bruijne.
Zijn inzet ging echter over het doel.
Ook Sparta deelde daarna nog enkele
plaagstootjes uit. Ruststand 0-0.
In de tweede helft veranderde
er weinig. MVC probeerde met
combinatievoetbal het Sparta-doel te

vinden en Sparta hanteerde vooral de
lange bal om zo gevaar te stichten voor
het MVC-doel. In de 69e minuut kwam
MVC op voorsprong, toen Marco Daniels
vanaf rechts met een mooie dribbel
het strafschopgebied binnenging en
de Sparta-keeper bijna verraste met
een laag schot. Deze kon de bal met
moeite keren en Ron van de Kerkhof
stond daar waar een goalgetter dan
moet staan en schoot de 0-1 binnen.
Vlak na de 0-1 kreeg Rob Custers
een uitstekende mogelijkheid om de
voorsprong te verdubbelen maar hij

slaagde er niet in om een voorzet
vanaf links in het doel te werken.
Daarna liet Maasbree zich veel te ver
terugzakken en kreeg Sparta diverse
mogelijkheden, waaronder een bal die
via de onderkant van de lat weer terug
het veld in sprong. In de 82e minuut
kreeg Pim Nellen de kans om vanaf
ruim 25 meter vrij uit te halen. De bal
verdween via de vingertoppen van
een verder uitstekend keepende Tim
Van Renselaar in de bovenhoek 1-1. Dit
was tevens de eindstand. Een terechte
uitslag in een verder sportieve derby.

Eerste competitiewedstrijd

Zwaarbevochten punt
zaalvoetballers Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging ZVV Baarlo
Het eerste team van zaalvoetbalvereniging VV Baarlo speelde maandag 5 september haar eerste competitie
wedstrijd bij Hazendans 2 in Maastricht. Vanwege de kermis in eigen dorp was het duel een week eerder dan
gepland, maar niet zonder personele problemen door het ontbreken van wissels. Het eindigde in een gelijkspel: 4-4.
Omdat de wedstrijd vroeg in de
avond werd gespeeld, moest het team
het zonder Frank Peeters, Daan
Verlijsdonk, Jeroen van Wylick en Twan
Hendricks doen. Mike Spolders was wel
bereid om mee te gaan. Het begin van
de wedstrijd was rampzalig. Na een
minuut stond Baarlo al 1-0 achter door
matig ingrijpen achterin. Het beloofde
een lastige wedstrijd te worden,
aangezien coach Roy Stemkens geen
wisselmogelijkheden had. Toch kwam
Baarlo steeds beter in de wedstrijd en
kwamen er verschillende kansen.
Tim Gielen trof eerst het hoofd van de
keeper en later ook nog de paal.

Joël Gielen was enkele malen dicht bij
de gelijkmaker.
In de tweede helft was het
Hazendans 2 dat toch de score wist
uit te breiden naar 2-0 via een snelle
counter. De 3-0 viel daarna ietwat
gelukkig binnen. Mike Spolders wist
eindelijk een doelpunt te maken na
vele gemiste kansen voor Baarlo. In
eerste instantie werd zijn schot nog
geblokt, maar in de rebound schoot
hij hard binnen: 3-1. De ban leek
gebroken, want ook de 3-2 werd nog
gemaakt via Joël Gielen op aangeven
van Mike Spolders. Vanaf dit moment
ging Jarno Hertsig meevoetballen als

keeper en dit resulteerde vrijwel gelijk
in de 3-3. Een breedtepass van Jarno
Hertsig op Joël Gielen, die vervolgens
verwoestend uithaalde.
Toch kwam de thuisploeg nog
geen dertig seconden later weer op
voorsprong. Een hard schot werd door
niemand aangeraakt en viel binnen:
4-3. Twee minuten voor tijd wist Baarlo
nog de dik verdiende gelijkmaker te
maken. Niek Stemkens speelde een
strakke pass op Tim Gielen die hard uit
haalde in de korte hoek. Eindstand: 4-4.
Een prima resultaat zonder wissels,
maar met een compleet team had er
veel meer in gezeten.
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Nieuwe opzet voor hele gemeente

Triduüm Peel en
Maas
Het 64e Triduüm vindt dit jaar plaats op dinsdag 13, woensdag 14 en
donderdag 15 september in Het Trefpunt bij De Heldense Bossen in
Helden. Voor het eerst is het van oorsprong Heldense kerkelijke evenement voor de inwoners van alle kerkdorpen in Peel en Maas te bezoeken.
Een Triduüm is een driedaagse
periode met speciale kerkdiensten
voor zieken, gehandicapten en
ouderen die reguliere kerkdiensten
niet kunnen bezoeken. Het Triduüm
Groot Helden, zoals het evenement
oorspronkelijk werd genoemd, werd
in 1952 opgericht door de pastoor
uit Beringe van destijds. Dagelijks
begint het programma om 09.30
uur en de bezoekers gaan om 17.30
uur weer huiswaarts met de taxi.
Alle gasten die gebruikmaken van de
Regiotaxi, HEP, taxivervoer Grashoek

of een particuliere taxidienst moeten
’s ochtends uiterlijk om 08.30 uur
klaarstaan om opgehaald te worden.
Bij de Groenling in Panningen wordt
geregeld dat elke bewoner in de
juiste taxi terechtkomt. Wanneer om
17.30 uur het programma ten einde
is, staan de taxi’s voor de recreatie
ruimte klaar om de bezoekers weer
naar huis te brengen.
Eventuele deelnemers die ver
hinderd zijn, moeten zich diezelfde
ochtend vóór 09.00 uur afmelden
bij Miep Zelen via 077 307 50 30.

Kunstwei in Koningslust
In Koningslust is sinds kort een kunstwei geopend. Nieuwe en bestaande kunstenaars kunnen op
het grasveld op de Brentjes 22 hun kunst tonen aan het publiek. Het is een wei van ruim vierduizend
vierkante meter met verlichting in de avonduren. De eerste kunstenaar die zijn creaties tentoonstelt,
is Victor Kagiorgis uit Wassenaar. De wei ligt langs de fietsroute richting natuurgebied Vlakbroek.

Cultuurpodia Peel en Maas

Huiskamerconcert
strijkensemble in
Helden
Het strijkensemble Trio col Legno treedt zondag 11 september op
tijdens een huiskamerconcert in Helden, dat georganiseerd wordt door
Cultuurpodia Peel en Maas.
Het ensemble Trio col Legno is
opgericht door violiste Elise Klaasen,
cellist Joris Peters en violiste Clara
van Emmerik. Ze zijn alle drie al jaren
actief bij verschillende muziekgezel
schappen, waarbij Joris naast cellist
ook als dirigent actief is. Sinds 2013
spelen ze als trio en in januari 2014
maakten ze hun debuut. Tijdens
het huiskamerconcert, dat gehou
den wordt bij de familie Klaasen in
Helden, spelen ze muziek uit verschil

lende periodes. Muziek van de barok
tot aan de twintigste eeuw komt aan
bod, waaronder werken van Haydn,
Boccherini, Haman en Eck. Op zondag
11 september begint het huiskamer
concert om 11.00 uur. De deuren bij
de familie Klaasen zijn vanaf 10.30
uur geopend. Reserveren kan via
pr@cultuurpodiapeelenmaas.nl of
door te bellen naar 077 307 73 97.
Het huiskamerconcert vindt plaats op
Roggelseweg 38 in Helden.

Cultuur, natuur en toerisme in de winter

Symposium
CuNaTo in Kasteel
De Keverberg Kessel
In Kasteel De Keverberg in Kessel vindt donderdag 15 september het
symposium CuNaTo plaats. Dit is georganiseerd om bij te dragen aan het
organiseren van evenementen in de winterperiode op het gebied van
cultuur, natuur en toerisme.
Volgens de organisatoren van
het symposium is het in Noord- en
Midden-Limburg druk tijdens de
zomer- en herfstvakantie, terwijl het
van november tot en met februari
relatief rustig is. “Daar ligt een mooie
kans voor het oprapen”, aldus één
van de projectpartners.
Om eraan bij te dragen dat er
meer evenementen in het najaar
worden georganiseerd en vakan
tiegangers ook dan blijven komen,
willen verschillende organisaties in
de cultuur-, natuur- en toeristen
branche met elkaar samenwerken.
“De mogelijkheden zijn eindeloos”,
aldus de organisatie. “Lichtjesroutes,

spooktochten of verhalen bij het vuur.
De cultuurhistorie van de het gebied
heeft vele gezamenlijke verhalen
die mooi samen te rijgen zijn tot een
parelsnoer van kleinschalige evene
menten in de ‘donkere’ maanden van
het jaar.”
Het symposium is bedoeld voor
vrijwilligers, kunstenaars, natuur
liefhebbers en andere geïnteres
seerden die een idee hebben over
de invulling van evenementen in de
winter. Het symposium vindt plaats
bij Kasteel De Keverberg in Kessel
en duurt van 17.00 tot 21.30 uur.
Aanmelden kan via
info@leisureport.nl

El Camino-meeting Meijel
Liefhebbers van de Amerikaanse kleine pick-up Chevrolet El Camino kunnen zaterdag 10 en zondag
11 september hun hart ophalen in Meijel tijdens het El Camino-treffen. In het dorpshart rondom de
kerk worden de auto’s opgesteld, zodat ze door nieuwsgierigen kunnen worden bewonderd. Op
zaterdag rijden de auto’s vanaf 15.00 uur het dorp binnen om zich op het plein op te stellen. Vanaf
11.00 uur rijden de auto’s op zondag het dorp binnen. Bij café Parties in Meijel speelt vanaf 21.00 uur
de bluesband Big Ritch and The Blacksmith Company voor wat muzikale sfeer. Op zondag treedt de
Duitse rock-and-rollband Lee and the Rhythm Rockets op.

wat is jouw

kracht?

Vertegenwoordiger Zuidoost-Nederland
Fulltime, hbo-niveau
Voor de afdeling Marketing & Sales zijn we op zoek naar een ondernemende,
commerciële en initiatiefrijke Vertegenwoordiger voor Zuidoost-Nederland.
Geïnteresseerd? Ga voor gedetailleerde informatie over deze functie en om online
te solliciteren naar onze website: enzazaden.nl/vacatures. Heb je meer vragen?
Neem dan contact op met Sandra Zuiderhof, HR Manager, tel. 0228 -350 100

de kracht van onze medewerkers

de kracht van Enza Zaden

Paul van Dijck,
Crop Sales Manager
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Open Monumentendag
in klooster Panningen
De paters Lazaristen zetten tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 en zondag 11 september de deuren
van het klooster aan de Kerkstraat in Panningen open. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in het
historische gebouw.

Agenda t/m 15 september
do
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09
09

Workshop jeugdslagwerkgroep Beringe
Tijd: 15.30-16.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Top Jongtalent Concert
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Club Deluxe
Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
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Kermis Baarlo
Locatie: centrum Baarlo

KickOff-toernooi
Tijd: 10.00-21.00 uur
Organisatie: volleybalclub VC Olympia
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Seizoensopening Circus Pandora
Tijd: 13.30 en 16.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Muziek onder de Toren: Heimatkapel Meijel
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

El Camino Meeting
Tijd: 15.00 uur
Locatie: Raadhuisplein centrum Meijel
Onder meer de binnentuin, de
grafkapel, de grafkelder en de kapel
met het monumentale orgel zijn
te bekijken. Er worden op beide

De openstelling van het
dagen rondleidingen gegeven tussen
klooster wordt georganiseerd door
14.00 en 18.00 uur en er is een
tentoonstelling te zien van de schilder initiatiefgroep Behoud Kapel.
Piet Heuvelmans.
(Foto: Fotoclub Kiek Ze)

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

Opening Fancy Fair
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Receptie tafeltennisvereniging Koningslust
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Het Grote Kermis Meezing Feest
Tijd: 20.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Wijnfeesten
Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Belaeving Wijnerij Egchel

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Kermis Meijel
Peeldorp Meijel stond van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 september in het teken van de kermis.
De rups, bank, grijpkramen en kamelenrace waren onder andere weer aanwezig. Op zaterdag werd de
kermis geopend door wethouder Raf Janssen en schutterij Sint Willibrordus. De wethouder strooide met
penningen waardoor de jeugd van Meijel in veel attracties gratis kon plaatsnemen. Feestcafé Parties
had tijdens de kermis een grote tent waar onder andere de dj’s Gerard Ekdom, Paul Rabbering en
Paul Elstak een optreden verzorgden in het weekend. Rapper Lil’ Kleine kwam op maandag 5 september optreden en werd bekogeld met bier. Al na 2,5 minuut maakte hij een einde aan dit optreden, wat
voor nogal wat ophef zorgde.

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

Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 september
H. Mis 9.30 t.i.v. Martinus Sijben en
Antonetta Sijben-Janssen (jaardienst)

en overl.Fam; Mevr. Schroen-Gielen
(bgv verj.)

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
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in samenwerking met

When Summer Ends

Triduüm Peel en Maas

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 09.30-17.30 uur
Locatie: Het Trefpunt, De Heldense Bossen Helden

Kontschuddings

Bridgecursus voor beginners

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

Tijd: 13.30-16.00 uur of 20.00-22.30 uur
Organisatie: bridgeclub BC Helden
Locatie: gemeenschapshuis ’t Kerkeböske Helden

Après House Party

Open les

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Tijd: 19.00-20.00 uur en 20.00-21.00 uur
Organisatie: Damesgymclub De Mortel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kermis Baarlo

Voorlichtingsavond Gezond leven

Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging (LKV)
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Rundje Koeberg hardlopen nieuwe stijl
Tijd: 09.30 uur
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske Helden

Baarlo
wo Kermis
Locatie: centrum Baarlo
14
09

Huiskamerconcert Trio col Legno

Voetreflexologie

Tijd: 11.00 uur
Locatie: familie Klaasen, Roggelseweg 38 Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: zaal Biej Ton en Marij Kessel

El Camino Meeting

Triduüm Peel en Maas

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Raadhuisplein centrum Meijel

Tijd: 09.30-17.30 uur
Locatie: Het Trefpunt, De Heldense Bossen Helden

Wijnfeesten

Kennismakingsmiddag Jong Nederland
Panningen

Tijd: 13.00 uur
Locatie: De Belaeving Wijnerij Egchel

Fancy Fair

Open les musicalschool Me On Stage

Tijd: 16.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 15.30-17.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Partyalarm
Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

ma
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Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: blokhut De Kei Panningen

do
15
09

Triduüm Peel en Maas
Tijd: 09.30-17.30 uur
Locatie: Het Trefpunt, De Heldense Bossen Helden

Kermis Baarlo

Symposium CuNaTo

Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 17.00-21.30 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Kermis Baarlo
Locatie: centrum Baarlo

Kerkdiensten
Zondag 11 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Odilia en Marie Steeghs-Janssen
(jaardienst); Jo Hilkens (b.g.v.sterfdag)
en Mia Hilkens-Schrijnwerkers;

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 september
H.Mis 11.00 uur. Nationale Ziekendag
t.i.v. Ouders Tielen-Nooyen en kinderen;
Wiel van der Sterren (verj)
Zaterdag 17 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Mathijs Geuijen,
Mam (verj) en Piet Geuijen (verj)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Tila Hermans (jaardienst); overl. fam.
Cox-van den Beucken; Nentje LemmenScheres en Piet Lemmen (mnd); Harrie
Engels en overl. fam. Engels-Korsten
(col/jaardienst)

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Kerkdiensten
Zaterdag 10 september geen H. Mis
Zaterdag 17 september
H. Mis 17.30 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 8 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 10 september
H. Mis – dameskoor t.i.v. Miens

Snijders-Schreurs (col); Leo Strijbos
(gest.jaard); Bert van der Steen,
An Elshout en Mart van der Steen
(gest.jaard); Gerardus Janssen en
Maria Janssen-Peeters (jaardienst)
en schoonzoons Harry Bruijnen en
Gerard Thelosen; Jean en Agaath
van Berlo en overl. fam.; Jacques en
Netje Geraets en overl. familie; uit
dankbaarheid
Maandag 12 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 13 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 15 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochi
anen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

service 23
Jong Top
talent
Concert
Stichting Muziek Jong voor Oud
en de Zonnebloem regio Peel en
Maas houden op vrijdag 9 september
het Jong Toptalent Concert bij DOK6
in Panningen. De optredens worden
verzorgd door vijf muzikanten uit
heel Europa die een opleiding volgen
bij het conservatorium in Maastricht.
Muziek van onder meer Brahms,
Liszt, Verdi en Straus komt voorbij.
Voor de pauze komt het KES trio een
optreden geven. De Akense Katharina
Frank op klarinet, Evelina Boksa uit
Estland op hobo en de Roemeense
Sabina Manolache op fluit nemen de
bezoekers mee op een virtuele en vir
tuoze muzikale reis. Na de pauze komt
het duo Agitato op het podium. Maria
Kropotkina uit Rusland kruist dan met
haar altviool de muzikale degens met
pianiste Sofia Rachenko uit Oekraïne dat
de bezoekers kriskras naar alle uithoe
ken van de muzikale wereld voert.

Gratis voorstelling

Opening
theater
seizoen DOK6
Het theaterseizoen van DOK6
Theater in Panningen wordt zaterdag
10 september feestelijk geopend met
een gratis circusvoorstelling van Circus
Pandora.
Tijdens de officiële seizoensopening
laten de artiesten van Circus Pandora hun
circustrucs zien, terwijl de thema’s hoop
en plezier de revue passeren. Ook poëzie,
goochelen, interactie met het publiek
en heel veel humor komen die avond
aan bod. Daarnaast zijn er de hele dag
dingen te doen voor de kinderen bij
DOK6. Ook is het programma RTL Telekids
aanwezig om een item op te nemen.
Om 13.30 uur en om 16.00 uur zijn er
voorstellingen van het circus te zien.
Op dinsdag 13 september start daarnaast
om 20.15 het aanvullende programma
in de theaterzaal waarbij verschillende
artiesten een preview geven van hun
voorstelling die tijdens het aankomende
seizoen bij DOK6 optreden. Beide voor
stellingen zijn vrij toegankelijk, mits er
van tevoren is gereserveerd.

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO
0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat
14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30
uur
Kerkdiensten
Zaterdag 10 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; Mina Schers; Nel
Teeuwen-Leenders (col/verj.); Tiny
Van Zon-Nooijen en Broer Van Zon
(col/verj.); Giel van Neerven, Mia
van Neerven-Hendriks en overl. fam.
Hendriks
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Sorrento Plus
kristalwit hoogglans

Direct de beste prijs incl. apparatuur

Keuken 252 + 186 cm

€ 7999,-

compleet met:

5 jaar apparatuurgarantie

koelkast
oven
afzuigkap eiland

keramiek werkblad
gas op glas kookplaat

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL
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