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Monumentendag
bij de Lazaristen
Ruim 5.000 monumenten in heel Nederland openen hun deuren tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september. Zo ook de
Lazaristenkapel in Panningen.

Martens Milieu is gewoon geopend

Brand ruïneert timmer
bedrijf en stukadoor Meijel
De hevige brand bij Martens Milieu aan de Simonshoek in Meijel in de nacht van 6 op 7 september heeft
weinig gevolgen voor de activiteiten van het bedrijf. Een timmerbedrijf en een stukadoor die een pand hebben gehuurd zijn wel zwaar getroffen.
Het timmerbedrijf van Sjef
Guntlisbergen is compleet weggevaagd. “Ik heb alleen m’n bus nog
met wat handgereedschap”, vertelt
hij een dag voor het onderzoek door
de verzekering. Sjef heeft zijn
inboedel wel verzekerd, “maar ik
weet echt niet meer hoe nu verder.”

Martens Milieu heeft drie gebouwen op het terrein verhuurd aan een
stukadoorsbedrijf, een timmerbedrijf
en een zeilenmaker. ”Vooral de stukadoor en het timmerbedrijf zijn zwaar
getroffen”, vertelt Ineke BerbenMartens. Het kantoor van Martens en
de weegbrug zijn gespaard gebleven,

de bedrijfsgebouwen hebben alleen
wat waterschade opgelopen. “En de
meeste activiteiten, het verladen van
zand en grind, vindt allemaal buiten
plaats”, stelt ze.
Stucadoor van Rijt die eveneens
zwaar is getroffen door de brand was
niet bereikbaar voor commentaar.

De beheerders van het culturele
erfgoed van de paters Lazaristen
openen de deuren van een deel van
het klooster. Het Missiehuis is voor een
groot gedeelte rijksmonument.
Het erfgoed bestaat uit drie delen: de
kapel met het unieke Mutin-orgel, de
sacristie én de grafkelder.

Meijelse
arbeiders
Meijelse arbeiders bouwden
de kapel meer dan een eeuw geleden. De afgelopen twee jaar is deze
vakkundig gerenoveerd. Zo ook de
glas-in-loodramen. Weinig orgels in
Nederland zijn zo zorgvuldig in goede
staat bewaard als het van origine
Franse orgel in deze kapel.
De sacristie herbergt veel voorwerpen die de geschiedenis vertel-

len van de sinds 1903 in Panningen
aanwezige paters. Iets meer dan een
eeuw geleden bouwde men onder die
sacristie een grafkelder die tot 1966
voor bijzettingen is gebruikt. Ook die
grafkelder (zie foto) is te bezichtigen op zaterdag 14 september tussen
13.00 en 16.00 uur. Vrijwilligers van de
Kepèlse Initiatiefgroep zijn aanwezig
voor het geven van rondleidingen.
Op zondag 15 september komt op
uitnodiging van de Orgelkring Peel en
Maas het Meijels Mannenkoor naar de
kapel van het missiehuis om er vanaf
15.00 uur samen met onder anderen
twee organisten een concert te geven.
Ook Streekmuseum Peel en Maas
opent de deuren. Op zondag 15 september om 13.30 en 15.00 uur zijn er
gidsen aanwezig die vertellen over
de tentoonstelling Van Ploeg naar
Ploegendienst. (Foto: Jac Willekens)
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Cittaslow Nederland proeft rust op
De Berckt
De landelijke Raadsleden- en supportersdag op vrijdag 6 september
trok ruim honderd ambtenaren, ondernemers en bestuurders die het
gedachtegoed van Cittaslow omarmen.
Peel en Maas is de groene parel
tussen de stedelijke gebieden rond
Venlo en Eindhoven. Zo presenteerde Burgemeester Wilma Delissen
haar gemeente tijdens de landelijke
Cittaslowdag. “Werken in de stad en
wonen, leven en recreëren in Peel en
Maas”, hield Delissen meer dan honderd aanwezigen voor.
Gemeentefunctionarissen en
bedrijfseigenaren die zich ‘supporter’
of ‘partner’ noemen, hadden zich verzameld in Baarlo om kennis te maken
met de nieuw aangesloten gemeente.
Kasteel de Berckt in Baarlo diende als

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Marc van der Sterren en
Inge Versleijen
Redactionele bijdragen
Lisa Osinga, Niels van Rens en
Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens

vertrek- en eindpunt voor excursies
langs deelnemende bedrijven in Peel
en Maas.
Niek Nagels van Kasteel de Berckt
greep de gelegenheid te baat om zijn
bedrijf te profileren. “Er komen hier
verschillende groepen tegelijk, maar
we weten altijd de rust te handhaven.
Mensen komen hier voor rust, inspiratie en bezinning, zo komen hier veel
spirituele groepen.”

Gemeentelijke
besluitvorming
Cittaslow draait volledig om kernwaarden als duurzaamheid, milieu,
leefbaarheid, streekproductie, kwaliteit en gastvrijheid. “Het samenstellen
van het bidbook dat elke gemeente
aanlevert om toe te kunnen treden
tot het netwerk, brengt je volledig tot
de kern waar het om draait”, vertelt
Arnoud Rodenburg, als burgemeester
van Midden-Delftland voorzitter van
Cittaslow Nederland.
Voor Peel en Maas ligt die kern
in de gemeentelijke besluitvorming, legt burgemeester Delissen uit.
“De besluitvorming uit het verleden
past er één op één in. Het is daarom
een waardering voor de wijze waarop
de gemeente het beleid handen en
voeten geeft.”
Kleinschaligheid, duurzaamheid en
milieuvriendelijk. Al deze kwaliteiten
betekenen echter niet dat een grote
multinational of uitbreiding van een
varkensstal gemakkelijk geweigerd

wordt. “We hebben het bedrijfsleven
nodig voor een duurzame economie”,
stelt Delissen. “Maar het betekent wel
degelijk dat we ons bewust zijn van
de kernwaarden van Cittaslow in de
besluitvorming rond zo’n vestiging.”
Vaste criteria zijn er weinig.
Elke gemeente hanteert andere criteria voor toetredende supporters.
Een gemeente die wil deelnemen mag
niet meer dan 50.000 inwoners tellen
en moet het gedachtegoed aanhangen. “De basis ligt bij de bevolking”,
stelt Cittaslow-voorzitter Rodenburg.
En dat is weer een pluim voor Peel en
Maas. Delissen: “Ik zie dit als waardering voor ons beleid, want wij hebben

zelfsturing hoog in het vaandel.”
Voor de buitenstaander lijkt
Cittaslow daarmee vooral een marketinginstrument. Een keurmerk
waarmee een ondernemer of een
gemeente zich kan profileren. “Dat
is toch mooi”, vindt Delissen. “Als je
goed bezig bent, is het toch mooi als
je je daarmee kunt profileren?”

Marketinginstrument
Toch is Cittaslow veel meer dan
een marketinginstrument, vindt
Voorzitter Rodenburg. Cittaslow is
vooral een netwerk van ondernemers
die het gedachtegoed over duurzaam
leven met elkaar delen. “In Nederland

zijn een kleine vierhonderd supporters
die elkaar opzoeken.”
Eén van hen is Guido Vermetten,
ondernemer uit de gemeente
Alphen-Chaam en al tien jaar
Cittaslowsupporter. Hij noemt
Cittaslow een kompas en een fundering. Een landelijke dag als deze is er
om te netwerken en ideeën uit te wisselen. En ja, het is ook een manier om
je als bedrijf te profileren. “Wij profileren ons met de kernwaarden rust,
ruimte, authenticiteit en bezinning.
Dat plaatsen wij tegenover moderne
ontwikkelingen waar alles sneller en
individueler lijkt te moeten.”
Zie poll op pagina 08

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Decor RTL7 komt uit Meijel

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

De komende drie seizoenen presenteert Harry Mens het programma Business Class vanaf een decor dat is ontworpen door keuken- en meubelfabrikant Mereno uit Meijel.

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl

Elke zondagochtend op RTL 7,
schuift Harry Mens met gasten uit het
bedrijfsleven aan tafel om te praten
over de actualiteit op zakelijk, politiek
en financieel-economische gebied.

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Om het decor te ontwerpen, heeft
Mereno intensief samengewerkt met
verschillende partijen en leveranciers.
Zo is er een 3 meter lange tafel op
maat gemaakt. Belangrijk onderdeel

van het decor vormt ook een speciaal voor dit programma ontworpen
keuken.
Tijdens de tweede uitzending op
22 september wordt ook Mereno uit-

gelicht. Hiervoor zijn in de fabriek van
het familiebedrijf opnames gemaakt
en er is een interview met Fanny
Nooijen en Leon Mennen, de directie
van Mereno.

Weer in
Peel en Maas
Er is veel rust op de Kaumushoek
in Beringe. En al helemaal op een
dag met veel rust in de atmosfeer.
We liggen onder invloed van een
uitloper van een groot hogedrukgebied bij de Azoren. Op de foto is wat
middelbare bewolking in de verte te
zien. Dit toont aan dat een aantal
zwakke storingen wat tegengas geven
en ons weer proberen te beïnvloeden.
Af en toe is er daarom wat bewolking
of een beetje neerslag. Vanaf het
weekend nestelt het hogedrukgebied
zich echter boven onze contreien en
krijgen we wat nazomerweer met
begin volgende week tijdelijk temperaturen tot ruim 25 graden.
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Ongeval Maasbree
Een fietser is op maandag 9 september van zijn fiets gevallen in
Maasbree. Het ongeluk vond plaats op de Arnoudstraat. Het ongeval
gebeurde om 09.30 uur. De man was daarna niet meer aanspreekbaar.
Daarna is meteen de politie
gebeld. Hij liep bij het ongeval zwaar
hoofdletsel op.
De man is per traumahelikopter

Bolides kijken in Meijel
Tijdens de De El Camino meeting in Meijel op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 september waren
er tien El Camino’s van de eerste generatie te zien. Het plein was aangekleed met stands, een luchtkussen en livemuziek. Vanuit de USA nam John D’Agostino de crystalbowl mee om deze te overhandigen aan de eigenaar van de auto die hij het mooiste vond. (Foto: John Linders)

naar het ziekenhuis in Nijmegen
gebracht en werd daar verder geholpen. De oorzaak van het ongeluk is
onbekend.

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltmedewerker champignonkwekerij (fulltime of parttime)
Peel en Maas | Vac. Nr. P034501

Verkrachting vrouw in Lottum

Ton R. veroordeeld tot
drie jaar cel
Ton R. (58) uit Maasbree is veroordeeld tot drie jaar cel voor de verkrachting van een vrouw in Lottum in
2002. Zij was destijds achttien jaar. Daarnaast moet hij haar een schadevergoeding betalen van 15.400 euro.
De straf is lager dan de eis die
voorheen werd geëist door de officier
van justitie. Twee weken geleden
werd vier jaar geëist, maar vanwege
het gebrek aan bewijs moet Ton R. een
jaar nu drie jaar zitten. De rechtbank
achtte bewezen dat de Maasbreeënaar
de vrouw op 17 september 2002 heeft
verkracht. De straf is gebaseerd op het
gedetailleerde verhaal van het slachtoffer, maar ook van de moeder, broer
en toenmalige vriend.

Het slachtoffer kreeg op 17 september in 2002 autopech. Ze trof R.
aan en hij bood haar een lift aan naar
huis. Uiteindelijk zette hij haar niet
thuis af, maar op een zandpad vlakbij
de Horsterdijk in Lottum waar hij haar
verkrachtte. Daarna zou hij met haar
naar Lottum zijn gereden en heeft de
vrouw zich uit de auto laten vallen en
is naar huis gegaan.
Volgens R. was het vrijwillige seks.
De vrouw zou als ‘vergoeding’ van

de lift naar huis dit hebben aangeboden. De aangifte van het slachtoffer zou volgens R. zijn omdat ze een
financiële vergoeding wilde halen bij
R. Daarna heeft R. zich niet gemeld en
troffen ze zijn DNA na een wangslijmtest later aan wat ook gevonden was
op het lichaam van de vrouw. Ook dit
was één van de bewijzen waarop R.
schuldig werd bevonden. Het is nog
onduidelijk of R. in beroep gaat tegen
zijn straf.

Bij dit moderne bedrijf ben je verantwoordelijk voor het machinaal oogsten,
sorteren en beoordelen van de champignons middels een automatische
oogstlijn. Je werkt in een enthousiast en betrokken team.

Grondwerker (fulltime)
Venlo | Vac. Nr. P027069
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoer van grondwerk, werken met
rioleringen en behandelen en oplossen van calamiteiten. Een veelzijdige en afwisselende functie, veelal in de buitenlucht.

Loodsmedewerker glastuinbouw (fulltime)
Horst | Vac. Nr. P035000

Ga aan de slag bij een moderne tomatenkwekerij, geleid door
jonge enthousiaste ondernemers. Een uitdagende functie waarbij
jij ervoor zorgt dat het sorteerproces op rolletjes loopt.

Medewerker pluimveehouderij (parttime)
Venray | Vac. Nr. P034469

Binnen dit familiebedrijf ben je dagelijks in de stal aan het
werk met het controleren van de kippen en het sorteren
van eieren. Je werkt zes ochtenden; werkzaamheden
wisselen zich in overleg af.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06-55 41 51 70

AB Werkt
Spoorweg 6 | Horst | 077 - 39 808 83

HALLO in Oostenrijk
De familie Van den Beuken-Gielen uit Meijel nam de HALLO mee op vakantie in St. Anton am
Arlberg in Oostenrijk. De Valluga is een hoge bergtop in de Lechtaler Alpen op de grens tussen de
Oostenrijkse deelstaten Tirol en Voralberg. Deze berg werd in twee etappen ondernomen. Eerst met
een gondellift naar de Vallugaberg 1 op 2.500 meter hoogte, vervolgens met nog een gondellift
naar de Vallugaberg 2 op 2.880 meter. Het was op deze plek waar Roy van den Beuken een foto nam
van vader Erwin, moeder Sandra en zus Kyra.

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
GELDIG TOT 30 SEPTEMBER 2019
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Komme ge nog trug mam?
Nee...
Ik dreij me um en goa vurutj.
Gekomen tot de leeftijd der sterken, na een leven dat gekenmerkt
werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid, hard werken
en liefde hebben wij toch nog plotseling afscheid moeten nemen
van ons mam, oma en schoonmoeder

Je was een man van weinig woorden
Duidelijk herkenbaar voor degenen
die bij je hoorden
Een man, vader en opa waar je op kon bouwen
met een woord waarop je kon vertrouwen
Achter je ligt een leven van werken en plicht
en juist dát bepaalde in alles jouw gezicht

An van Rijt - van Mierlo

Sjraar Weijers

echtgenote van

Har van Rijt †
Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar.

* Baarlo, 21 februari 1937

† Maasbree, 8 september 2019

Hans en Brigitte
Giel
Teun
Marc en Yvonne
Stan
Mike
Jill
Frank en Vivian
Joep
Dries

Wij namen afscheid van ons mam op
dinsdag 10 september in crematorium Heeze.

We hebben in besloten kring afscheid genomen van pap.

Bedankt voor uw steun en medeleven
welke wij mochten ontvangen.

Wij bedanken de medewerkers en vrijwilligers van
Broekstraat 65 woongroep A2 voor de goede zorgen.

Na een snelle achteruitgang van zijn gezondheid is in alle rust
van ons heengegaan onze vader, schoonvader en trotse opa

Jan Schers

Baarlo
Kessel
Maasbree

Mien Weijers-Bouten †

Correspondentieadres: Familie Weijers
Bong 89, 5991 EA Baarlo

Er zijn geen woorden voor een zieke
van wie je weet hij redt het niet.
Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen,
je bent bevangen door verdriet.
Toch ben je dankbaar voor het einde
dat na zoveel moedig strijden kwam,
Omdat het niet zijn leven,
maar ook zijn lijden overnam.

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

echtgenoot van

Cor en Ine
Daniëlle en Andy
Monique
Twan en Fransien
Jan en Arna
Judith en Dirk
Tom
Willem en Milou
Meijel, 5 september 2019
Correspondentieadres:
Hazenpad 72, 5758 CA Neerkant

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

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

Heden hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze broer,
schoonbroer en oom

Martin Verlinden

THANATOPRAXIE

Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.
North Bay (Canada):

Ton en Verna
Angela

Panningen: Peter en Loes
Lian en Chris
Renee en Louwrens

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Venlo, 7 september 2019
Correspondentieadres:
Scharenweg 28, 59 81 BW Panningen
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar
Weduwnaar van Lien Schers - Wijnands
Partner van Jeanne Goesten - Smits
Kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Familie Schers
Adriaansweg 33, 5984 NZ Koningslust
Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

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

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

Hartelijk dank
Wij willen graag via deze weg alle mensen, die op welke
manier dan ook afscheid van ons hebben genomen,
heel hartelijk bedanken.
De persoonlijke kaarten, alle mooie woorden, de vele blijken
van waardering en de fantastische receptie waren ontroerend,
overweldigend en hartverwarmend.
Een dag om nooit te vergeten. Wij hebben genoten.
Hartelijk dank hiervoor!
Hans Hoefnagels
Truus Stemkens

Dankbetuiging
De belangstelling en vele condoleances hebben ons diep ontroerd.
Een mooier afscheid van mijn man, onze pap en opa

Jo Nijssen
hadden wij ons niet kunnen voorstellen. De vele blijken van medeleven na het onverwachte overlijden waren voor ons hartverwarmend.
Wij hebben hierin troost gevonden en willen u allen van harte
danken voor uw medeleven.
Koos Nijssen-Duijf
Kinderen en kleinkinderen
Helden, september 2019
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 september om
10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, tafels enz Ook overjarige
tuinhuisjes. Obelisk Rozenobel 12
Beringe vrij 9.00 -17.00 zat 9.00 -16.00
uur of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Cursus Babymassage? Bij Lekker
Laeve! Kijk op www.lekkerlaeve.nl en
voel je welkom op Ruijsstraat 65a!
Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

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

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

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Proeven van 4 soorten yoga in één
gezellige middag? Bij Lekker Laeve!
Meer info op www.lekkerlaeve.nl
Zondag 15 september vanaf 13.30 uur,
grote Sjommelmertj & Kofferbakverkoop aan: Dries 27 in Neer.
Verhuur: kantoor/studio of opslagruimte, airco, verwarming en toilet en
keukengroep. Tel. 06 22 28 14 83.
Schilder nodig? Bel: Jan Bosman
077 475 09 80/06 11 35 09 70.
Vrijblijvende offerte.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Nieuwe meubels nodig?
Bezoek Lenders Wonen in het centrum
van Panningen. Thuis in wonen, met
o.a. mooie stoelen, (hoek)banken en
een complete (relax-)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders Wonen Markt
99 Panningen 077 307 79 38.
Bewust Begeleiden, cursus voor
ouders. 8 avonden over opvoeden, communiceren, gevoel en (hoog)gevoeligheid. Kijk op www.xtra4people.nl
Boerderijwinkel de Vlegert
bij ons aardappelen 3 kilo 2 euro en
5 kilo 3 euro. Diversen groente en
soeptomaten. Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek, denk aan kleingeld.
Loop-Wandel-Zit tuin. Ontmoet
elkaar in Dahliatuin Minella. 14 en 15
september van 12.00 tot 17.00 uur.
Venrayseweg 136 Horst. Entree 3,50
incl. koffie/thee/cake.
Gezocht Kreidler of Zundapp
brommer. Wie heeft er nog iets in de
schuur staan? Bel 06 22 78 41 98.
Te koop vastkokende aardappels
Frieslander, ook voor stampot.
Alle onbespoten sla soorten andijvie
koolrabi 0.50 per st en vele soorten
vollegrond- en kasgroenten. Iedere
klant gratis groen of gele speciaal voor
soep courgette. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Computerproblemen? Karel
Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Verse, lokale en biologische
seizoensproducten
verkrijgbaar in ’t Verskratje en onze
People’s Farm Store. Geopend op
vrijdag van 13:30 - 18:00 en zaterdag
van 9:00 - 12:00. Tot snel!
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

TE HUUR
in het buitengebied

Vestigingslocatie voor:
• Catering
• Huisvesting
Diverse mogelijkheden

Vestjens Grondzaken
tel. 077 307 28 18

GEPLUKT

IS UW ACCU
NOG STERK
GENOEG?

Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Charles
van Dommelen

de kinderen. Drie kinderen kregen ze:
Bram, Linda en Freek. Inmiddels zijn ze
39, 36 en 32. Er zijn drie kleinkinderen,
waarvan twee in Amsterdam wonen,
bij dochter Linda. Het was vooral vanwege de kinderen dat ze teruggingen
naar Helden. “Hier zijn de scholen wat
dichterbij. En Toos wilde op de Wietel
blijven werken.”
Charles werkte zich hogerop in de
psychiatrie. Hij werd praktijkbegeleider
aan de opleiding voor psychiatrie en
volgde een hbo-opleiding inrichtingswerk. “Tegenwoordig noemen we dat
sociaal werk”, legt Charles uit.
Hij werkte aan zijn carrière en had
de ambitie om afdelingshoofd te worden, tot hij van zijn fiets viel. Het was
1983. “Toen ik wakker werd, bleek dat
ik een hersenbloeding gehad heb.”
Het was een spannende tijd.
Charles kwam er goed uit, maar het
heeft hem wel aan het nadenken gezet.
Hij ging zich afvragen wat hij eigenlijk
leuk vond in het werk, tot de kans op
zijn pad kwam om muziektherapie te
gaan geven. De rest van zijn loopbaan
bleef hij zich hiermee bezighouden.
Muziek had er altijd al ingezeten. In
Koningslust speelde hij bugel en later
trompet. In Heel zat hij bij de harmonie en in Blitterswijck heeft hij tromPsychiatrie en muziek speelden zijn hele leven een belangrijke rol. Opgegroeid in Koningslust, vlakbij
bone gespeeld. Hij speelde in tal van
Savelberg, kwam hij als misdienaar in aanraking met de verpleging. Bij de fanfare speelde hij bugel en trompet.
blaaskapellen, tot hij met muziektheHet één was zijn beroep, het ander een hobby. Tot hij een hersenbloeding kreeg. Deze week wordt Charles van
rapie begon. “Ik kon wel wat keyboard
Dommelen (67) geplukt.
spelen, maar toen kwam er ook gitaar
bij én accordeon.” Nu speelt hij bij twee
de organisatie van het Rundje Koeberg. jaar een Rundje Koeberg XL met wanOp een zonnige dag is Charles te
muziekgroepen. Bij Simons, genoemd
Het begon met alleen een ‘Groët
vinden in de buurt De Riet, tussen
naar Pieter Simons uit Grubbenvorst,
delingen van meer dan 30 kilometer.
rundje’, vertelt hij. “Het idee was: als
Helden en Panningen, buiten bij de jeu
speelt hij basgitaar, doedelzak, mondHij komt van Koningslust. Vader Tinus
we meer dan zestig wandelaars hebde boulesbaan. Of het nu zomer is of
had een café met winkel, daar waar de harmonica en twee Ierse fluiten: de
winter. Soms vriest het dat het kraakt
Poorterweg op de Koningstraat uitkomt. tin whistle en de low whistle. En hij
ben, zijn we uit de kosten.” Het bleek
en dan zegt z’n vrouw Toos: ‘Je bent
Moeder kwam van Schiedam en runde
zingt. Simons is een vierkoppige
een succes. Het werd een maandelijks
hartstikke gek’. “Maar ach,” reageert
de kruidenierszaak met stoffenhanband die vooral luistermuziek maakt.
evenement met maandelijks zo’n 300
Charles. “Daar kan ik m’n wazel kwijt.”
De band Charpieter ontstond als duo
wandelaars, waarvoor Charles met
del, maar dat is lang geleden. “Ik was
Sinds zijn pensionering moet hij
met dezelfde personen, nu is er een
andere vrijwilligers routes uitzet van
9 toen we stopten.” Vader ging bij de
wat om handen hebben en mensen om zo’n 7, 12 of 20 kilometer. Twee keer per DAF-fabrieken werken, maar de famiderde bijgekomen. “Dit is vooral lang
zich heen. Dus werd hij betrokken bij
jaar is er een fietsroute en één keer per lie bleef in Koningslust wonen. “Hij had leve de lol”, zegt Charles. “Al organisenog een zeephandel, die hield hij aan”,
ren we ook kerstconcerten.” Soms geeft
verklaart Charles. “Toen hadden ze van
hij ook alleen optredens. Dan zingt en
die wastobbes met een motortje erop.
speelt hij, maar dan geeft hij ook uitleg
Later kwam er poederzeep en was die
over de verschillende instrumenten.
handel ook afgelopen.”
“Binnenkort speel ik bij de dorpsontmoeting in Maasbree”, kondigt hij
aan.
Vanuit zijn opleiding is hij geïnteresseerd geraakt in de folk. De Engelse,
Ierse en Schotse folk, “maar ook de
Charles bleef in Koningslust wonen
Vlaamse en Nederlandse.” Zo heeft
tot na de Mulo. Hij was misdienaar
hij 20 jaar bij de folkband Mallemoer
geweest op Savelberg, net als z’n
gespeeld. En om de folk te popularibroer. Vader werkte in de verpleging.
Voor dit werk was hij van Oploo naar
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
seren heeft hij samen met gelijkgeKoningslust verhuisd. Ook Charles zocht stemden de stichting Sundayfolk &
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
z’n toekomst in de verpleging. Hij kwam More opgericht om meer folkmuziek op
in Heel terecht bij Daelzicht, waar
de planken te krijgen. Zeker sinds de
Kijk
voor
de
oplossing
4
Savelberg ook onder valt. “Ik heb drie
Fookhook bij de Sevewaeg in Sevenum
volgende week
7
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5
6
jaar een opleiding gedaan in Heel, maar was gestopt.
in de HALLO.
toen moest ik in dienst. Daarna ging ik
Sundayfolk gaat nu het derde sei1
4
8
in Venray de opleiding voor psychiatrie
zoen in. Tussen september en april staat
volgen. Daar heb ik lang gewerkt en
er ongeveer elke maand een band op
6
4
2
8
heb ik op kamers gezeten.”
het podium in de Wingerd in Sevenum.
Oplossing vorige week:
6
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2
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Na hun trouwen gingen Charles en
“In januari beginnen we met Ton
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Toos in Panningen wonen. Toos werkte
Engels”, vertelt hij. Wie meer wil weten
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onregelmatige diensten op de Wietel,
kan terecht op www.sundayfolk.nl
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Charles werkte in Venray. Later ginEn blaasmuziek? “Op zolder heb ik
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nog een trompet liggen. Misschien als
gen ze in Blitterswijck wonen, dichter
7 4 8 1 5 3 2 9 6
5
9
4
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er een nummer is waar die inpast, dan
bij het werk van Charles, Toos bleef in
5 1 6 9 8 7 4 2 3
zal ik hem nog eens oppoetsen”, zegt
de avonduren op de Wietel werken.
9 8 4 3 2 1 5 6 7
7
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hij. “Maar dan moet ik wel aan m’n
Toen er kinderen kwamen was Toos
amezuur werken.”
’s avonds weg, Charles was thuis bij

PUZZEL

Sudoku

Garagebedrijf
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Opleiding psychiatrie
in Venray
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We gaan weer opruimen!
Zaterdag 21 september

Op 21 september is het World Cleanup Day, de grootste zwerfafval opruimactie van de wereld. In 2018 deden 18 miljoen mensen
hieraan mee! In Peel en Maas worden op deze dag 9 opruimacties georganiseerd, verdeeld over de hele gemeente. Deze keer nemen we
natuurgebieden en grote wegen onder handen, wat verder van de kernen af.

Met de groene acties schonen we de mooiste natuurgebieden van onze gemeente op. Geschikt voor iedereen
die een wandeling in de natuur wil combineren met afval opruimen.
1. 09.45 - 12.15 uur De Sprunk, Koningslust
2. 09.45 - 12.15 uur In ‘t Niet, Maasbree
3. 10.00 - 12.30 uur In de 7e Hemel, Grashoek
4. 13.00 - 15.30 uur Op d’n Berg, Helden

9
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In de 7e Hemel


Voor
materiaal en
vuilniszakken
wordt gezorgd.

3

2

8
6
4

En na aﬂoop
koﬀie, thee en
iets lekkers!
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5. 09.00 - 11.30 uur Bakker Peeters, Kessel
6. 10.00 - 12.30 uur De Stoep, Meijel
7. 13.30 - 16.00 uur ‘t Vossenveld, Egchel
8. 13.30 - 16.00 uur De Bekkereij, Bakkerij Broekmans, Panningen
9. 13.45 - 16.15 uur De Plaats, Maasbree

Langs de drukke (provinciale) wegen ligt het meeste afval. De blauwe acties zijn voor wie zich daar aan ergert en
veel rommel wil opruimen.

Iedereen kan en mag meedoen!

Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl
Geef daarbij aan bij welke actie je wilt opruimen.
Op onze website vindt je meer informatie over de verschillende acties.

www.peelenmaasschoon.nl
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verenigingen 07

Dekenaal Schuttersfeest in Helden Fancy Fair in
Kessel-Eik
Het Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus organiseert in samenwerking met de Dekenale Schuttersbond
Horst/Helden het Dekenaal Schuttersfeest 2019. Het evenement wordt gehouden op verschillende locaties in
Meijel op zondag 15 september.
De officiële opening begint om
13.00 uur op het pleintje aan de
Kloosterstraat in Helden. Vervolgens
vertrekken de tien schutterijen met
een optocht door de straten van

Helden. De optochtroute gaat via
Ondersestraat, Jan van de Boschstraat,
Lambertusstraat, Pastoor
Knippenberghstraat, Koetsiersweg en
Kloosterstraat tot aan het Gildehuis.

Aansluitend beginnen op het
schuttersterrein de schietwedstrijden,
muziekwedstrijden en beoordelingen
van onder andere de Koningsparen en
Marketensters.

Vogelmarkt in Helden
Vogelvrienden Helden e.o. organiseert zondag 15 september haar eerste vogelmarkt van het seizoen.
De markt wordt gehouden in Dorpscentrum Kerkeböske in Helden van 09.30 tot 12.00 uur.
Iedereen, zowel leden als bezoekers, kan deze morgen zijn of haar
vogels te koop of te ruil aan te bieden.
Er is een ruime sortering vogels onder

andere kleurkanaries, tropische vogels
en parkieten. Naast de vogels mogen
er ook andere artikelen die voor het
uitoefenen van deze hobby nodig zijn

worden aangeboden, zoals nestkastjes, boeken en voerbakjes.
Neem voor meer informatie
contact op via 077 307 53 88.

Sint Nicolaas 100 jaar
Schutterij Sint Nicolaas in Meijel bestaat 100 jaar. Dit wordt gevierd op 12 oktober met een Heilige Mis om
19.00 uur met een speciaal jubileumkorps.
Om 20.30 uur vindt een receptie plaats in Gemeenschapshuis d’n
Binger. Daar vindt ook de uitreiking
plaats van de loterij.

Leden van de loterij komen
tussen maandag 16 en zaterdag 21 september loten verkopen
in Meijel, deze zijn ook te koop

bij de Heere van Meijel en via
secretariaatstnicolaas@gmail.com
Te winnen zijn geldprijzen,
hoofdprijs is een ballonvaart.

De plaatselijke liedjesavond van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree vindt plaats op zaterdag
16 november. Omdat de 11e van-de 11e dit jaar doordeweeks valt, is besloten de traditionele seizoensopening te
verzetten en tegelijk te vieren met de liedjesavond.
te slepen op het P&M-liedjesfestival
in januari 2020. Wie altijd al eens een
‘vestelaoves-schlager’ wil maken en
opnemen kan dit onder begeleiding

Tijdens deze Fancy Fair is er
voor elke leeftijd wat te beleven.
Er zijn spellen voor de jeugd, er is
een schiettent en in het gemeenschapshuis het Rad van Avontuur met
diverse prijzen. De Fancy Fair begint
dit jaar om 20.00 uur met een korte
opening. Daarna beginnen de eerste
series van het Rad van Avontuur en
zijn de kinderkramen en schiettent
open. Ook dit jaar is er een springkussen aanwezig.
Op zaterdagavond is er tevens
een extra trekking voor drie waardebonnen. Hiervoor krijgt iedereen

die tijdens de opening tot uiterlijk
21.00 uur in het gemeenschapshuis
komt, per persoon maximaal één
bon. Die moet men vervolgens voor
21.00 uur inleveren waarna rond
22.00 uur de trekking is. De winnaar moet persoonlijk aanwezig zijn,
anders word er een nieuwe trekking
gedaan.
Op zondag 15 september start de
Fancy Fair om 16.30 uur. Rond 22.00
uur wordt de uitslag van de trekking
van de grote loterij bekendgemaakt.
De 7.000 loten zijn bijna uitverkocht,
er zijn nog enkele verkrijgbaar.

Chiropractie
in het Kerkeböske
Chiropractie is de diagnose, de behandeling en preventie van
aandoeningen van het bewegingsapparaat. Wie hier meer over wil
weten kan terecht op de voorlichtingsavond op 26 september om
19.30 uur in het Kerkeböske in Helden.

Liedjesavond D’n Hab
Voor de deelnemers is het de
uitdaging om de beste ‘vestelaovesschlager’ van 2019 te maken en
daarmee een optreden in de wacht

In Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik vindt op zaterdag 14 en zondag
15 september de 69e Fancy Fair plaats. De opbrengst van deze Fancy
Fair komt ten goede aan de parochiekerk Maria Onbevlekte Ontvangen
van Kessel-Eik.

van de vereniging. Neem voor meer
informatie en opgave contact op via
liedjesaovend@cvdenhab.nl Opgeven
kan tot zondag 15 september.

Reumavereniging Peel en Maas
e.o. heeft een spreker geregeld van
Vividus Fysiotherapie uit Venlo.

Chiropractie is slechts één van
de behandelingen die zij
aanbieden.

Jeugdgroep IVN
Helden
IVN Helden start op dinsdag 17 september met een nieuwe jeugdgroep. De natuurorganisatie wil hiermee de jeugd enthousiast maken
over de natuur en hen die van dichtbij laten beleven.

Meijels Mannenkoor geeft
concert met speciaal orgel
Het Meijels Mannenkoor zingt op zondagmiddag 15 september in de kapel van het Missiehuis
in Panningen. Het evenement begint om 15.00 uur en de entree is vrij. Het Mannenkoor wordt
begeleid door het Cavaillé-Coll Mutin Orgel. Op het programma staan onder andere nummers als
Avé Maria, The Rose, Wind of Change en Liefs uit Londen. Het Meijels Mannenkoor is opgericht in
1977. Het is uitgegroeid tot een koor van ongeveer veertig zangers uit Meijel en omgeving.
De dirigente is Sylvia Berghs. Voor meer informatie over het muziekprogramma, kijk dan op
www.orgelkringpeelenmaas.nl

De jeugdgroep gaat spelenderwijs de natuur ruiken, voelen en
ontdekken. De groep komt tien keer
per jaar bij elkaar. Steeds op de
derde dinsdag van de maand van
15.30 tot 17.00 uur.
De jeugdgroep is vooral
bedoeld voor kinderen van de groe-

pen 4 tot en met 8 van de basisschool. Kinderen van groep 3 zijn
ook welkom, met een begeleider.
De kinderen worden begeleid
door een vaste groep natuurliefhebbers. Neem voor meer
informatie contact op
viajeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

08

opinie
facebook.com/
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 36

‘Niets heeft meer impact op onze toekomst dan het veranderende klimaat’
Twee jaar aan een stuk is het al droog. Dit jaar beleefden we de hoogste
temperatuur ooit gemeten tijdens één van de drie hittegolven. Bruine, afgestorven bomen bepalen ons landschap. Van insecten hebben we wederom
amper last gehad. Voor amfibieën en insecten hakt de droogte er zwaar
in, maar ook voor bijvoorbeeld vogels die daar weer afhankelijk van zijn.
Bovendien betekent het verminderen van de hoeveelheid insecten ook dat er
minder bloemen bestoven worden.
Veel flora en fauna komen nóg een droog jaar niet meer te boven. De kans

hierop is reëel gezien de extremiteiten in het klimaat die elkaar opvolgen.
Maar voor hetzelfde geld krijgen we een watersnoodramp die alle Hollandse
waterwerken en waterkerende maatregelen op de proef stelt.
Inwoners van Peel en Maas maken zich wel enigszins zorgen, mogen we
concluderen uit de uitslag: 54 procent van hen die via Facebook de poll invulden is het eens met de stelling: ‘Niets heeft meer impact op onze toekomst
dan het veranderende klimaat.’ Toch maakt bijna de helft niet zo druk.
46 procent was het oneens met deze stelling.

Ik ben een trotse inwoner van een
Cittaslow-gemeente
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Net als de slowfood-beweging, ontstond Cittaslow in Italië. In het kleine
plaatsje Greve in Chianti, een klein plaatsje in Toscane. Het belangrijkste doel
van Cittaslow, toen en nu, is het overbrengen van de filosofie over Slow Food
naar lokale gemeenschappen en naar de stadsbesturen, rond de principes van
de eco-gastronomie. Bij Slowfood staat het goede leven voorop. Zo ook in een
Cittaslow-gemeente. Daar gaat het niet alleen om voedsel, maar om alle besluiten die een gemeente neemt. Daarbij dienen ze kernwaarden als duurzaamheid,
milieu, leefbaarheid, streekproductie, kwaliteit en gastvrijheid in acht te nemen.
Bedrijven die zich willen aansluiten moeten deze kernwaarden onderschrijven.
Nederland telt elf Cittaslow-gemeenten. Limburg, en dan met name het zuiden, is goed vertegenwoordigd met Eijsden-Margraten, Echt-susteren, GulpenWittem en Vaals. Gemeente Peel en Maas hoort hier nu ook bij, als enige in de
verre omtrek. Op vrijdag 6 september kwamen alle Cittaslow-aanhangers uit
Nederland naar kasteel de Berckt in Baarlo om het goede leven in Peel en Maas
te vieren. Zie pagina 02.

Als inwoner mogen we trots zijn om in een dergelijke duurzame gemeente te
wonen. Of is Cittaslow vooral borstklopperij? Strikte criteria bestaan immers niet.
Elke gemeente vult het naar eigen inzicht in en stelt andere eisen aan deelnemende bedrijven. Voor deze bedrijven gelden geen strikte criteria. En als we het
lijstje aan partners uit onze gemeente bezien, dan zijn deze toch al goed bezig
als het gaat om thema’s als duurzaamheid, milieu, leefbaarheid, streekproductie,
kwaliteit en gastvrijheid.
De meningen zijn verdeeld. Ook binnen de gemeente. Raadslid Teun Heldens
zei het al in HALLO Peel en Maas op 8 augustus: “Het is goed voor ondernemers
en voor de promotie van de gemeente, maar er zijn ook raadsleden die het onzin
vinden om een smak geld uit te geven voor iets wat we toch al doen.”
Wij vragen het de lezers. Betekent Cittaslow werkelijk iets voor de gemeente?
Is het iets om trots op te zijn?
‘Als inwoner van Peel en Maas ben ik een trotse inwoner van een Cittaslowgemeente’. Wat vindt u?:

Uitslag vorige week (week 36) > Niets heeft meer impact op onze toekomst dan het veranderende klimaat
> eens 54% oneens 46%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

TE HUUR
in het buitengebied
Vestigingslocatie voor:
• Hoveniersbedrijf
• Agrarische doeleinden
• Kwekerij
• Arbeidsmigranten
Diverse andere mogelijkheden

Vestjens Grondzaken
tel. 077 307 28 18

Luna-deliefste
Vandaag neem ík de
column over. Kan vrouwtje
even uitrusten, want die is me
toch druk! Dus vandaag vertel
ik, Luna-de-liefste. Hond met
allerlei talenten, maar vooral
ontzettend lief.
Dat vinden niet alleen mijn
baasje en zijn vrouwtje, maar
ook iedereen die me ziet. Ik ben
dan misschien een hond, maar
eigenlijk zie ik eruit als een
grote knuffelbeer. Of ijsbeertje,
zoals sommige kinderen zeggen.
Wit, schattig en met een grote
omhoog gekrulde pluimstaart,
is het bijna onmogelijk me niet
te aaien.
Gek op aandacht, zit ik
meteen in mijn rol als ik je zie.
Ik houd mijn koppie een beetje
schuin, laat mijn tong uit m’n
bek hangen en geef je een
onweerstaanbare blik, alsof ik
naar je lach. Ik ga netjes zitten,
zodat je dicht bij me kan komen,
en me lekker achter m’n oortjes
kan kroelen. Dan krijg je van mij
een blik van pure gelukzaligheid. Ik kan pootjes en kusjes
geven, en heb je wat lekkers bij
je, dan ben je mijn beste vriend.
Slim als ik ben, zal ik nooit meer
vergeten wie me ooit een
snoepje gaf. Als beloning zal ik
je altijd blij begroeten.
Je mag me knuffelen zolang
je wil, en ben je verdrietig, dan
kom ik naast je zitten, en leg
mijn hoofd op je benen.
Had vrouwtje de afgelopen
weken ook even nodig, nu het
een jaar geleden was dat haar
mama er ineens niet meer was.
Ik kan troosten als de beste, voor
wie het ook maar nodig heeft.
Zelfs als ik je eigenlijk niet ken,
zoals het meisje van laatst. Laat,
alleen, en een heel eind van
huis, kon ze wel een hondenknuffel gebruiken. Ik begrijp
dat soort dingen. Ja, ik ben best
een knapperd, die naam is dik
verdiend. En nu ga ik na dat
harde werk nog snel een dutje
doen, want ook daar geniet ik
van. Kan nog net, voordat vrouwtje mijn bakje weer vult.
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Opbrengst Taxus Taxi
De inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft dit jaar bijgedragen aan
de productie van maar liefst 3.000 chemotherapieën, 200 chemotherapieën meer dan in
2018!
In Nederland is er 346.000 kilo taxussnoeisel ingezameld. In de gemeente Peel en Maas is 8.523
kilo ingezameld, goed voor 74 chemotherapieën. In 2018 waren dit 63 stuks. De Taxustaxi
bedankt alle deelnemers voor het doneren van het taxussnoeisel!

Kermis Baarlo 14 t/m 18 september
Kermis
Baarlo 14 t/m 18 september
Zaterdag 14 september

16.15
uur 14
opening
kermis door wethouder Wim Hermans
Zaterdag
september
en
schutterij
St
Antonius
St Petrus
16.15 uur opening kermisen
door
wethouder Wim Hermans
en schutterij St Antonius en St Petrus
Zondag 15 september
15.00
uur
17.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Zondag
15tot
september
15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor de kinderen
Dinsdag 17 september
17.00 uur17
totseptember
19.00 uur verrassing op het kermisterrein
Dinsdag
17.00 uur tot 19.00 uur verrassing op het kermisterrein
Woensdag 18 september
15.00 uur tot
uur Clown Des-Alles, daarna verrassing op het
Woensdag
1818.00
september
kermisterrein
15.00
uur tot 18.00 uur Clown Des-Alles, daarna verrassing op het
kermisterrein

Wij wensen u fijne kermisdagen!
Wij wensen u fijne kermisdagen!

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020

Aankondiging
raadsvergadering

Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u maken, maar ook met u. Daarom
organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de
gemeentegids 2020. Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur.

Op dinsdag 17 september 2019 wordt vanaf 19.30 uur een raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.

Insturen vóór 20 september 2019
Stuur de foto's (minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2019 naar maria.witbaard@
peelenmaas.nl Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats van de foto('s).
Heeft u meerdere foto's, maak dan gebruik van www.wetransfer.com .

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

De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > vergaderingen raad > raadsvergadering
> datum 17 september 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
1. Bestemmingsplan Steenoven 12 Meijel (2019-045)
2. Bestemmingsplan Zandbergweg 11 te Helden (2019-044)

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

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

Dat doen we samen
Onze vier voormalige gemeenten telden bijna het dubbele aantal
raadsleden van wat de gemeente nu telt (27). Raadsleden behoorden
zich altijd al bezig te houden met het maken van beleid en wethouders
voor de uitvoering van dat beleid. In 2002 werd het dualisme ingevoerd,
wethouders waren niet langer lid van de gemeenteraad waardoor er een
duidelijke splitsing kwam in maken van beleid door de raad en uitvoering door wethouders.
In onze voormalige gemeenten
en al helemaal voor invoering van
het dualisme werden raadsleden
vaak gezien als ‘kruiwagen’: dat
raadslid regelt dat wel voor ons.

Het idee achter de dualisering is dat
burgers zich zelf meer laten horen,
samen dingen oppakken, samen met
de omgeving en met de gemeente.
Deze omslag lijkt niet bij iedereen

bekend, ook niet bij enkele raadsleden. Lokaal Peel&Maas staat midden
in de samenleving, geen binding van
bovenaf, raadsleden die midden in de
gemeenschap staan en graag uw
ideeën horen. Pas als wij merken dat
de gemeente steken laat vallen
zullen wij actie ondernemen. Maar in
eerste instantie moet de omgeving
dit zelf oppakken. Wij hebben de
overtuiging en mogen ook vaak
ervaren dat er heel veel goed gaat bij
de gemeente. Mocht u iets anders

ervaren dan vernemen wij dat graag
van u. Maar voorop staat: Peel en

Maas dat doen we samen.
Fractie Lokaal Peel&Maas
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Drukbezochte raadsvergadering
Op dinsdag 3 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces, en het
was meteen een drukte van belang. Behalve nagenoeg de voltallige raad waren er veel
belanghebbenden die met veel interesse naar de beraadslagingen luisterden. Niet
over alle onderwerpen werd gestemd, omdat de raad eerst meer informatie wilde.
De voorstellen die wel in stemming werden gebracht, werden zonder uitzondering
unaniem aangenomen.
Waterrecreatie Kessel: plannen op koers
Na de opening door burgemeester Wilma Delissen was er zoals gewoonlijk eerst het
vragenhalfuurtje. Als eerste stelde de fractie AndersNu bij monde van Peter Craenmehr een
aantal vragen over de voortgang van het plan Waterrecreatie Kessel.
Wethouder Paul Sanders zei dat de plannen nog steeds in de pas lopen, en dat de provincie
uitstel heeft verleend tot 31 december 2020. AndersNu was echter niet gerustgesteld door de
woorden van de wethouder. Raadslid Craenmehr vroeg inzage in de communicatie met de
provincie, waarop de wethouder toezegde dat hij dit in gang zou zetten.
Vergunning MCC Meijel: steun van College
Vervolgens vroeg raadslid Teun Heldens namens de VVD-fractie naar de stand van zaken rond
motorcrossclub MCC Meijel, die twee keer per jaar een crossweekend organiseert. Het uitblijven
van een definitieve oplossing zorgt voor veel onrust bij de club, aldus de liberalen.
“De intentie is nog altijd om als vervolg op de tijdelijke omgevingsvergunning een
bestemmingsplan te maken” aldus verantwoordelijk wethouder Rob Wanten. Het idee is om de
plannen op te nemen in het omgevingsplan.
Bij monde van fractievoorzitter Annigje Primowees vroeg de PvdA of de recente uitspraak van
de Raad van State over het Plan Aanpak Stikstof geen probleem oplevert voor de motorcross.
Wethouder Wanten reageerde stellig dat dit niet aan de orde is. De PvdA vroeg naar een
onderbouwing, waarop de wethouder toezegde dit aan te leveren.
‘Stem niet in met plan Stille Wille’
Er hadden zich twee mensen aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Als eerste
kreeg mevrouw Monique Peters het woord. Zij uitte namens een aantal omwonenden grote
zorgen over het Bestemmingsplan Steenoven 12 in Meijel, waar De Stille Wille is gevestigd.
Het doel van het raadsvoorstel is een eerder gemaakte fout te herstellen. Het aantal toegestane
recreatiewoningen op De Stille Wille wordt namelijk teruggebracht naar 180, omdat in een
eerdere versie abusievelijk het aantal van 120 zou zijn opgenomen.
Volgens mevrouw Peters is er in het geval van De Stille Wille geen sprake van een recreatiepark.
“Aan Stille Wille vindt permanente bewoning plaats en er worden arbeidsmigranten
gehuisvest.” Bovendien is het voorgenomen bestemmingsplan volgens haar geen reparatie,
maar een nieuwe fout omdat er volgens haar in het oorspronkelijke plan nooit 180 heeft
gestaan. Er was in opgenomen dat er 12 zomerhuisjes per hectare gebouwd mochten worden
en dat het park een oppervlakte heeft van vijftien hectare. “Dit is echter niet juist” aldus
mevrouw Peters. Ze betoogde “dat op basis van het bestemmingsplan uit 1992 slechts 144
woningen waren toegestaan op het park”. “En pas voor het eerst in 2015 is een specifiek aantal
opgenomen, te weten 120 woningen.” Mevrouw Peters sloot af met een dringende oproep aan
de raad om het bestemmingsplan niet ongewijzigd vast te stellen.
Zorgen over woongenot Zandbergweg
De tweede spreker was de heer Jenniskens, over het bestemmingsplan Zandbergweg 11.
Hij zei zich ernstige zorgen te maken over de leefbaarheid in de omgeving. “Huisvesting van een
groot aantal arbeidsmigranten is een aantasting van ons woongenot” aldus de heer Jenniskens.
“We zijn voor goede huisvesting (…) maar er is nauwelijks overleg gevoerd.” Zijn kritiek had in
de eerste plaats betrekking op het feit dat in het plan wordt gesproken over piekmomenten,
maar dat niet duidelijk wordt hoeveel dat en wanneer die er zijn. Verder betwist de heer
Jenniskens dat de arbeidsmigranten voor het eigen bedrijf nodig zijn.
Ook vindt hij het opmerkelijk dat er geen definitie bestaat van de term ‘eigen bedrijf’ en hekelt
hij het feit dat de behoefte aan arbeidsmigranten zonder onderbouwing wordt opgevoerd.
Verder maakt hij zich zorgen over de verkeersveiligheid, omdat de Zandberg als sluiproute voor
woon-werkverkeer wordt gebruikt. De heer Jenniskens gaf ook nog aan dat hij zich afvraagt of
de kwaliteit van wonen nog wel gewaarborgd is, omdat binnen een straal van twee kilometer
zich al vier grote onderkomens voor arbeidsmigranten bevinden.

Politieke doodzonde
Peter Craenmehr van AndersNu was aanzienlijk kritischer. “Een raadsvoorstel waar de Wet van
Murphy op van toepassing is” zo beschreef hij dit dossier. “Alles wat fout kan gaan, gaat er fout.”
Hij uitte forse kritiek op verantwoordelijk wethouder Paul Sanders. Bepaalde stukken hadden al
veel eerder gedeeld moeten worden, “en niet pas als het te heet wordt onder de voeten van de
wethouder.” Volgens raadslid Craenmehr legde het betoog van de inspreekster bloot dat er nog
steeds onduidelijkheden zijn over de aantallen en hij gaf aan dat gevoel te delen. Hij ging zelfs
zo ver dat hij wethouder Sanders betichtte van een “politieke doodzonde” door de raad niet
tijdig te hebben meegenomen in dit dossier. Hij zei dat hij wil dat de wethouder niet langer een
rol speelt in de communicatie met de bewoners en de uitbaters van het park.
Never ending story
Vervolgens kwam namens Lokaal Peel en Maas raadslid Rob Willems aan het woord. Hij zei dat
zijn fractie het liefste akkoord zou willen gaan met het voorstel om daarna over te gaan tot de
orde van de dag. “Ware het niet dat er wederom een nieuw hoofdstuk toegevoegd wordt aan
het al jaren lopende dossier Stille Wille. Het lijkt voorwaar een never ending story.” Ook hij
uitte kritiek op de wethouder, vooral vanwege de beantwoording van de vragen tijdens de
commissievergadering. “We gaan uit van het goede van de mens” zo sprak raadslid Willems,
om zich vervolgens af te vragen of hier een gele of zelfs een rode kaart gerechtvaardigd zou zijn.
Maar hij stelde de wethouder gerust door eraan toe te voegen dat Lokaal Peel en Maas zo niet in
elkaar zit.
Raadslid Frits Berben kwam aan het woord namens PvdA/Groenlinks. Die fractie wil vanwege
de onduidelijkheid graag uitleg over waar het aantal van 180 nu precies vandaan komt.
Los daarvan heeft zij moeite met dat aantal. “Want er staan nu 160 huisjes. Er zijn nogal wat
problemen. Dus je kunt je ook afvragen, als je dan toch gaat corrigeren, waarom corrigeer je het
niet gewoon naar 160 en laat je die uitbreiding van die twintig huisjes in ieder geval vooralsnog
achterwege?”
Verder sloot raadslid Berben zich aan bij zijn collega’s van AndersNu en Lokaal Peel en Maas
over de communicatie. Ook de fractie PvdA/Groenlinks ziet dat als een probleem en wil het
college meegeven dat het anders moet, “want zo werkt het niet.” Hij sloot af met de opmerking
dat zijn fractie verbaasd is dat de raad niet eerder is bijgepraat. “Want zeker in dit gevoelige
dossier mag je verwachten dat de raad actief bijgepraat wordt.”
Wethouder Sanders: moeilijk dossier
In zijn reactie stelde verantwoordelijk wethouder Paul Sanders dat het gaat om een lastig en
moeilijk dossier. Hij gaf aan dat de antwoorden op de vragen ruim op tijd zijn verstuurd maar
dat deze pas later bij de raad terecht zijn gekomen. Wethouder Sanders zei begrip te hebben
voor het feit dat er vragen zijn over de aantallen en zegde toe dit zo snel mogelijk op te pakken.
Verder zei hij dat de kritiek dat de raad niet tijdig geïnformeerd is, onterecht is. Hij gaf aan dat
de raad is bijgepraat in een ROM-overleg (Ruimtelijke Ordening en Milieu) en verwees naar een
bericht van 31 oktober 2018 waarin gemeld wordt dat het bestemmingsplan wordt aangepast.
Raadslid Craenmehr van AndersNu was duidelijk niet tevreden met het antwoord van
wethouder Sanders. “Er staat dat er een foutje is ontdekt, maar meer ook niet. Dus als dat
de mededeling is waar de raad het van moet hebben, dan snap ik er helemaal niks meer
van.” reageerde hij geprikkeld. “Wat noem je ‘gecommuniceerd’? Als u zegt ‘dat hebben we
breed gecommuniceerd’, sorry, maar daar kan ik alleen maar mee lachen. Want dat is de
communicatie zoals u dat doet en waarvan ik zeg: dat kan absoluut niet.”
Na enige discussie over en weer over de inhoud en een aanvullend verzoek van raadslid Berben
om de juiste cijfers goed onderbouwd boven tafel te krijgen, sloot voorzitter burgemeester

De opiniërende vergadering begon met het onderwerp Bestemmingsplan Steenoven 12
Meijel, oftewel De Stille Wille.
Veel onduidelijkheid
Als eerste kwam de VVD aan het woord. Raadslid Jeanne Hesen reageerde op het betoog van de
inspreekster “met haar feiten en haar cijfers”, door te zeggen dat het een complex verhaal blijft
en dat twee onafhankelijke juridisch adviseurs een positief advies hebben uitgebracht. Voor de
VVD is dat voldoende om in te kunnen stemmen met het voorstel. Wel vroeg de fractie aan het
college om bijgepraat te worden over de stand van zaken rond de handhaving op het park.
Het CDA, bij monde van raadslid John Timmermans, sloot zich aan bij de VVD-fractie. Hij gaf
verder aan dat de raad de hand in eigen boezem moet steken, omdat die de fout over het hoofd
heeft gezien. Evengoed kon de CDA-fractie instemmen met het voorstel.

Ondersteweg, Kessel (Bron CycloMedia Technology B.V.)
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Delissen het onderwerp af met de toezegging dat dat de raad dit najaar zal worden bijgepraat
over de stand van zaken rond de handhaving. Dit was voor raadslid Craenmehr aanleiding om
aan te halen dat er op dit punt nog veel te verbeteren valt, en dat zelfs de Raad van State die
mening zou zijn toegedaan. Burgemeester Delissen, portefeuillehouder op dit onderwerp, sprak
dit met klem tegen en gaf aan dat er goede stappen zijn gezet en dat de Raad van State dit heeft
bevestigd. Tegelijkertijd moeten we de wet en de rechten van iedere burger van Nederland
respecteren, zo zei ze, wat soms lastig kan zijn. Duidelijk was dat over dit onderwerp nog geen
besluit kon worden genomen.
Lof voor plannen Waterkering Kessel en Boerengolf en B&B
Over de volgende twee onderwerpen werd aanzienlijk minder gediscussieerd: het
bestemmingsplan Waterkering Kessel en de Verklaring van Geen Bedenkingen
omgevingsvergunning (VVGB) Ondersteweg 8 Kessel.
De dijk aan de Haagweg in Kessel zou door een besluit van de minister twee meter moeten
worden opgehoogd. Hiertegen zijn inwoners van Kessel het geweer gekomen, omdat de
verhoging niet nodig is en bovendien het zicht op de Maas belemmert. Een zeer breed gedragen
petitie werd gestart, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat het ministerie de dijk uit de Waterwet
zal schrappen. Hierdoor is de verhoging van de dijk van de baan.
Alle partijen waren lovend over het voorstel en overlaadden de initiatiefnemers met
complimenten. Het was daarom geen verrassing dat dit voorstel unaniem werd aangenomen.
Hetzelfde gold voor het voorstel over de plannen voor het perceel aan Ondersteweg 8 en 9 in
Kessel. Het daar aanwezige boerengolfterrein wordt verplaatst en de bovenverdieping van een
bedrijfsgebouw wordt verbouwd tot een Bed & Breakfast voorziening. In het voorstel wordt de
raad gevraagd een Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven voor de omgevingsvergunning
die hiervoor nodig is.
Ook bij dit onderwerp waren de fracties eensgezind positief en het raadsvoorstel werd dan ook
unaniem aangenomen.
Huisvesting arbeidsmigranten Zandbergweg
Anders was dat over het bestemmingsplan Zandbergweg 11 in Helden. Dit gaat om een
verzoek voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten. Het plan is om 20 tijdelijke
arbeidskrachten op basis van short stay jaarrond te huisvesten, 12 tijdelijke arbeidskrachten
gedurende maximaal 3 maanden per jaar tijdens piekmomenten en 4 personen in de bestaande
bedrijfswoning.
Lokaal Peel en Maas trapte af bij monde van raadslid Joep Hermans. Er heerst in de omgeving
veel ongenoegen over de communicatie, en zeker ook over het gedrag van arbeidsmigranten.
Raadslid Hermans stelde hierover enkele vragen aan verantwoordelijk wethouder Sanders,
onder andere over het niet goed scheiden van afval en de verkeerssituatie ter plekke.
Raadslid Craenmehr van AndersNu zei kortweg te kunnen instemmen met het plan, omdat dit
nu eenmaal voldoet aan de criteria die de raad zelf heeft vastgesteld.
PvdA/GroenLinks stond bij monde van raadslid Janssen stil bij de vraag of de arbeidsmigranten
eigenlijk wel nodig zijn voor het eigen bedrijf. Verder heeft hij er moeite mee dat de raad niet
juist geïnformeerd lijkt te zijn. De bijgevoegde stukken wekken de indruk dat er overleg is
geweest met de buurt en dat er geen bezwaren zijn, maar dit blijkt toch wel wat anders te
liggen. Ook vroeg PvdA/Groenlinks een overzicht van vergelijkbare plannen. De fractie wilde
ook graag weten wat de andere fracties vinden van de ontwikkeling van accommodaties in
het buitengebied voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maar alleen het CDA reageerde
concreet door te stellen dat dit binnen het beleid past.
Namens de VVD zei raadslid Karin Jacobs dat dit een vrij complexe situatie is, en gaf aan dat het
goed is dat dit plan de laatste casus is volgens het oude beleid. Ze uitte onder meer haar zorgen
over de verkeerssituatie.
Raadslid Peter Nouwen ten slotte gaf aan dat de CDA-fractie kon instemmen met het voorstel,
ondanks dat er wat onduidelijkheden zijn over de aantallen.

Kessel Dijk (Foto: GerPeeters)

Reactie wethouder Sanders
In zijn reactie ging wethouder Sanders in op de vragen. Zo bevestigde hij dat er een probleem
is met afvalscheiding door arbeidsmigranten. Dit is door een medewerker opgepikt die nu aan
het kijken is hoe dit kan worden aangepakt. Ook het feit dat er een overtreding is geconstateerd
klopt. Dit plan komt voort uit handhaving en is een poging de bestaande situatie te legaliseren,
aldus de wethouder.
Over de verkeerssituatie gaf de wethouder aan dat er recent nog onderzoek is gedaan en
hij zegde toe dat de raad de resultaten krijgt. Wat betreft de communicatie is het beleid dat
dit de verantwoordelijkheid is van de aanvrager, zo legde hij uit. Als de aanvrager onjuiste
informatie aanlevert, wordt hij daarop aangesproken. Natuurlijk is het soms wel lastig
dat niet iedereen overtuigd kan worden, maar dat wil niet zeggen dat de communicatie
slecht is. Raadslid Hermans drong er toch nog op aan te onderzoeken de communicatie te
standaardiseren.
Raadslid Janssen van PvdA/GroenLinks ging nogmaals uitvoerig in op de vraag of de aanvrager
de mensen wel nodig heeft voor zijn agrarische activiteiten. Hij vroeg zich af of de aanvrager er
niet een bedrijf naast heeft dat actief is in de huisvesting van arbeidsmigranten. Hij kreeg echter
geen enkele bijval van de andere fracties in de raad.
Vleeskuikens met Beter Leven Keurmerk in Helden
Als volgende werd het Bestemmingsplan Zandberg 1a in Helden behandeld.
Het pluimveebedrijf dat daar is gevestigd heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om te
kunnen meedoen met het concept Beter Leven Keurmerk. Binnen dit concept krijgen dieren
meer leefruimte, waardoor het bedrijf moet uitbreiden om het aantal dieren te kunnen houden
waarvoor het een vergunning heeft. Daarnaast wordt een loods gebouwd waarin duurzame
energie wordt opgewekt.
Alle fracties waren bijzonder positief over dit voorstel. Ze roemden vooral de proactieve
opstelling van de initiatiefnemer, die heel duidelijk de afstemming met omwonenden heeft
gezocht. Dus ook dit voorstel werd unaniem aangenomen door de raad.
Ruimte voor Ruimte woning in Beringe
Daarna kwam het Bestemmingsplan bouw Ruimte voor Ruimte woning aan de Kampweg
in Beringe aan de orde. De bestemming van twee percelen wordt aangepast, waardoor het
mogelijk wordt om op een naastgelegen perceel een bedrijf te vestigen. Dit is gericht op de
revalidatie van paarden en het begeleiden van ruiters. Met de aanpassing worden ook de
bestaande hindercirkels ingeperkt, wat een positieve invloed heeft op de kern Beringe.
De VVD vroeg bij monde van fractievoorzitter Seegers nog wel aan wethouder Wanten om in
overweging te nemen om bij Ruimte voor Ruimte een verzoek in te dienen voor extra woningen.
De wethouder gaf aan dit mee te willen nemen in het woningbouwonderzoek.
Het resultaat was dat ook dit voorstel unaniem werd aangenomen.
Voldoende reserves?
Als laatste werd de nota Reserve en Voorzieningen behandeld. Deze is aangepast en
geactualiseerd om een totaalbeeld te geven van de reserves en voorzieningen, met daarbij een
beschrijving van aard en doel ervan.
Duidelijk werd dat niet iedere partij dezelfde insteek hanteert: namens de VVD stelde raadslid
Teun Heldens dat de gemeente niet hoeft te sparen. Raadslid Raf Janssen maakte duidelijk dat
PvdA/Groenlinks daar anders over denkt, omdat er in hun optiek nog voldoende uitdagingen
aankomen. Toch kon ook dit voorstel op de steun van alle fracties rekenen en werd het dus
unaniem aangenomen.
Bij de afsluitende stemming bleek dat de voorstellen over de bestemmingsplannen Steenoven
12 in Meijel en Zandbergweg 11 in Helden werden aangehouden tot de volgende vergadering.
Deze vindt plaats op dinsdag 17 september.
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Keert het stenen tijdperk terug in Panningen?
‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig
laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan
de einder staan’, zo herinnert de dichter Marsman zich Holland.
op het centrum van Maasbree.
Ook zo’n steenzee. Roestige bakken
met wat iele begroeiing kunnen het
armetierige karakter niet verbloemen.
En dan zullen we dit keer niet beginnen over de kosten. De bedenkers van
deze pleinvernieuwing en de daarmee
gepaard gaande parkvernieling en de
instemmers in de gemeenteraad, dat
waren wij nadrukkelijk niet, verdedi-

Als hij nu in Peel en Maas zou
komen kijken en een herinnering
aan onze gemeente zou dichten,
zou die wellicht als volgt beginnen:
‘Denkend aan Kepèl zie ik brede
stroken stenen oneindig saai richting
autopark gaan, rijen mooie bomen
voorgoed verdwenen, een park ging
naar de maan.’ We zijn in Kepèl terug
in het stenen tijdperk. Het lijkt veel

gen deze versteende lelijkheid met
de kwaliteit die onder dit steendek
verborgen ligt: de opvang van regenwater. Inderdaad een goede verbetering. Maar is het voldoende
compensatie voor het verstenen van
de openbare ruimte, voor het vernielen van het park en het verwijderen
van de burgemeesterswoning?
Wij vinden van niet. Wij hadden liever
gezien dat het park heel was gebleven, dat het Wilhelminaplein verrijkt
was met enkele rijen mooie bomen
en dat de auto’s verwezen waren naar

nabijgelegen parkeerplaatsen bij
zwembad en voetbalveld. De huidige
verstening rond het Huis van de
Gemeente is geen goed voorbeeld
voor een duurzame en natuurvriendelijke inrichting van de openbare
ruimte, ook al is de opvang van het
regenwater goed geregeld. Dat is
onvoldoende compensatie. Trouwens
veel aantasting van de natuur valt
niet meer te compenseren. Met een
beleid van compenseren wil men
doorgaans camoufleren dat men
ongewijzigd door wil gaan met de

gangbare wijze van produceren en
consumeren. Soms wordt dat compenseren zelfs gepresenteerd als
een loze toekomstbelofte. Dat is het
geval met het Programma Aanpak
Stikstof (PAS) dat onlangs door de
Raad van State naar de prullenbak
werd verwezen. Hoogste tijd voor
een verandering van beleid.
Annigje Primowees,
Frits Berben,
Raf Janssen,
Fractie PvdA/GroenLinks

De dijk die geen dijk wordt
De noodvoorziening voor hoogwater langs de Haagweg is veelbesproken. Door een totaalbesluit van de minister van Verkeer en
Waterstaat werd deze dijk ook meegenomen voor verhoging en bescherming tegen hoogwater. Voorliggende noodvoorziening sluit niet aan op
een andere dijk of een andere hoogwatervoorziening. Dus hoezo, een
hoge dijk voor je huis?
hoogwater centraal stond, werd door
enkele mensen van de werkgroep
gedaan. Ondergetekende heeft in het
begin van het proces vragen gesteld
aan het college. Ook hebben we diverse
malen overleg en e-mailcontact gehad

Dit voornemen bleek dan ook
meteen op bezwaar te stuiten bij de
bewoners van de Haagweg tijdens de
eerste inloopavond. Een zorgvuldig
bezwaarproces, waarbij onderzoek
naar functionaliteit en effect bij

met aanwonenden ter ondersteuning.
Samen met Waterschap Limburg en de
bestuurders is het gedane onderzoek
getoetst en zijn de berekeningen
gecontroleerd. Complimenten aan de
leden van de werkgroep die zich uiterst
professioneel en coöperatief hebben
opgesteld gedurende dit gehele proces.
Zo zie je maar dat het burgerinitiatief
wel degelijk invloed kan hebben.
Door unanimiteit van bewoners
Haagweg heeft de projectgroep geadviseerd om een aanvraag om de dijk bij

de Haagweg te schrappen uit het
hoogwaterprogramma van de minister.
Dinsdag 3 september werd door de
gemeenteraad unaniem het raadsbesluit genomen om de dijk te laten
schrappen. Wij als VVD zijn blij dat dit
besluit is genomen. De dijk wordt geen
dijk. De brede stroom van de Maas blijft
zo voor de bewoners van de Haagweg,
de inwoners en recreanten een geweldig mooi uitzicht.
Jeanne Hesen,
VVD Peel en Maas

Even voorstellen: Bas van de Mortel
Op 12 mei 2016 werd in de jongerenrubriek ‘15 vragen aan’ van
HALLO Peel en Maas aan mij de vraag gesteld: wat is jouw droomberoep?
Mijn antwoord luidde, nogal ambitieus, als volgt: ‘Mijn droomberoep zou
een baan zijn in de politiek als bijvoorbeeld minister van Buitenlandse
Zaken of Financiën’.
vraagstukken. Toen ik een tijdje later
werd gevraagd of ik fractieondersteuner wilde worden, twijfelde ik dan ook
niet. Dat ben ik tot op heden en in die
hoedanigheid zou ik mij graag willen
voorstellen.
Mijn naam is Bas van de Mortel
(20), geboren in Helden en woon-

Een aantal dagen later kreeg ik
een mail vanuit het CDA, of ik het
leuk vond om een keer aan te
schuiven. Ontzettend gaaf en spannend vond ik dat. Ik was destijds
veel bezig met debatwedstrijden tussen middelbare scholen en was erg
geïnteresseerd in maatschappelijke

achtig in Egchel en Tilburg. Ik studeer
economie en bedrijfseconomie aan
de Universiteit van Tilburg waar ik mij
bezighoud met de vraag hoe keuzes
van mensen, bedrijven en organisaties
invloed hebben op elkaar en op de
maatschappij in zijn geheel. Op donderdagavond kom ik altijd terug voor
de fractievergadering van het CDA,
waar ik meedenk over de voorstellen die de gemeenteraad behandelt.
Daarnaast ondersteun ik de fractie in
verschillende administratieve taken.
Door mijn studie te combine-

ren met het ondersteunen van de
CDA-fractie kan ik mij op meerdere
manieren nog steeds bezighouden
met maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd vind ik het erg
leuk om nog verbonden te zijn met
de gemeente waar ik vandaan kom.
Als mij nu dezelfde vraag zou worden
gesteld als in 2016, zou ik waarschijnlijk nog steeds hetzelfde ambitieuze
antwoord geven.
Bas van de Mortel,
fractieondersteuner
CDA Peel en Maas
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15 VRAGEN

Naam
Woonplaats
Leeftijd
School

Guusje Wolters
Maasbree
12 jaar
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van een heleboel
dingen, zoals chocolade, Starbucks,
afspreken met vriendinnen en op
vakantie gaan. Ik word er ook enthousiast van om naar de Efteling gaan.
Daar ga ik soms met mijn familie of
gezin naartoe, dat vind ik altijd echt
superleuk. Ik ben echt groot fan van
alle attracties in de Efteling, maar als
ik er één zou moeten kiezen die ik het
allerleukst vind, zou dat toch echt wel
de Baron zijn.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Er was een tijd dat iedereen Loombandjes had. Dat zijn armbandjes die
je kunt maken van kleine elastiekjes,

in allemaal verschillende kleuren. Ik
maakte de bandjes vaak ’s middags
als ik uit school kwam, dus ik heb er
een heleboel gemaakt. We hebben
ook nog een hele bak vol. Ik doe er nu
eigenlijk niks meer mee en ik zou ze
nu ook echt niet meer omdoen. Maar
op dat moment was dat wel echt iets
wat ik graag deed.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van ons vakantiehuisje in Zuid-Limburg, waar we met
de familie een weekend heen zijn
gegaan. Het was superleuk.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op deze avonden vind ik het leuk om
af te spreken met mijn vriendinnen,
omdat ik dat altijd heel erg gezellig
vind. Ik vind het ook leuk om lekker thuis op de bank te zitten, onder
een deken en met een zak chips of

aan
Guusje Wolters

een stuk chocolade erbij terwijl er iets
leuks op de tv is.
Wat is je favoriete toetje?
Dat is een moeilijke vraag. Ik vind
namelijk crème brûlée wel lekker,
maar ik hou ook van ijs en tiramisu. Ik
heb niet echt één van deze drie die ik
het lekkerste vind.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik heb laatst nog mijn moeder geholpen, met de was opruimen. Haha.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies wat ik ooit
heb gekregen was van mijn ouders
en dat is dat je altijd jezelf moet blijven. Dat vind ik zelf ook heel belangrijk, dus daarom vind ik het zo’n goed
advies.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik breng het liefst een regenachtige

dag door met een dekentje op de bank
en met een lekkere kop warme chocolademelk.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Dat is toch wel mijn onesie, want die
zit het allerlekkerst van al mijn kleding. Verder draag ik graag gewoon
een spijkerbroek met een trui of
t-shirt.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
In groep 1-2 van de basisschool met
mijn beste vriendinnen. Die heb ik
nu nog steeds, toch wel een aantal
jaren later. En ik hoop natuurlijk ook
nog voor lang. Maar op de middelbare
school waar ik nu zit heb ik ook al verschillende vriendinnen leren kennen
waarmee ik meteen een klik had.
Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik heb laatst op vakantie een hemdje
gekocht, waar ik in de winkel van
dacht dat die best wel leuk was.
Toen ik thuis kwam en het hemdje
gepast had, bleek het eigenlijk helemaal niet leuk te zijn. Hij was veel te
klein. Helaas zal ik hem dus niet meer
gaan dragen, best zonde.
Waar dagdroom je het meest over?
Als ik op school zit, dagdroom ik het
meest over vakantie. Of over vrije
tijd, dat is namelijk waar ik wel zin in
heb als ik in de les zit. Buiten school
dagdroom ik over dingen die ik graag
zou willen hebben, zoals bijvoorbeeld
leuke kleren, accessoires, enzovoort.
Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Boksen zou echt niks voor mij zijn.
Dat heb ik met een sportdag van
school al eens gedaan, maar ik vond
het supersaai en ik kon het ook nog
niet eens goed, haha.
Wat is je droomberoep?
Dat vind ik een lastige vraag, ik weet
namelijk nog niet zo goed wat ik later
wil worden.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik denk dat ik dan toch kies dat je
foto’s kunt maken door met je ogen
te knipperen, omdat ik sowieso van
foto’s maken houd. Daarbij zou ik hiervoor kiezen omdat ik denk dat als alles
altijd goed gaat, je nooit met moeilijke
momenten leert omgaan in je leven.
Dat vind ik juist belangrijker, want
daar word je sterk van.

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Muziek
Ik luister altijd veel naar
muziek. Hierdoor bedacht ik
me ook dat muziek onze stemming en misschien zelfs onszelf best wel eens zou kunnen
beïnvloeden.
Denk je eens in. Je voelt je
misschien niet zo heel erg
vrolijk omdat je toets misschien
niet zo goed ging en besluit
even naar wat muziek te luisteren ter ontspanning.
Waarschijnlijk pak je dan een
afspeellijst met een paar vrolijke nummers, tenzij je jezelf
misschien nog iets verdrietiger
wil maken, wat natuurlijk ook
best zou kunnen, maar we gaan
er nu even van uit dat je wat
vrolijkere nummers pakt.
Waarschijnlijk voel je je dan
na het luisteren van deze nummers een stuk vrolijker dan
eerst. Muziek kan je tegenwoordig eigenlijk ook overal luisteren. Je zit bijvoorbeeld in de
trein, bus of gewoon in een
drukke ruimte en hebt even iets
nodig om je af te sluiten van
alles om je heen. Vaak haal je
dan gewoon je oordopjes uit je
tas en zet je wat muziek op,
zodat het geluid van de drukte
gedempt wordt door het geluid
door je muziek. Zorg wel dat je
je muziek dan niet te hard hebt
staan, omdat dat anders best
wel slecht kan zijn voor je oren.
Zoals ik in het begin al zei
luister ik veel muziek. Het probleem hierbij is wel dat ik nooit
een fatsoenlijke afspeellijst heb
en dat ik bijna om de week een
nieuwe aanmaak. Zo zit ik nu
dus met ongeveer vijftig
afspeellijsten waarvan ik er
geen wil weggooien omdat ik
ze zogenaamd ‘nog wel een
keer zal beluisteren’.
Lieke
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Klasse DE-B

Liv Linssen Nederlands Kampioen Brons voor
Femke Cobben
Liv Linssen en haar pony Jack of Hearts zijn Nederlands Kampioen geworden in de klasse DE-B. Eerder werden
ze in Meerlo al Limburgs Kampioen.

Femke Cobben uit Maasbree is hard op weg naar een paralympische
kwalificatie. Bij de open paratafeltennis 2019 in de enkelklasse 1-2
heeft zij de derde plaats behaald.

In Ermelo tijdens de Hippiade
afgelopen weekend reden ze een
foutloze eerste omloop en plaatsen
zich hiermee voor de barrage. Ook
deze wisten ze foutloos te behalen,
wat 82 stijlpunten opleverde en de
hoogste plek op het erepodium.
Nikki Hanssen van de Cavaliers in
Helden won met Mutsaards Pascha
zondag 8 september in de klasse DB

een eventingwedstrijd in Geffen.
Damaè Hanssen behaalde daar met
Up Winds Byoutie een vijfde prijs.
Thuis bij PSV De Cavaliers
in Helden waren die zondag de
clubkampioenschappen. Bixieclubkampioen werd Pip Bokop met
Steffie. Bij het springen werd Famke
Engels met Blueberry Ice clubkampioen en bij dressuur Kelsey van der

Spek met Dakar. Algemeen clubkampioen werd Femke Huijs met
Mandy. Bij de paarden ging de titel
clubkampioen dressuur, springen en
algemeen naar Inge Sonnemans met
Uline van ter Hilst.
Intussen behaalde Ivo Steeghs
van PSV Caprilli met Belle Garanta in
Asten een vierde prijs in de klasse L
bij de springwedstrijd.

Masters

Bij de teamwedstrijden kwam
ze ondanks een verdienstelijke
overwinning op de veel hoger
geplaatste Thaise speler
Wararitdamrongkul, niet verder dan
een vierde plaats. Cobben vond dit

een goede voorbereiding voor de
Europese kampioenschappen in
Zweden waar ze van 16 tot 18 september zal uitkomen. Daar wil ze de
basis leggen voor een paralympische kwalificatie.

Jac Roemerman wereldkampioen Panningen wint
wielrennen
royaal van IVO
De Masters Wereldkampioenschap wielrennen op de weg 2019 voor 60+ in Sankt Johann, Oostenrijk is
gewonnen door Jac Roemerman uit Helden.

Door: Wiet Leenders
SV Panningen startte zondag 8 september in de wedstrijd tegen IVO
Velden met Roy Cuppen. Hij keerde terug in het centrum van de verdediging, na een jaar blessureleed. De man met het imposante figuur
bracht rust in de verdediging; het was jammer dat hij op medisch
advies nog slechts één helft speelde.
De wedstrijd is amper 3 minuten
oud als Patrick Joosten, zoals altijd
aanspeelbaar in de laatste linie, de
bal inspeelt op Youri van den Hurk.
Die passt in een keer door naar de op
snelheid liggende Robin van Osch.
En Robin van Osch op snelheid is
wellicht te volgen voor Usain Bolt,
maar niet voor de IVO-defensie.
Het betekent 1-0 voor Panningen.

Gretigheid

Roemerman bereikte de finish met
een half wiel voorsprong in een
kopgroep met twee andere
Nederlanders, een Rus, een Australiër
en een Canadees. De kopgroep van
zes renners reed na twintig kilometer

op de tweede beklimming van het
parcours uit het peloton weg. De kopgroep bleef bij elkaar tot een kilometer voor de finish waar drie
Nederlanders als eerste passeerden.
Het is voor Roemerman de vierde

keer dat hij de kampioenschappen in
Sankt Johann won. Het wereldkampioenschap werd hier voor de 52e
keer verreden. Voor de eerste keer
werd het podium bezet door alleen
Nederlanders.

En de koek is nog niet op. Remco
Litjens onderschept een Veldense
poging tot uitverdedigen, maar
strandt uiteindelijk op een IVOverdediger. Het zegt wel iets over de
gretigheid van de groenwitten.
Twintig minuten zijn verstreken
en Ilias Amhaough, de aangewezen
‘corner man’, trapt een hoekschop
op het hoofd van Robin van Osch.
Alleen de langjarige Panningenvolgers weten dat die kan koppen en
dat betekent 2-0. In de 25e minuut
jaagt Youri van den Hurk, zoals

alleen hij dat kan, en verovert de bal.
Ilias Amhaough scoort uit zijn aangeven de 3-0. Na rust keert Roy Cuppen
niet terug, zijn plaats wordt ingenomen door youngster Tom Wilmer.
Youri van den Hurk zakt een linie.
In de 46e minuut zien we zowaar
een kans voor IVO, maar Sil Geurts
mist. In de 50e minuut valt de definitieve beslissing, Robin van Osch kopt
alweer raak uit een corner: 4-0.
Ramon Sijben, ingevallen voor
Ilias Amhaough, krijgt nog een reuzekans. Tussen de 75e en de 85e
minuut perst IVO er nog een slotoffensiefje uit: er ontstaan wel wat
kansjes, maar het levert niets op.
Vermeldenswaardig is de pegel vanaf
30 meter van Remco Litjens op de lat.
Panningen kan terugzien op een
uitstekende bekerwedstrijd, maar
kreeg ook alle gelegenheid van de
mannen uit Velden. Aanstaande
zaterdag wacht een naar verwachting
heel wat zwaardere klus tegen kersverse 4e-klasser Grashoek.
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8.523 kilo

Taxus snoeien tegen k
 anker
In de gemeente Peel en Maas is dit jaar ruim 8.523 kilo taxussnoeisel ingezameld. Dat heeft stichting Taxus
Taxi dinsdag 3 september bekendgemaakt. In de taxusnaalden zit een belangrijke grondstof voor chemotherapieën tegen verschillende soorten kanker.
“We zijn erg verheugd met de
opbrengst van dit jaar”, vertelt
Werner Toonen van stichting Taxus
Taxi. “We hebben gemerkt dat door
het droge weer de groei per haag en
regio flink kan verschillen. Hierdoor
heeft de één wat minder, maar de
ander gelukkig meer taxus kunnen snoeien dan in andere jaren.”
Ondanks de weersomstandigheden

was de opbrengst dit jaar boven verwachting, aldus de stichting. In totaal
zijn de landelijk ingezamelde naalden goed voor ruim 3.000 therapieën.
Dit jaar liep de inzameling tot en met
23 augustus.
Volgens Toonen is het succes
van de inzamelactie te danken aan
meerdere factoren. “Zo weten steeds
meer mensen van de inzameling en

hebben we met Den Ouden Groep,
Boerenbond, Intratuin en Welkoop een
aantal goede partners waar mensen tijdens het seizoen een Taxus
Taxi Tas kunnen halen voordat zij
gaan snoeien. Onze partners brengen
bovendien de actie onder de aandacht
van hun klanten.”
Kijk voor meer informatie op
www.taxustaxi.nl
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Trines wint wedstrijd
om Jan Heinenbeker
Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
De veertiende wedstrijd van hengelsportvereniging De Ruisvoorn
uit Helden werd op zaterdag 7 september gespeeld. De wedstrijd ging
om de Jan Heinenbeker en vond plaats op De Breeërpeel in Helden.
Albert Trines hengelde deze keer
11.170 gram uit het water. Dat waren
kilo’s meer dan zijn vismaat Sjraar
Dorssers. Hij ving 7.430 gram. Jos
Janssen nam plek drie in beslag met
7.110 gram.

De top vijf werd verder opgedeeld met Martin Sanders op de
vierde plek met 4.270 gram en Huub
Maassem, 3.960 gram. De volgende
wedstrijd wordt op zaterdag 7 september gespeeld.

EK Motorcross
Grashoek wint tweede bekerduel in Meijel
Tegen SV Egchel

Door: voetbalvereniging SV Grashoek
De voetbalmannen van SV Grashoek speelden op zondag 8 september een thuiswedstrijd tegen Egchel 1.
Grashoek won de wedstrijd met 4-1.
Matchwinnaar was Grashoek spits
Chris Hunnekens die drie keer scoorde.
Dat Grashoek met deze duidelijk cijfers
Egchel versloeg was na een uur spelen
absoluut nog niet duidelijk. Nadat
Grashoek in de eerste helft op voorsprong was gekomen door een schot
van Chris Hunnekens herstelde Egchel
deze opgelopen schade na rust meteen door een doelpunt van Paul
Ververgaert. Egchel kwam hierdoor

terug in de wedstrijd en leek het
Grashoek nog erg moeilijk te gaan
maken.

Orde op zaken
Grashoek werd na de rust afgetroefd op felheid waardoor Egchel
terug in de wedstrijd kon komen.
Grashoek realiseerde zich dit na twintig minuten en schakelde een tandje
bij. Binnen acht minuten werd orde op

zaken gesteld. Allereerst kon in de 68e
minuut de net ingevallen Joep Janssen
Burak Oosterveen bedienen die de bal
voor het intikken had. Drie minuten
later scoorde Chris Hunnekens uit een
rebound zijn tweede nadat allereerst
een inzet van Burak Oosterveen nog
van de lijn was gehaald. In de 75e
minuut gaf Tjerk van Sleeuwen een
pass op wederom Chris Hunnekens die
daarmee zijn derde kon intikken.

21 bochten

Stan en Tristan beklimmen
de Alpe d’Huez
21 leerlingen van het Blariacum College in Venlo hebben met 21 begeleiders 21 weken getraind om op
21 september de 21 bochten van de Alpe d’Huez te beklimmen. Zo ook Stan Vissers uit Koningslust en Tristan
Houwer uit Baarlo.

Op de Vossenberg in Meijel wordt op 15 september gestreden om
het Europees Kampioenschap van de MX Open Klasse.
In het klassement gaat momenteel de Engelsman James Dodd aan
de leiding. De uit België afkomstige
Stijn Verstrepen volgt hem in het
klassement. Daar vlak achter staat
weer de Engelsman Andy Smart.
Niet alleen deze mannen, maar
zeker ook de Nederlanders Jacky
Tausch, Jarno Derks, Roy Hoeijmakers
en Enrico Schell strijden voor een
plek op het podium. Vanuit MCC
Meijel doen clubleden William
Thijssen en Teun Cooymans mee op
het zandcircuit.
Verder op het programma de
Protempo-cup, een kampioensstrijd
voor de zijspannen, waarin een prij-

zenpot van 10.000 euro onder de
besten wordt verdeeld. Momenteel
bezet de MCC Meijel-combinatie
Stephan Wijers en Siebe van der
Putten de tweede plaats in het klassement. Ook de Meijelse combinaties
Bram van Dijk -Loet van der Putten
en Lins Stijnen- Dirk van Dijk verschijnen aan de start.
Een dag eerder, op zaterdag
14 september, organiseert MCC Meijel
een open clubwedstrijd voor verschillende klassen: Open clubklasse jeugd
65 - 85cc; open clubklasse solo; open
clubklasse zijspannen en de besloten
clubklasse. ’s Avonds is er feest in de
tent met DJ Tuan Stex.

SVO Peel en Maas
wint vier wedstrijden
De dames van voetbalvereniging SVO Peel en Maas wisten de vier
eerste wedstrijden van het seizoen te winnen.
Het nieuwe voetbalseizoen voor
de meiden van SVO Peel en Maas is
goed begonnen. De oefenwedstrijd
MO-19 tegen het meidenteam uit
Arcen op zaterdag 24 augustus werd
al direct gewonnen. Voor MO-17
startte het seizoen met een voetbaltoernooi in Baarlo. De meiden van
SVO werden hier tournooikampioen.
De eerste officiële wedstrijden

vonden afgelopen weekend plaats.
Voor MO-15 was dit een thuiswedstrijd tegen SV-Venray. Deze wisten
ze te winnen met 1-0. MO-17 speelde
thuis tegen FCV Venlo waar ze met
maar liefst 10-0 wonnen. Vervolgens
was het de beurt aan MO-19 die
thuis de wedstrijd speelde tegen
Bieslo. Ook zij wisten te winnen, en
wel met 3-2.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Stan (30) is docent Lichamelijke
Opvoeding en MVI, wat staat voor
Media, Vormgeving en ICT. Tristan (15)
is zijn buddy. Hij zit in het afstudeerjaar van het VMBO, Stan is zijn mentor.
Voor Stan is het de tweede keer
dat hij meedoet met een beklimming van de Alpe d’Huez, Tristan rijdt

voor het eerst. Maar hij heeft goed
getraind, vindt Stan. Van alle trainingen die sinds mei plaatsvonden, heeft
hij er pas vier gemist.

Hobby gevonden
Het laagste aantal van alle
21 deelnemende leerlingen. Het gaat

Tristan dus vast lukken, verwacht Stan.
“Als hij maar niet te enthousiast van
start gaat.”
En Tristan heeft er ook goede hoop
in. Wielrennen doet hij pas sinds mei.
“Ik had eigenlijk geen hobby of sport
die ik echt leuk vond. Maar nu heb ik
mijn hobby gevonden.”

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Mark van Dijk judokampioen
Door Frans Manders
Met een ippon werd Mark van Dijk van Judoclub Helden kampioen
in de klasse tot 81 kilo tijdens het Nationaal Kwalificatie Toernooi.
Guus Manders plaatste zich voor de NK in de categorie tot 66 kilo.
Het Nationaal Kwalificatie Toernooi
voor senioren op 7 september was het
eerste toernooi van het seizoen.
Namens Judoclub Helden hebben Guus
Manders, Bart Cuppens en Mark van
Dijk deelgenomen. Guus kwam uit de
in de klasse tot 66 kg, Bart en Mark in
de klasse tot 81 kg. Allebei klasses
met een erg sterk deelnemersveld.
Guus won zijn eerste partij met
twee sodes. Daarna was het de beurt
aan een van de favorieten uit de
poule. De eerste actie was voor de
tegenstander, Guus ontweek deze
actie en volgde met een eigen actie.
Vol punt, door naar de kwartfinale!
Deze pot ging helaas verloren. Guus

wist de knop weer goed om te zetten
en wist in de verliezerspoule nog een
partij te winnen. De uiteindelijke nummer drie was hem te sterk af. Guus
werd zevende en heeft zich daarmee
geplaatst voor het NK-senioren.

Ippon
Bart Cuppens won zijn eerste partij met een mooie ippon. De tweede
partij verloor hij helaas van de uiteindelijke nummer twee. Bart herpakte
zich goed en won in de verliezerspoule
zijn eerste wedstrijd. Na een wazari
tegen knokte hij zich goed terug. Bart
scoorde met een mooie heup- en
schouderworp. Helaas ging de parBart Cuppens, Guus Manders,
Mark van Dijk en coach Mark van der Linden

Overtuigende zege
MVC’19 in bekerduel
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De voetbalmannen van MVC’19 hebben de tweede bekerwedstrijd
in de poule gewonnen. Vierdeklasser SVEB uit Broekhuizenvorst werd
met 4-1 verslagen.
MVC’19 begon voortvarend aan
de wedstrijd. Vanuit een versterkt
middenveld zette de Maasbreese
ploeg veel druk. Dat leverde in de
tiende minuut een verdiende voorsprong op. Een mooie pass van Joris
Timmermans werd door Mike Peeters
met een strak schot afgerond. SVEB
gaf zich niet zo maar gewonnen.
MVC’19-trainer Tom van Bergen zag
zijn ex-ploeg strijden voor een goed
resultaat, maar MVC’19 gaf nauwelijks kansen weg. Kregen de gasten
een kans, dan greep de keepende
Stan Caris goed in. MVC’19 wist voor
rust geen kansen meer te verzilveren.

Gretig voetballen
Gelukkig had trainer Tom van
Bergen na rust MVC’19 weer op
het goede spoor gekregen. MVC’19

werd weer dominant wat mede
kwam door het inbrengen van
Bart Houben en Bart Crienen. In de
51e minuut kwam MVC’19 op 2-0,
toen Ron van den Kerkhof door
Joris Timmermans in de ruimte
werd gestuurd. Hij rondde fraai
af. Bij een van de schaarse uitvallen kon SVEB de 2-1 scoren. Echter
in de 62e minuut liet Ron van
den Kerkhof zien, dat het goed zit
met zijn vorm. Zijn tweede treffer was fraai in uitvoering. MVC’19
bleef gretig voetballen, maar de
keeper van de gasten voorkwam
enkele Maasbreese doelpunten.
Trainer Tom van Bergen kon kiezen
uit een groot aantal spelers. Het
werd dringen op het middenveld.
Uiteindelijk won MVC’19 met 4-1,
want in de slotminuut kreeg Bart
Houben zijn beloning.

tij erna verloren en was het dus het
einde van het toernooi voor Bart.
Als een van de jongere deelnemers in zijn poule kwam Mark van Dijk
als laatste in actie namens Judoclub
Helden. Mark mocht direct aanvangen
tegen een zeer ervaren tegenstander. De partij werd echter na twee
minuten al beslist door Mark met vol
punt. De partij erna verliep erg soepel,

waarmee Mark zich plaatste voor de
kwartfinale.
Die partij kwam moeizaam op
gang. Na drie minuten maakte Mark
zijn acties beter af. De partij werd dan
ook in de golden score gewonnen met
een vol punt. In de halve finale pakte
Mark revanche op zijn tegenstander
uit Lommel.
Mark kwam dus in de finale. Dit

beloofde een zware pot te worden.
Links tegen links. De partij duurde
ongeveer twee minuten en ging hard
tegen hard. Mark wist zijn tegenstander knap te verrassen en wisselde
van links naar rechts. Met een vette
rechtse heupworp scoorde Mark ippon.
Kampioen! Guus en Mark mogen trots
zijn. Zij zijn de eerste judoka’s op het
NK-senioren namens Judoclub Helden.

Baarlo wint tweede bekerduel
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De roodzwarten uit Baarlo speelden op zondag 8 september een uitwedstrijd tegen RKSV Meterik in de
bekercompetitie. Baarlo was een maatje te groot voor de Meterikkers want ze wonnen met 1-5.

nu

€10,Dennis van de Vinne namens Baarlo in de aanval

Slaapzakken
wassen
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

Alleen in de absolute beginfase
hield Meterik even gelijke tred met
Baarlo dat wat aftastend van start
ging. De eerste grote kans was ook
voor de thuisclub, een minuut of vijf
na de aftrap. Vogelvrij voor doel
schoot een Meterik-aanvaller echter
over het Baarlose doel. Enkele minuten later was Rik Schotman namens
Baarlo dicht bij de openingstreffer.
Met een fraai afstandsschot trof hij de
lat. Dat was tevens de kentering in het
duel, want vanaf dat moment domineerde Baarlo. Toch duurde het nog tot
een minuut of acht voor rust tot de
openingstreffer daar was. Matthijs de
Vogel bracht Sander Gulev in stelling.

Diens eerste poging smoorde nog,
maar in de rebound trof hij alsnog
doel, 0-1. Een paar minuten later al
tikte de jeugdige middenvelder
Laurents van den Ham uit een breedtepass van Dennis van de Vinne de
tweede treffer binnen, 0-2.

Geen clean sheet
Na de rust was de dominantie
van Baarlo nog groter dan in de eerste helft. Desondanks duurde het nog
ruim een kwartier voordat Baarlo het
laatste restje hoop van Meterik op een
ommekeer in de wedstrijd definitief
de bodem in sloeg. Op een dieptepass
van Roel Bouten was het namelijk

opnieuw Laurents van den Ham die
koeltjes Baarlo op een 0-3 voorsprong
zette. In het resterende deel van het
duel creëerde Baarlo zich nog tal van
kansen, maar bleef het bij nog twee
treffers. Roel Bouten en Tayo Janssen
tilden de stand naar 0-5. Meterik
kwam slechts sporadisch in de buurt
van het doel, maar was met een ver
afstandsschot op de lat dicht bij een
eretreffer. Die viel alsnog in blessuretijd uit een vrije trap waarbij de
bal fraai in de kruising werd geschoten, 1-5. Dit met name tot teleurstelling van Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg, die de wedstrijd graag
met een ‘clean sheet’ had afgesloten.
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75 jaar bevrijding

Toeren met oldtimers

Bevrijdingsvuur komt
naar Meijel

Met bromfietsen, motoren en auto’s wordt op zondag 15 september
in Meijel een grote oldtimertoertocht gereden.

Het bevrijdingsvuur van 75 jaar bevrijding komt op woensdag 18 september vanuit Frankrijk aan in
Eindhoven. De dag erna wordt per fakkel het vuur naar Asten gebracht waarna burgemeester Wilma Delissen van
de gemeente Peel en Maas de fakkel naar Meijel brengt.
Maurice en Liek Simons uit
Meijel begeleiden de burgemeester
hierin, samen met het Dorpsoverleg
Meijel. Vanuit Jeeps worden ze
aangemoedigd. Kapelaan Roger
Maenen neemt het vuur in ontvangst en bewaart het in de
St. Nicolaaskerk in Meijel tot zondag

22 september. Op die dag wordt het
vuur vanuit Meijel en ook Neerkant
meegedragen in de evacuatietocht
en naar Heusden gebracht.

Wethouders
In Heusden zullen wethouders
Paul Sanders en Anget Mestrom

van de gemeente Peel en Maas
rond 12.00 uur het vuur overdragen aan de gemeenschap Heusden.
De samenkomst van de tocht is
op donderdag 19 september op
de Markt in Asten om 18.30 uur.
In Meijel komt het vuur bij de kerk
rond 22.00 uur aan.

KBO Meijel

Bijeenkomst brandveiligheid
KBO Meijel organiseert op donderdag 19 september een bijeenkomst over het huis brandveilig te maken.
De activiteit vindt plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Tijdens de bijeenkomst worden
onder andere de meest voorkomende
brandoorzaken in het huis behandeld
en worden handreikingen aangeboden om het huis brandveiliger in te

richten. De deelnemers krijgen ook
antwoord op de vraag wat de beste
keuze is tijdens het vluchten in een
brand uit huis. De middag begint om
14.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.

Aanmelden kan door een mail te
sturen naar Peter Beijers via penningmeester@kbo-meijel.nl of te bellen
via 06 22 24 77 53.
Aanmelden kan tot 15 september.

Burendag in Baarlo

Culturen leren kennen
In het kader van de landelijke Burendag worden in en rondom MFC De Engelbewaarder in Baarlo
verschillende activiteiten georganiseerd. Het motto van de Baarlose Burendag is ontmoeten en elkaar
leren kennen.
De Burendag op zaterdag 28 september wordt georganiseerd samen
met buurtbewoners, statushouders en
nieuwkomers. Deze middag, die duurt
van 14.00 tot 17.00 uur, worden
bewoners van buitenlandse afkomst

zoals statushouders en arbeidsmigranten welkom geheten. Ook overige
nieuwkomers en buren van De
Engelbewaarder zijn speciaal uitgenodigd. Tijdens de Baarlose Burendag
zijn er verschillende activiteiten: een
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dansactiviteit, (oud) Hollandse
spelen, presentaties van enkele
Baarlose (sport)verenigingen en een
springkussen voor kinderen.
Daarnaast kunnen bewoners kleine
hapjes proeven uit diverse landen.

De voertuigen verzamelen zich
vanaf 9.30 in de Dorpsstraat te Meijel
bij de Heere van Meijel.
De bromfietsen vertrekken om
10.30, de motoren om 10.45, de

auto’s om 11.00. Elke oldtimerliefhebber kan meerijden zonder zich
van tevoren aan te melden.
Iedereen is welkom om de voertuigen te komen bezichtigen.

Buurtbemiddeling Peel en Maas
Burenruzies kunnen ons allemaal overkomen en kunnen
soms flink uit de hand lopen. Het beste kun je natuurlijk ruzie
met je buren voorkomen, maar als het toch misloopt kan
buurtbemiddeling een oplossing bieden.
“Wat ze aten weet ik niet maar het stonk vreselijk”,
zegt Ozkan Dincer. Zijn buren kookten Pakistaans met de deur
wagenwijd open. “Elke dag die stank, onze vloer spekglad van
de oliedamp.” Om te voorkomen dat het escaleert, belt hij
buurtbemiddeling.
In Peel en Maas werken we al een aantal jaren met
buurtbemiddeling. Dat zijn mensen die vrijwillig ondersteunen bij
conflicten tussen buren. De bemiddelaars helpen bij het gesprek.
Ze zijn neutraal, geven geen oordeel, kunnen goed luisteren en
zijn onafhankelijk. Het doel van een bemiddelingsgesprek is dat
de beide partijen zelf een oplossing vinden. Alles is er op dus
op gericht om er samen weer uit te komen. Welzijnsorganisatie
Vorkmeer ondersteunt de bemiddelaars en zorgt voor de juiste
training en begeleiding.
Mocht je meer willen weten over buurtbemiddeling of willen
bekijken of bemiddelaar iets voor je is neem dan contact
met ons op via buurtbemiddelingpeelenmaas@vorkmeer.nl
of tel. 077 - 307 73 50.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen
van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (lb) een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST 40 UUR M/V
Werkzaamheden zijn o.a.:
• telefonisch en persoonlijk te woord staan van klanten en
leveranciers;
• vastleggen en opvolgen van gemaakte afspraken;
• opstellen van offertes;
• administratieve en logistieke afhandeling.
Wij vragen:
• minimaal een afgeronde mbo-opleiding;
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal;
• zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband;
• communicatief sterk, oplossingsgericht, daadkrachtig;
• agrarische achtergrond is een pre.

Battlerun in Maasbree
De Battlerun werd op zondag 8 september gehouden in Maasbree. Het sportieve evenement
had een obstaclerun voor jong en oud. Vanaf 2 tot 5 jaar werd er gestreden op het Mini Battle
Parcours en vanaf 6 jaar op het grote parcours van 4,5 kilometer. In totaal had het laatste
parcours 36 hindernissen.

Heb jij groene vingers en ben je commercieel ingesteld?
Stuur dan je cv naar: Vissers Plant Innovators, t.a.v. Juul Swinkels
Midden Peelweg 10, 5966 RE America
T: 077 464 81 00
E: juul@vissers.com
www.vissers.com
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Agenda t/m 19 september 2019
vr
13
09

za
14
09

Stapavond Instuif

Frambozen JAM Evenement

Glasvezel infomarkt

Tijd: 20.00-23.00 uur
Organisatie: Mama Café Peel en Maas
Locatie: feestzaal Thoes in Panningen

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Raspberry Maxx
Locatie: Steenoven 28, Meijel

Tijd: 19.00-21.30
Organisatie: Glasvezel buitenaf
Locatie: Gemeenschapshuis Eik, Kessel-Eik

Opening Lazaristenkapel,
i.v.m. Open Monumentendag

Optreden Meijels Mannenkoor Mutin-Cavaillé-Coll orgelconcerten

Lezing over edelpapegaaien
door familie De Moor

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: ingang aan de Kerkstraat

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: kapel Missiehuis Lazaristen Kerkstraat 8,
Panningen

Tijd: 19.45
Organisatie: Parkieten Sociëteit
Noord- en Midden-Limburg
Locatie: Party Restaurant de Houbereij, Panningen

Repair Café Meijel

Ruilbeurs

Tijd: 9.30-11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie/Durnééve

Tijd: 9.00-12.30
Organisatie: Verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: D’n Binger Meijel

Muziek onder de Toren
met Die Vlierländer Musikanten
Tijd: 14.00-15.30 & 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

zo
15
09

wo
18
09

Lezing over Kinderrechten

do
19
09

Huisvlijt

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Vrouwengilde Helden en Bibliotheek
Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

ma
16
09

Koffie met... Els Knippenberg

di
17
09

Optreden van Sjrieverskring Venlo,
voordrachten en liedjes in dialect

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes
Locatie: Koninginnelaan 14, Kessel

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

Oldtimertoertocht
Tijd: verzamelen vanaf 9.30
Locatie: vertrek bij de Heere van Meijel

Tijd: 10.30-11.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Baarlo

Tijd: 13.30-17.30
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

The Cord Connection

Stoel van pakkentouw
naar Dubai
Twee jaar heeft hij nagedacht over de stoel die volgende maand in Dubai wordt getoond aan het grote
publiek. Meubelontwerper Ruben van Megen uit Kessel presenteert The Cord Connection op de internationale
beurs INDEX Design Series 2019.

ADVERTENTIE W E E K
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De stoel van Ruben is gemaakt
van gebruikt pakkentouw. Een touw
om hooi en stro samen te binden.
Het afvalproduct van polypropyleen is
een ogenschijnlijk kleine afvalstroom.
Toch gebruikt alleen al de
Nederlandse paardenhouderij genoeg
touw om zeven keer per jaar de
wereld rond te gaan.
Ruben onderzocht of een nieuw
product kan voortkomen uit een
enkel, schijnbaar betekenisloos afvalproduct. Het resultaat is een stoel
waarin de verschillende verschijningsvormen van het afvalproduct
één geheel vormen. Met The Cord
Connection wil Ruben de aandacht
vestigen op het feit dat plastic zo
diepgeworteld is en verbonden is met
onze hedendaagse consumptiemaatschappij.
“De touwen die de stoel als
een kluwen omsluiten, symboliseren de wortels waaruit de stoel uit
onze plastic afvalberg groeit”, meldt
Ruben in een persbericht. Om de
wortels van de stoel te creëren zocht
hij de samenwerking met specialisten, waaronder een kapsalon in
Panningen. Samen met een team van
haarstylistes heeft Ruben de touwen
verwerkt tot een wirwar van wortels.
De INDEX Design Series 2019
van 17 tot 19 september in Dubai
is onderdeel van de Design and

Hospitality week. Tijdens die grote
beurs wordt de stoel voor het eerst
aan het grote publiek getoond.
Ook worden twee tafels van de col-

lectie Café 6116 naar Dubai verscheept. Een museum en een
kunstgalerie in New York hebben
reeds interesse getoond in de stoel.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 15 september
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v.
Wiet Steeghs; Martinus Sijben en
Antonetta Sijben-Janssen en
overl. Fam.;
Woensdag 18 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 september
Geen H. Mis
Zondag 22 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de parochie

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 september
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten, Mevr.
Elly Gooren
Intenties: Narda Gielen (verjaardag)
en overleden ouders Tina en Sraar.
Nel Vercoulen en overleden ouders
Hubertus Vercoulen en Wilhelmina
van Lier.
Johanna Elisabeth Gielen-Joosten,
echtgenoot en kinderen.
Jaardienst René Coenen. Jaardienst
Martinus Hubertus van Dijck,
Petronella van Dijck-Sijbers en
overleden familie. Toén Haenen

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 september
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Ouders TielenNooijen en kinderen; Milou Steeghs en
overleden familie Strik-van der Burgt

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 15 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. fam. Cox-van den Beucken;
Harrie Engels (jaardienst) en overl.
fam. Engels-Korsten; Karel Teeuwen
(jaardienst) en voor Harrie en Nel
Teeuwen en Peter van Loon; Miel
Keiren en overl. familie.

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88

(verjaardag), Jo Haenen, Lies
Hendricks-Haenen (verjaardag), Hay
Hendricks, Sjeng Hendricks en overleden familie.
Mededeling
Wij willen de contacten tussen pastores en parochianen intensiveren door
elke 1ste zondag van de maand de
kerkbezoekers, na de mis van 11.00
uur in de gelegenheid te stellen om
samen met de kapelaan gezellig een
kop koffie of thee te drinken. U bent
van harte welkom in de Doopkapel
waar de koffie en thee dan klaar staat.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 14 september
19.15 uur Voor Annie Vervoort/
Coopmans.

Kerkdiensten
Zaterdag 14 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
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 12 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 15 september
H. Mis met herenkoor t.i.v. Mia
Huijerjans-Dirks (coll); ouders Gerardus
Janssen en Maria Janssen-Peeters,
dochter Tilly Bruijnen-Janssen en
schoonzoons Harry Bruijnen en Gerard
Thelosen (jaardienst); overl. fam. v.
Hugten, Grard en Trouwtje v.HugtenGulpen, Drina v.Hugten-v.Deursen, Piet
en Maria Kömhoff-v.Hugten, Willem
Klein Zieverink en Will, Piet v. Hugten,
Toon en Nellie Janssen-v.Hugten;
Handrie Engelen (verjaardag) en overl.
fam. Engelen-Jacobs; Urbain Diarra
(jaardienst); uit dankbaarheid.

Woensdag 18 september
9.00 uur. Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 21 september
19.15 uur. Voor de overleden ouders
Jos Timmermans – Maria Goertz en
overleden kinderen.
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
Familie Smits-Berden met het overlijden van Harrie.
Op 9 oktober komt “Kerk in Nood “hier
in onze parochie een lezing houden om 19.00 uur over het werk van
Zusters in de wereld. Het is een zeer
interessante lezing waar ik iedereen
bij uitnodig. De entree is gratis en zal
plaats hebben in de kerk.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

Maandag 16 september
8.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 17 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 19 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 12 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 13 september
H. Mis 09.00 dagkapel
Zaterdag 14 september
H. Mis 14.30 uur “De Groenling” H. Mis
19.00 uur – gemengd koor t.i.v. Joke
Goes; Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; Sjaar
Cleophas en Nel Reynders, Jan Driessen
en Annie Doek, Gerardje Cleophas,
overleden familie Cleophas-Hovens

Kerkdiensten
Zaterdag 14 september
7.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 15 september
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Frans Görtz vanwege verjaardag, voor
Christien Görtz-Stappers en kinderen
en voor Jeanne Janssen-Görtz.
Jaardienst Lambert Bongers en Maria
Bongers-Poels.
Jaardienst Sef Gommans.
Donderdag 19 september
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 15 september
9.30 uur Voor alle overledenen en
levende leden van de fancy-fair.
Zondag 22 september
9.30 uur Jaardienst Piet Geraets en

Zondag 15 september
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 17 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 18 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 19 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 20 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden:
Wies Rutten-Fransen, 75 jaar

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

Gertruda Geraets- Timmermans.
Mededeling:
14 en 15 sept vind de 69 ste
fancy-fair plaats in en rond ‘’ut
gemeinsjapshoes’’ in Kessel-Eik.

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

Paardencabaret in DOK6 Theater
DOK6 Theater in Panningen presenteert dit weekend een nieuw genre: paardencabaret. M.K. de Manvan geeft
op vrijdag 13 en zaterdag 14 september een voorstelling over het leven als echtgenoot van een paardenvrouw.
De voorstelling geeft een kijkje
in het leven van zakenman M.K. de
Manvan. Hij schrijft al jaren
columns voor paardenmagazines,
waarbij hij paardenvrouwen een
spiegel voorhoudt. Zijn echtgenote
bleek gek te zijn van paarden.
Sinds ze getrouwd zijn brengt hij

zijn vrije uren door met paarden.
Hij assisteert bij wedstrijden waar hij
niets van begrijpt, probeert het
‘paardenjargon’ te beheersen en
hoopt ooit eens het paardrijden
onder de knie te krijgen. Daarbij
vraagt hij zich af hoe het kan dat er
steeds meer zadels, trailers en

paarden op het erf verschijnen,
terwijl ondertussen het saldo op
zijn spaarrekening blijft dalen.
Tijdens de voorstelling gaat M.K. de
Manvan in op deze perikelen en
brengt hij liedjes over het leven
met paarden ten gehore. Voor meer
informatie kijk op www.dok6.eu

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Bach
Deze compacte keuken is van alle
gemakken voorzien. Het verdiepte werkblad biedt alle ruimte om uitgebreid te
kokkerellen. Hier uitgevoerd in de trendy kleur saliegroen, met een strakke
zwarte greep. Een moderne keuken, helemaal van deze tijd!

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft
te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen.
Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

