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El Camino’s in Meijel
Voor de vijftiende keer konden liefhebbers van het Amerikaanse automerk Chevrolet El Camino hun hart ophalen in Meijel. Op zaterdag 10 en zondag 11 september
kwamen liefhebbers uit heel Nederland en het buitenland om hun auto te showen. Op het Raadhuisplein, bij de kerk en op de parkeerplaats tussen Hotel Oranje en Café
Parties stonden de wagens opgesteld. Tevens waren er kraampjes waar de bezoekers onder meer schaalmodellen en T-shirts konden kopen. Ook kon bij veel wagens een kijkje
worden genomen onder de motorkap, zoals bij deze rode variant van het automerk. Het evenement begon op zaterdagmiddag en eindigde zondagavond. Er waren verschillende optredens in het weekend, waaronder bluesband Big Ritch en de Duitse rock-and-rollband Lee and the Rhythm Rockets. Vanwege het goede weer kwamen veel bezoekers naar Meijel om een kijkje te nemen bij de Amerikaanse auto’s.

Activiteitenruimtes gesloten na verhuizing huurders

Bewoners seniorencomplex teleurgesteld
In woonzorgcomplex In Den Clockenslagh in Maasbree staan twee ruimtes leeg. Sinds het vertrek van huurders
De Zorggroep en Stichting Sociëiteit ’t Hofje kunnen ook de bewoners van het complex er geen gebruik meer van
maken. “We kunnen nu geen verjaardagen meer vieren met alle bewoners samen”, aldus de bewonerscommissie.
Eigenaar woningcorporatie Wonen Limburg wil de ruimtes weer verhuren en laat ze tot die tijd op slot.
Twintig jaar geleden werd
op advies van Vorkmeer en
Wonen Maasbree door een
groepje bewoners van het toen
nét geopende complex In Den
Clockenslagh besloten een
commissie op te richten. “Al snel na
de oprichting werden er in goede
samenwerking met KBO Maasbree
activiteiten georganiseerd voor

alle bewoners”, vertelt een inwoner.
Sindsdien vieren we samen de
verjaardagen van inwoners die tachtig
jaar zijn geworden en elke vijf jaar
daarna. Ook voor 40, 50 en 60-jarige
huwelijken, de paasbrunch, het
kerstdiner, diensten met Allerheiligen
en de zomerbarbecue konden we in
de grote ruimte van ’t Hofje terecht.
En met een opkomst van 95 procent

konden we die ruimte goed gebruiken
om de mensen en hun rolstoelen of
rollators kwijt te kunnen.”

’Vertrekken staan
leeg in ons complex’
Voorheen werden de twee
ruimten bij het seniorencomplex in het
centrum van Maasbree gebruikt voor

de dagbesteding van de Zorggroep en
voor activiteiten van Stichting Sociëteit
’t Hofje en de KBO. “Al die activiteiten
zijn naar de nieuwe MFA verhuisd.
Sindsdien staan de vertrekken in ons
complex leeg”, aldus een lid van de
bewonerscommissie. De leden spreken
als één groep en willen niet bij naam
worden genoemd. Na de verhuizing
naar ’t Hoës van Bree, zoals de nieuwe
multifunctionele accommodatie heet,
besloot Wonen Limburg de ruimtes af
te sluiten. De woningcorporatie is de
eigenaar van het hele complex.
Wonen Limburg laat weten dat

Sociëteit ’t Hofje en De Zorggroep de
twee ruimten bij In Den Clockenslagh
van de woningcorporatie huurden.
“Zij hebben die huur opgezegd omdat
ze naar de MFA verhuisden”, aldus
een woordvoerster. “De ruimtes
zijn niet van of voor de bewoners,
dus we zijn naarstig op zoek naar
nieuwe huurders. We kunnen ons wel
voorstellen dat nu de deuren echt op
slot zijn, de emoties bij de bewoners
loskomen door het besef dat ze
er geen gebruik meer van kunnen
maken.”
Lees verder op pagina 05
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Triduüm Peel en Maas

‘De ontmoetingen zijn het allerbelangrijkste’
Het Triduüm Groot Helden veranderde afgelopen jaar van naam en opzet.
In plaats van zich te richten op de oud-gemeente Helden, waren dit jaar
inwoners uit alle dorpen van Peel en Maas welkom in recreatiecentrum Het
Trefpunt op camping De Heldense Bossen. Voor de 64e keer kwamen op
dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 september mensen bij elkaar om
te bidden, kaarten, eten en vooral samen te zijn.
Het triduüm, wat staat voor drie
dagen, was bij oprichting door pastoor
Max van Basten Batenburg in 1952
bedoeld voor zieken, gehandicapten
en ouderen die niet naar kerkdiensten
konden komen. Inmiddels heeft
het een ander karakter gekregen.
De ontmoeting is nu het belangrijkste,
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vertelt voorzitster Helie Derks (73).
“De gasten zijn blij dat ze gezellig
kunnen praten met kennissen en
onder de mensen zijn. Het zijn nog
steeds drie Godvruchtige dagen, maar
het draait vooral om samen zijn.”

Bijzondere
samenwerking
De organisatie besliste vorig jaar
dat niet alleen gasten uit Helden
aanwezig mochten zijn. “Al een paar
jaar vraagt men of ook mensen uit
andere kerkdorpen mogen komen”,
vertelt Helie. “Waarom niet, vroegen
we onszelf af. We hebben vorig jaar
de knoop doorgehakt en zijn op zoek
gegaan naar ambassadeurs in de
nieuwe dorpen. Die hadden we al
snel gevonden, dus toen kon het echt
geregeld worden.”
Het Triduüm draait volledig op
vrijwilligers. Niet alleen de mensen die
kopjes koffie rondbrengen, maar ook de
chauffeurs die met busjes de mensen
thuis gaan ophalen. Helie is al 37 jaar
betrokken bij de drie dagen en ze staat
ieder jaar weer versteld van de hoeveelheid vrijwilligers en wat die allemaal
doen. “Ik ben alleen in naam voorzitster,
we zijn namelijk allemaal gelijken. De
samenwerking is zó bijzonder. De liefde
voor de gasten en het enthousiasme is
prachtig om mee te maken.”
Mensen uit Kessel, Kessel-Eik,
Maasbree, Meijel en Baarlo konden

zich dit jaar voor het eerst opgeven.
“Uit Kessel, Kessel-Eik en Meijel zijn
dit jaar al verschillende mensen
geweest”, vertelt Helie. “Helaas vielen
de drie dagen dit jaar tegelijk met de
Baarlose kermis en een evenement
met dezelfde doelgroep als ons in
Maasbree. Volgend jaar is dat niet geval
en verwachten we meer mensen uit
die dorpen.”
“Ik had al verhalen gehoord over
hoe het hier was en de mensen die
hier al waren geweest, waren heel
enthousiast”, vertelt meneer Stroucken
(80) uit Kessel. Hij is er dit jaar dus
voor de eerste keer bij. “Het is heel
gezellig hier. Ik ben samen met twee

Kesselse dames gekomen en ik ben
heel tevreden. ‘Sjoëne minse en sjoëne
muziek’, wat wil je nog meer?”

Memoriam voor
Henk Verwegen
Mevrouw Janssen-Janssen (78)
uit Panningen is alweer wat meer
ervaren. Ze komt al verschillende
jaren naar het Triduüm. “Het zijn fijne
dagen”, vertelt ze. “Je komt weer
onder de mensen en je kunt rustig
praten en samen zijn met elkaar.
Er zijn ook altijd heel veel bekenden
hier. Zo kom ik al een paar jaar met
mijn 88-jarige zus hier. Volgend jaar

wil ik er weer graag bij zijn.”
Het is voor de twintigste keer dat
het Triduüm plaatsvindt in de Heldense
Bossen. Degene die zich daar hard
voor maakte en ieder jaar weer als
gastheer optrad, was Henk Verwegen.
Hij kwam in juli van dit jaar plotseling
te overlijden. “Dat heeft ons diep
geraakt”, vertelt Helie. “We zijn hem
enorm dankbaar voor alles wat hij
gedaan heeft. Ik durf wel te zeggen
dat zonder Henk er geen Triduüm in
de Heldense Bossen was geweest.
Zijn familie was er dinsdag bij toen
ook een memoriam werd voorgelezen.
Op die manier hebben we geprobeerd
het af te sluiten.”

Onderzoek naar lekken geheime
stukken raadslid Jos Wilms
Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar het lekken van geheime
stukken door gemeenteraadslid Jos Wilms van de partij AndersNu.
De fractievoorzitter zou geheime stukken over het SIF-gebouw in Panningen
gelekt hebben naar een journalist. Jos Wilms denkt niet dat hij in de fout is
gegaan en ziet het onderzoek met vertrouwen tegemoet.
Wilms speelde een aantal weken
geleden informatie door aan een
journalist over de financiering van het
SIF-gebouw in Panningen. Daaruit zou
blijken dat het pand de gemeente
een strop oplevert van miljoenen
euro’s. Wilms meldde vervolgens dat
hij fout zat en bood zijn excuses aan
over het doorspelen. Burgemeester
Delissen-van Tongerlo kondigde

vervolgens aan dat het voorval
strafrechtelijk wordt onderzocht. Daar is
zij door wettelijke regels toe gedwongen, zo gaf ze bij de raadsvergadering
op dinsdag 13 september aan.
Bij diezelfde vergadering las Jos
Wilms e-mailverkeer voor tussen hem
en wethouder Paul Sanders, portefeuillehouder omtrent het SIF-gebouw.
Wilms haalde een oude e-mail aan

waarin wethouder Sanders zei dat ’alle
besluiten en bedragen immers in volledige openbaarheid zijn genomen’ en
dus gedeeld mochten worden, ’mits de
namen en eventueel gegadigden in de
stukken’ niet genoemd werden.
De fractievoorzitter van
AndersNu zei verder dat hij er
serieus over nagedacht heeft om zijn
werkzaamheden als raadslid op te
schorten hangende het onderzoek.
Toch besloot hij dat niet te doen
nadat het e-mailverkeer tussen hem
en de wethouder weer tevoorschijn
kwam. ”Ik ga door als gekozen
volksvertegenwoordiger en ik zie

het onderzoek met vertrouwen
tegemoet”, liet Wilms optekenen.
De stukken die naar buiten
kwamen, gingen over de financiering
van het SIF-gebouw in Panningen.
In het gebouw zou jaren geleden een
tuinboulevard gehuisvest worden,
maar dat plan ging uiteindelijk niet
door. Daarna kocht de gemeente het
pand en werd het een bedrijfsverzamelgebouw. Inmiddels staat het pand
te koop. Wethouder Sanders gaf in
de media aan dat hij verwacht dat
de gemeente uiteindelijk één ton zal
moeten toeleggen op het pand als
het verkocht wordt.

Roparun steunt Plattelandshoés
Stichting Roparun doneert 25.000 euro aan Plattelandshoés in Panningen. Het geld is bedoeld voor de bedden en matrassen van het hospice en
verblijfhuis dat momenteel gebouwd wordt. De Roparun is een estafetteloop van meer dan vijfhonderd kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam.
De directeur van Stichting Roparun,
Michael Beenhakker, is blij dat de
estafetteloop een bijdrage heeft kunnen leveren aan het Plattelandshoés.
“We kunnen mensen niet beter maken,

maar we kunnen wel proberen er voor
te zorgen dat ze zich wat beter voelen”,
laat hij weten. “Daarom ondersteunen
we doelen die helpen ons motto waar te
maken: Leven toevoegen aan de dagen,

waar vaak geen dagen meer kunnen
worden toegevoegd aan het leven.”
De Roparun beleefde afgelopen
jaar de 25e editie. In totaal haalde de
goede doelenloop al meer dan 73 mil-

joen euro op voor mensen met kanker
en zijn er 1.400 projecten ondersteund
die het leven van mensen met kanker
veraangenamen. Volgend jaar start de
loop op zaterdag 3 juni.
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Sporthal D’n Adelaer

Nieuwe sportbar
Maasbree geopend
De sportbar in sporthal D’n Adelaer in Maasbree, die eigenlijk zou verdwijnen, is volledig vernieuwd.
Nadat bekend werd dat het Trefcentrum omgebouwd zou worden tot gezondheidscentrum, bleek dat de sportbar
moest verdwijnen. Door de inspanning van vrijwilligers en sportteams kon de bar uiteindelijk toch blijven.

Tijdens de zomerstop zijn
vrijwilligers van de sportverenigingen
bezig geweest om de oude kantine
te slopen en te verwijderen en
compleet opnieuw op te bouwen.
“De verbouwing werd in stappen
uitgevoerd en het was soms spannend
of het allemaal af zou zijn voordat het
sportseizoen weer begon”, laat één van

de vrijwilligers weten. “Dat is gelukt en
er zijn al diverse derde helften geweest
afgelopen week.”
De verbouwing stond onder
leiding van Tiny Peeters. Zij is de
nieuwe uitbater van de sportbar.
Jaren geleden heeft Tiny al gewerkt
in de oude kantine. “Tiny werd toen
al snel omgedoopt tot Kantiny door

de vaste klanten”, laat de vrijwilliger
weten. “Deze naam heeft ze altijd
behouden en dat zal de komende
tijd met de nieuwe sportbar ook niet
anders zijn.”
Op zondag 18 september wordt
de nieuwe sportbar geopend en kan
iedereen tussen 14.00 en 17.00 uur
komen kijken.

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

HALLO in South
Dakota
Mart en Gera Peeters uit Maasbree zijn in augustus voor de
vijfde keer naar de Verenigde Staten geweest. Het echtpaar begon
met vijf dagen in Sturgis in de staat South Dakota. In het slaperige
dorpje vond namelijk voor de 76e keer de Sturgis Motorcycle Rally
plaats. “Het is één van de grootste motorrally’s van de wereld met
gemiddeld zo’n half miljoen bezoekers en bijna evenveel
motoren. Je hoort 24 uur lang de Harley’s rijden, overal is wat te
doen, er komen goede bands en verder is het kijken en genieten”,
laten de twee weten. Zelf reden de Maasbreenaren op een trike
met een Harley Davidsonmotor. De foto is gemaakt bij de grootste
evenementencamping Buffalo Chip. “Wijzelf logeerden op een
kleinere camping daar vlakbij in de buurt”, aldus het echtpaar.

BOUWBEGELEIDING EN ADVIES
NIEUW

BO U W
RENOV
ATIE
ON DE R
HOU D

077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

Open monumentendag kapel
Panningen
De kapel van de Heren Lazaristen in Panningen was op zaterdag 10 en zondag 11 september
geopend vanwege de open monumentendagen. Ongeveer duizend mensen brachten een bezoek aan
de kapel. De bezoekers kregen een rondleiding waarbij ze informatie kregen over onder meer de kapel,
het orgel en de grafkelder. In de grote kapel was een expositie van schilderijen van Piet Heuvelmans te
zien en konden de mensen luisteren naar het orgel. “Samen met de paters Lazaristen is een initiatiefgroep bezig dit erfgoed veilig te stellen voor de toekomst en ideeën te ontwikkelen voor een intensiever gebruik van de kapel voor culturele en aanverwante activiteiten”, laat de initiatiefgroep weten.
(Foto: Fotoclub Kiek Ze)

Heeft u nog

hagelschade?

wij repareren uw auto binnen 1 week!

Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Soms is ’t baeter iets sjoëns te verleezen
baeter verleezen dan detse ut noeits hees gehad

Thei Verhaegh
Panningen, * 3 juli 1946

Venlo, † 12 september 2016
lieve man van

Ria Verhaegh – Joosten
Nicole en Frank
Guus, Jort
Remco en Karen
Kasper, Floris

“Ich bin zoë truuk, hoije tot vriedig”
zei Giel voor zijn operatie nog.
Maar helaas….

Giel van de Schoor
* Herstal, 27 juni 1947
echtgenoot van Wil

† Maastricht, 7 september 2016

van de Schoor-Rongen

Baarloseweg 28
5988 NM Helden
Naar wens van Giel heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgevonden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Grip op leren en opgroeien!
Professionele hulp bij: dyslexie,
Engels, Nederlands (begrijpend)
lezen, rekenen maar ook leren leren,
plannen, faalangst. Voor basisschool,
voortgezet onderwijs,mbo. Tel: 06 50
27 19 73 www.reachup.nl in Maasbree.
Garageverkoop kleding zaterdag 17
september van 10 tot 12 uur, verkoop
goede dameskleding maat 38 en 40,
kinderkleding tot maat 116, schoenen
maat 22, 23, 24, 25, 39 en 40,
Kanaalstraat 79, Beringe.

correspondentieadres
Fien Bos Uitvaartzorg, t.a.v. dhr. Verhaegh
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 17 september
om 11.00 uur in crematorium Yarden, gelegen aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo. Samenkomst in de
ontvangstruimte van het crematorium vanaf 10.30 uur.
Liever geen bloemen maar een gift voor het K.W.F.
stellen we zeer op prijs.

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

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

Bolchrysanten te koop!
Maandag t/m vrijdag vanaf
13.00 uur. Zaterdag vanaf 9.00 uur.
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Spirituele nood? Loop je vast?
Of een vraag over je liefdesleven,
kinderen, HSP, autisme, etc? Ga naar
www.betrouwbaarmedium.nl

Computerproblemen? Trage PC of
slechte WiFi? APK voor veilige PC,
netwerk en back-up. Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info:
www.karelheines.nl

Vragen over je liefdesleven? Bel met
www.betrouwbaarmedium.nl voor
spiritueel & paranormaal advies.
We werken met een code van ethiek
en een officieel keurmerk!

Stallingsruimte. Te huur stallingsruimte voor campers, caravans,
boten, auto, aanhangwagens.
Boots 06 46 77 51 56/
06 27 59 32 33.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl
Huis verkopen? Dit is mogelijk voor
€ 500 excl. btw. Voor meer informatie
www.heikevastgoed.nl of 06 55 12 69 96.
Te koop vastkokende aardappelen/
frieslanders/verse vollegrond- en
kasgroenten/knolvenkel 0.25
koolrabi 0.50 voor iedere klant gratis
courgette. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen. Maandag gesloten.

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
Woninginrichting bij u thuis www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt v.a. € 150,00.
Bel: 06 16 37 45 14.
Cursus Tekenen-Schilderen
voor beginners en gevorderden.
Tel.nr. 06 36 15 87 99 of
mat@matvanderheijden.nl

McDonald’s weg uit Kessel
Fastfoodrestaurant McDonald’s vertrekt aan het einde van dit jaar uit Kessel. De vestiging aan de kruising tussen
de Baarskampstraat en de Napoleonsbaan werd vijftien jaar geleden geopend. De reden voor het vertrek van de
vestiging zijn de veranderende economische omstandigheden.
Medewerkers kregen eerder al het
slechte nieuws te horen. Na de sluiting
van het restaurant op 1 januari ligt er

vanaf begin volgend jaar in gemeente
Peel en Maas alleen nog een McDonald’s in Maasbree. Die ligt naast de

snelweg A67. Het is nog onduidelijk
wat er met het pand gaat gebeuren na
het vertrek van de fastfood-keten.

Gemeentesecretaris
naar Waterschap
Limburg
Gemeentesecretaris van Peel en Maas Henk Mensink gaat op 1 januari
aan de slag als secretaris-directeur bij het nieuwe Waterschap Limburg.
De datum is ook het begin van de fusie tussen de twee Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Mensink gaat al op
16 november aan de slag bij zijn nieuwe baan en vertrekt dus op korte
termijn bij de gemeente.
De 57-jarige Mensink die in
Panningen woont, is sinds 2008
secretaris-directeur van de gemeente
Peel en Maas. Daarnaast is hij sinds
september 2015 secretaris-directeur van
de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Domein Limburg-Noord, een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten
op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning.
Mensink kijkt uit naar de nieuwe
functie die hij gaat bekleden. “Er ligt
een aansprekende opgave voor
Waterschap Limburg: met partners
en inwoners vorm geven aan

een duurzame waterhuishouding
in onze provincie”, legt hij zijn
werkzaamheden uit. “Samen met
bestuur en medewerkers werk ik
daar graag aan mee. We bouwen
verder aan een omgevingsgericht en
resultaatgedreven waterschap, dat
midden in de samenleving staat. Ik ga
daar met volle inzet voor.”
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo gaf bij de raadsvergadering
op dinsdag 13 september aan heel blij
te zijn voor Mensink, maar ook dat de
gemeente hem erg gaat missen. Wie
hem op gaat volgen, is nog onbekend

HALLO in Cochem
Joekskapel Kos Erger uit Panningen toog vanwege het 11-jarig bestaan naar het Duitse plaatsje
Cochem. Daar sliep het muziekensemble in de Jugendherberg en ging de groep naar de wijnfeesten in
Ediger. Judith, Joske, Remco, Piwi, Bregje, Goosje, Peter, Teun, Yvonne, Maurice, Marcel, Mat, Wilmie,
Ester, Riwi, Iris, Monique, Stefan, Eef, Karin en Bram gingen mee op het jubileumweekend. “En we
doen de groeten aan Jac Kerkhofs”, laat Kos Erger weten.
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Veteranendag
3/3

Afghanistan 2009

Peel en Maas viert op zaterdag 17 september haar eerste lustrum van de Veteranendag. Die dag worden alle
veteranen, in het bijzonder die uit onze gemeente, in het zonnetje gezet. HALLO tekende de verhalen op van
drie militairen die op verschillende uitzendingen zijn geweest. Deze week: de 26-jarige, nog actief dienende,
militair Koen uit Helden die in 2009 op uitzending naar Afghanistan ging.

er zijn wapens uitgereikt, waarna we
werden verdeeld over Camp Hadrian in
Deh Rawod en Kamp Holland in Tarin
Kowt, waar ook Australiërs gelegerd
waren. Naar die laatste gingen wij.”

Iedereen kon
Talibanstrijder zijn
Koen bracht 4,5 maand in
Afghanistan door. “Dat was heel
overweldigend. Soms heb je
helemaal niet het gevoel dat je
in een oorlog zit. Toch krijg je
regelmatig waarschuwingen voor
granaten en hoor je schoten om het
kamp. We sliepen met vier man in
een gewapende container, waar je
je eigen spullen om je heen had.
Via de satelliettelefoon konden we
contact met thuis opnemen.” Het
grootste gedeelte van zijn tijd in
Afghanistan, was Koen ‘in het veld’ om
te patrouilleren, te beveiligen en met
de bevolking te praten. “Daar leken
ze nog in de Middeleeuwen te leven”,
vertelt Koen. “Sommige inwoners
verafschuwen je omdat je militair
bent, anderen begroeten je vriendelijk.
Kinderen waren nieuwsgierig en wilden
graag spelen. De mensen zijn gehard
door de ellende die ze gezien hebben.
Daarin zat toen ook het gevaar.
In Afghanistan heerste constante
dreiging. Voor ons leek iedereen op

Al van jongs af aan wilde hij
in de voetsporen van zijn vader en
opa treden, die ook in dienst zaten.
“Toen ik op de middelbare school
zat, werd ik nieuwsgierig naar hun
werk”, vertelt Koen. “Ik heb toen
heel wat filmpjes gekeken van en
over militairen. Daarna wist ik: dit
wil ik ook doen.” Na de middelbare school startte Koen met de
opleiding Vrede en Veiligheid. In
2007 kwam hij bij de luchtmobiele
brigade terecht op de kazerne
in Schaarsbergen bij Arnhem.
Daar volgde hij een half jaar de
Algemene Militaire Opleiding

Luchtmobiel (AMOL). “Hoewel het
‘luchtmobiel’ wordt genoemd, is het
onderdeel van de landmacht. De helikopters van de luchtmacht zijn ons
transportmiddel. We verplaatsen ons
alleen via de lucht.” In 2008 werd
hij officieel lid van de rode baretten
en mocht hij zich Soldaat Infanterie
Luchtmobiel noemen.

‘Die periode heeft
iets van mij gemaakt’
Datzelfde jaar kregen Koen en zijn
collega’s die ene mededeling. “In het
voorjaar van 2009 zouden we naar

elkaar en konden zowel mannen,
vrouwen als kinderen bij de Taliban
horen.”
Ondanks alles wat Koen gezien
en ervaren heeft in de tijd dat hij
was uitgezonden, heeft het hem naar
eigen zeggen niet veranderd. “Ik kijk
er positief op terug. Het is een goede
leerschool geweest en heeft een
vent van me gemaakt. Ook merk ik
dat ik heel wat meer levenservaring
heb dan leeftijdsgenoten en heel
nuchter in het leven sta.” Koen werkt
inmiddels als groepscommandant
op de kazerne, waar hij vijf dagen in
de week verblijft. “In het weekend
kan ik bij mijn vriendin en zoontje
zijn”, aldus Koen. Toch zou hij graag
weer op uitzending worden gestuurd.
“Zeven jaar na mijn eerste uitzending, ben ik er wel weer klaar voor.
In Irak is Nederland bezig met een
opleidingsmissie, dus ik hoop dat
ik daar naartoe mag. De afgelopen
jaren heb ik veel getraind op de
kazerne, dus dat wil ik daar graag in
de praktijk gaan brengen.”
Noot redactie: De achternaam
van Koen is bij de redactie bekend.
Uit veiligheidsoverwegingen raadt
het ministerie van Defensie actieve
militairen af hun achternaam te
gebruiken in interviews over hun
werk of herkenbaar afgebeeld te
worden.

Afghanistan worden uitgezonden”,
aldus Koen. “Ik was toen een jaar of
achttien en kwam eigenlijk pas net uit
het ei, was nog een jochie.” Hij zou
naar Afghanistan worden uitgezonden
als schutter van een licht machinegeweer (MINIMI, red.) en EHBO’er. “Na die
mededeling ging alles in sneltreinvaart.
Mensen uit mijn omgeving vonden
het moeilijk, terwijl mijn vader het
ook ontzettend mooi vond.” Van de
militaire vliegbasis in Eindhoven vlogen
de soldaten naar vliegbasis Al Minhad
in Dubai om een dag te acclimatiseren.
Daarna vlogen ze door naar Kandahar
in Afghanistan. Koen: “Iedereen kreeg

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

Pastoors Maasbree en
Baarlo stoppen
Pastoors Will Verbong van Maasbree en Hub Horstman van Baarlo
stoppen per 1 oktober met hun werkzaamheden in Peel en Maas. De taken
van de twee geestelijken worden tijdelijk of voor langere termijn overgenomen door de deken van het Dekenaat Horst als waarnemend pastoor.
Naar een opvolger wordt momenteel gezocht.
Will Verbong stopt na 45 jaar als
pastoor in Maasbree. “Ik ben 70 jaar
oud en na zo’n lange tijd is het goed
geweest”, laat hij weten. “De gezondheid gaat ook meespelen, dus ik heb
besloten er een punt achter te zetten.”
Hub Horstman stopt niet als priester. Vanaf oktober gaat hij als kapelaan

werken in het cluster Beek, Spaubeek,
Neerbeek en Sweikhuizen. Hij wil zich
meer wijden aan het pastorale werk
in plaats van de bestuurlijke taken die
volgens hem minder bij hem passen.
Verder hij laat weten dat er gesprekken
gaande zijn voor een opvolger voor de
functies in Maasbree en Baarlo.

Vervolg voorpagina

Bewoners seniorencomplex
teleurgesteld
Volgens de bewoners is er
niet duidelijk gecommuniceerd
dat de vertrekken op slot zouden
gaan wanneer de MFA eenmaal
gerealiseerd en de verhuizing rond
zou zijn. “We vinden het niet erg
dat de activiteiten van de KBO, het
eetpunt en de computerlessen zijn
verhuisd”, laat een bewoner weten.
“Integendeel, daar is ’t Hoës van Bree
voor bedoeld. Maar door het sluiten

van de ruimten kunnen wij niks meer
organiseren.”

Koffie drinken in
De Huiskamer
De enige gemeenschappelijke
ruimte die bij In Den Clockenslagh
geopend is, is De Huiskamer. Daar
kunnen bewoners elkaar ontmoeten
en koffie drinken. “Het probleem is

dat we daar niet allemaal terecht
kunnen als we met zijn allen een
verjaardag willen vieren bijvoorbeeld.
Nu zouden we een ruimte kunnen
huren bij de MFA, maar dan betalen
we horecaprijzen én moeten mensen
de straat over. Eerst hoefden ze maar
naar beneden te komen, dus die
drempel was al lager. Daarbij staan er
hier nu twee vertrekken leeg. Dat is
toch krom?”
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Dartclub DC Manders viert zilveren jubileum

Al 25 jaar een gezellige hobby
In het enige café van Egchel huist alweer 25 jaar lang dartvereniging DC Manders. Om dat heugelijke feit te
vieren houdt de vereniging op zaterdag 24 september een receptie en feestavond in thuishonk café Manders. Iedere
week komen nog zo’n 25 leden naar de kroeg om hun partijtjes af te werken én voor de gezelligheid.

Ook de dames zijn vertegenwoordigd bij de club. Truus Bos was
medeoprichter en Chantal Verrijt speelt
alweer anderhalf jaar bij de vereniging.
Darts lijkt misschien een mannensport,
maar dat valt volgens Chantal heel erg
mee. “Ik speel in het derde team”, vertelt ze. “Wij komen heel vaak bij teams
waar de verhouding fifty-fifty is. Ik
kwam bij de club omdat ik eigenlijk altijd
al met mijn vriend mee ging en dan
moest tellen. Op een gegeven moment
heb ik besloten om zelf ook mee te gaan
spelen. Ik ben niet per se goed, maar ik
win regelmatig mijn partijtjes.”

op woensdag. “Dat heeft te maken
met de verschillende bonden waar ze
bij spelen”, vertelt Henk. “Eén team
zit bij de Café Darts Organisatie (CDO)
en de andere drie bij de Venlose Darts
Organisatie (VDO). Het CDO is overigens in 1996 mede door ons opgericht in Manders. Dat kwam omdat
de Limburgse Dart Bond (LDB), waar
we bij aangesloten waren, rond 1995
opgeheven werd. Bij het CDO zaten
en zitten meer de cafés uit de regio.
Later sloten veel teams rond Venlo zich
aan bij de VDO.”

Sommige darters nemen het
spel serieuzer dan anderen. Zo zijn er
verschillende darters die geen alcohol
drinken als ze nog moeten spelen,
vertelt Henk. “Het is natuurlijk gewoon
een kroegsport en je speelt altijd in een
café. Bij sommigen gaan de prestaties
ook juist omhoog als ze een pilsje drinken, terwijl ze bij anderen weer omlaag
gaan. Dat ligt net aan de persoon.”
Chantal: “Ik drink eigenlijk nooit als
ik moet darten. Dat heb ik ook nooit
geprobeerd eigenlijk, ik heb er geen
behoefte aan.”
Tegenwoordig spelen er vier teams
bij DC Manders. Drie op dinsdag en één

een aantal kampioenschappen binnen
te slepen. “Maar voor de topteams in
de regio moet je naar DC Schuim in
Helden”, vertelt Bart Snijders. Hij is al
twaalf jaar bij de club en zag al verschillende spelers overstappen naar ‘Dörp’.
“Dat is ook helemaal niet erg. Je wilt
natuurlijk zo hoog mogelijk darten en
bij hen kan dat. We nemen het niemand kwalijk en gaan gewoon lekker
verder hier bij Manders.”
De receptie van de dartclub vindt
plaats op zaterdag 24 september
en duurt van 20.00 tot 21.00 uur.
Aansluitend volgt er een feest met een
dj en een tombola.

’Zo hoog mogelijk
’Sommigen zijn beter
darten’
met alcohol’
DC Manders wist door de jaren heen

Voorzitter vanaf het eerste uur is
Henk Bos. De Egchelnaar was samen
met John Smeets, Hans Peeters,
John Ghielen en zijn vrouw Truus Bos
oprichter en is nog steeds regelmatig
bij Manders om te oefenen. Hij zag na
de oprichting in 1991 het ledenaantal
groeien. “We begonnen met één team,
maar dat waren er binnen no-time
twee”, vertelt hij. “Daarna groeiden we

in de jaren negentig steeds een beetje.
Op het hoogtepunt hadden we zo rond
de 36 man hier elke week rondlopen.”

Sportieve en
recreatieve leden
Het is een hechte club waar
een goede sfeer hangt, vertelt lid
Erik Leijsten. “Het is niet zo dat het

eerste team heel fanatiek is en de rest
gewoon zuipteams zijn”, legt hij uit.
“Iedereen wil winnen en daarbij wordt
ook wel eens wat gedronken.” Zo ziet
Henk het ook. “De gezelligheid staat
voorop. Als de prestaties daar evenredig aan lopen, is dat natuurlijk perfect.
Er zijn er bij die ten koste van alles willen winnen en er zijn er bij die gewoon
willen ontspannen.”

Spelshow in Meijel

De Slimste Mens
van Méél
Dit jaar wordt voor de tweede keer op rij de spelshow De Slimste
Mens van Méél georganiseerd in Meijel. De show vindt plaats op zaterdagavond 29 oktober vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel.
Aan de hand van honderd meerkeuzevragen, die onderverdeeld zijn
in tien categorieën, wordt uiteindelijk bekend gemaakt wie de slimste
mens van Meijel is. De quiz bestaat
uit zowel kennis- als inzichtvragen en
wordt in groepen gespeeld. De score

wordt per deelnemer bijgehouden,
zodat aan het einde van de avond
bekend is welke tien spelers de beste
score hebben gehaald. Inschrijven kan
via het inschrijfformulier op
www.dnbinger.nl of door een bericht
te sturen naar mauricevm@ziggo.nl

Mee-doe-lessen
bij DéDé Dance
De lessen van dansschool DéDé Dance zijn tijdens de Nationale
Sportweek van maandag 19 tot en met zondag 25 september vrij
toegankelijk. De lessen zijn bedoeld voor alle leeftijden. Meedoen kan in
Maasbree, Meijel en Panningen.

Première film dorpsdag
voorzieningen
Bij DOK6 Theater in Panningen vond op donderdag 8 september de première plaats van de
promotiefilm over dorpsdagvoorzieningen in de gemeente Peel en Maas. De deelnemers en vrij
willigers uit de film kwamen over een rode loper onder gejuich van belangstellenden DOK6 binnen
om de eerste vertoning van de film mee te maken. Wethouder Raf Janssen was aanwezig om de
‘filmsterren’ welkom te heten. In de film vertellen de deelnemers en vrijwilligers wat hen beweegt
om actief en passief met elkaar bezig te zijn.

“DéDé Dance staat bekend om
haar unieke dansstijl Danceballet”,
aldus de dansschool. “Danceballet is
een danstraining in een dynamische
en energieke stijl, op de nieuwste
hits. Daarnaast worden er ook
Classic-lessen gegeven. DéDé Classic
is weer een hele andere stijl binnen
DéDé Dance. Dit is namelijk klassiek
ballet à la 2016. In deze DéDé Dance
stijl leer je technieken uit traditioneel
klassiek ballet, compleet met tendu’s,

plies en pianomuziek.”
De Danceballet-lessen worden
gegeven in de dorpen Panningen,
Meijel en Maasbree. De Classiclessen worden gegeven in
Panningen.
Neem bij vragen contact op met
DéDé via 040 254 40 52 of stuur een
mail naar info@dededance.nl
Kijk voor het volledige lesrooster in
de Nationale Sportweek en voor meer
informatie op www.dededance.nl
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Diabetescafé in Panningen
Diabetesvereniging Nederland (DVN) houdt op vrijdag 16 september het Diabetescafé in De Groenling in
Panningen. Bij de bijeenkomst worden ideeën, informatie en ervaringen uitgewisseld over de ziekte. Het Diabetescafé duurt van 14.00 tot 16.30 uur.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de afdeling Venlo/Venray
en omstreken van de DVN. Er zijn

ervaringsdeskundigen van de DVN
aanwezig. Aanmelden wordt op prijs
gesteld en kan door een mail te sturen

naar Ans Driessen via
ansdriessen23@hotmail.com of te
bellen naar 06 42 10 46 70.

Tweedehands winterkleding

Kinderkledingbeurs in Meijel
Werkgroep kinderkledingbeurs Meijel houdt op woensdag 5 oktober van 13.30 tot 15.00 uur wederom een
tweedehands kinderkledingbeurs in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Tijdens de beurs kan winterkleding
voor kinderen gekocht worden, die vooraf ingeleverd is bij de organisatie.
Om kleding te verkopen, dienen
draagbare en in goede staat verkerende winterkleding tot maat 188
ingeleverd te worden bij de organisatie
na een telefonische afspraak. Dit kan
van maandag 19 tot en met woensdag
28 september. Van babykleding tot en

met maat 86 kunnen maximaal dertig
stuks ingeleverd worden. Verder worden
er geen schoenen, ondergoed, sokken en maillots op de beurs verkocht.
De kleding die niet verkocht wordt, kan
na afloop van de beurs weer opgehaald
worden of bij de organisatie achterge-

laten worden ten behoeve van een
goed doel. Bel voor meer informatie
of om een afspraak te maken met
Jolanda Hoefnagels 077 354 49 24,
Wendy Derix 077 466 39 45,
Coby Boerenkamps 077 466 04 48 of
Mariëlle Maassen 077 466 38 74.

Open traingen MD Meijel
Majoretten- en dansvereniging MD Meijel houdt de komende tijd drie open trainingen. De open lessen zijn
bedoeld voor alle leeftijden en zijn verdeeld in drie leeftijdscategoriën en vinden allemaal plaats in gemeenschapshuis D’n Binger.
Voor de jeugd van 3 en 4 jaar
oud is de open training op woensdag
21 september van 18.00 tot 18.30
uur in de spiegelzaal in D’n Binger.
De groep heet MD Spetters. Voor
de kinderen van 5 jaar en ouder
die majoretten willen leren, is op
maandag 19 september van 16.15

tot 17.00 uur de les in de Rabozaal in
D’n Binger. Voor de kinderen ouder dan
5 jaar die willen dansen is op dinsdag
2 september van 18.00 tot 19.00 uur
de spiegelzaal de plaats van handeling.
De groep heet Start It.
Voor de jeugd van 11 jaar en
ouder is de groep Go For It. Op dinsdag

20 september hebben die een open
training van 19.00 tot 20.00 uur in de
spiegelzaal in D’n Binger.
Voor de geïnteresseerden van
18 jaar en ouder is op 22 september een open training van 20.30 tot
21.30 uur. Ook deze vindt plaats in de
spiegelzaal. De groep heet Move It.
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Activiteitencentrum Vorkmeer

Informatie
bijeenkomst curator
en mentorschap
Welzijnsorganisatie Vorkmeer en Mentorschap Limburg houden op
donderdag 22 september een informatiebijeenkomst over curator of
mentorschap bij (bijna) jong volwassenen. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en vindt plaats in het activiteitencentrum van Vorkmeer aan de
Kerkstraat in Panningen.
De informatieavond gaat over de
vraag waar ouders aan moeten denken
als hun kind 18 jaar wordt en niet
voldoende voor zichzelf kan zorgen.
“Vragen als: ’Waar moet je dan aan
denken en hoe maak je de juiste keuzes’ en ’Wat is belangrijk om (samen)
te regelen?’, worden beantwoord”, laat
de organisatie weten. “Een curator of
mentor helpt uw kind om zoveel mogelijk zijn eigen beslissingen te nemen.”

Kinderbijslag en
kindgebonden budget
De organisatie ligt in handen van
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg en
het Mantelzorgforum Peel en Maas en
Mentorschap Limburg. “Als je kind binnenkort 18 gaat worden of onlangs is
geworden verandert er veel”, schrijven
de organiserende instanties.
“Hij/zij is dan voor de wet officieel
volwassen en mag zijn eigen beslissin-

gen nemen. Uw kind beslist dan over
school en werk of bijvoorbeeld zelfstandig autorijden. Ook financieel gezien
verandert er veel. De kinderbijslag en
kindgebonden budget stoppen meestal
en er moet een eigen zorgverzekering
worden afgesloten. Een curator of mentor kan daar bij helpen.”
Tijdens de avond is er algemene informatie over mentorschap,
bewindvoering en curatorschap.
Ook komt ter sprake wanneer iemand
in aanmerking komt voor een curator of mentor en wat de voordelen
daarvan zijn. “Verder horen de mensen
hoe je het aanvraagt, wie mentor of
bewindvoerder kan worden en wat de
taken en rechten zijn van een dergelijk
persoon”, aldus de organisatie.
Aanmelden wordt op prijs gesteld
en kan door vóór vrijdag 16 september
contact op te nemen met P. Selen van
Vorkmeer via p.selen@vorkmeer.nl of
via 077 307 73 50.

Open dag
Wijngilde Peel en Maas
De wijngaard van Wijngilde Peel en Maas en vijf andere wijngaarden van leden van de vereniging zijn op
zondag 18 september geopend voor een open dag. Leden van het gilde zijn aanwezig om te vertellen over de
mogelijkheden om wijn te maken in Nederland. De open dag begint om 12.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Kiwanis haalt
11.000 euro op
Wijngaarde Potdé van het
Wijngilde Peel en Maas ligt op de hoek
van de Loo en de Maasbreeseweg in
Panningen. Vanuit die wijngaard zijn
fietsroutes uitgezet naar de vijf andere
locaties van leden van het wijngilde
die eveneens hun wijngaarden
openstellen. De wijngaarden van

Huub Hendrix aan de Vosberg in
Panningen, Frans Verdonschot aan
de Loo in Helden, Lien Berkers-van
Dommelen aan de Poorterweg in
Koningslust, Wim Strijbos aan de
Molenstraat in Meijel en Albert Dings
aan het Veersepad in Kessel zijn allen
te bezoeken.

Op alle locaties kan geproefd
worden van de zelfgemaakte wijnen.
De wijngaardeniers staan klaar om
vragen te beantwoorden en diverse
attributen die nodig zijn voor de wijnbouw worden tentoongesteld.
Kijk voor meer informatie op
www.wijngildepeelenmaas.nl

Serviceclub Kiwanis Peel en Maas heeft bij het onlangs georganiseerde Grand Café de Sport 11.000 euro opgehaald. Het bedrag
komt geheel ten goede aan Jeugdsportfonds Limburg. Het bedrag
werd mede door een veiling bij elkaar gebracht. Verschillende
gasten kwamen langs bij het Grand Café om te praten over hun
carrière en leven. Onder meer Pinkpopbaas Jan Smeets, en oudwielrenner Danny Nelissen waren te gast. Voorzitter Jean-Paul
Kremers overhandigde de cheque aan één van de gasten bij het
Grand Café: oud-tennisser Sjeng Schalken.
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Bij zaal Niëns in Maasbree

Inlooprepetitie seniorenorkest Meijel
Seniorenorkest SOM houdt op donderdag 22 september 2016 een
inlooprepetitie. Belangstellenden kunnen dan komen luisteren naar de
muziek van het orkest. Geïnteresseerde muzikanten kunnen zich vervolgens
aanmelden om enkele keren op proef mee te spelen. De inlooprepetitie
vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur bij zaal Niëns in Maasbree.
Gezien de leeftijd van de leden, tussen de 65 en 83 jaar, zijn er ieder jaar
muzikanten die hun instrument aan de
wilgen hangen. “Regelmatige aanvulling
is dus gewenst”, schrijft de groep muzikanten. “SOM is tot nu toe een honderd
procent mannenclub. Vrouwen worden
daarom van harte uitgenodigd om lid te
worden. We willen muzikanten die daar
zin in hebben, heel graag uitnodigen om
de inlooprepetitie te bezoeken.”
SOM is opgericht in Meijel, vandaar
de naam Senioren Orkest Meijel, in
1990 en heeft momenteel een kleine
dertig leden. Per jaar verzorgt het
orkest ongeveer twintig keer optredens voor een uiteenlopend publiek.
“Dan weer zitten we op openluchtpodia
in Roermond, Panningen of Helmond”,
laat het orkest weten. “Vervolgens treden we op in zalen in Helden,
Maasbree, Tegelen of Hout-Blerick.”

Repeteren in
Maasbree
Voor de repetities, elke donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur, week het
Meijelse orkest uit naar Maasbree.
“Vanwege de vele leden die van

Mafcentrum Maasbree

Pubquiz voor project
Kidzz & Armoede

buiten Meijel komen, leek zaal Niëns
de meest centraal gelegen plek”, laat
de vereniging weten. “We hebben
namelijk leden uit onder meer Venlo,
Blerick, Heythuysen en alle kernen van
Peel en Maas.”

Tsjechische en
stemmingsmuziek
Het orkest brengt naast Tsjechische
ook populaire stemmingsmuziek ten
gehore. “De muzikanten van de SOM
zijn bijna allemaal lid of lid geweest
van plaatselijke fanfares of harmonieën”, schrijft het orkest. “Dat is
overigens geen vereiste. Ook muziekdiploma’s worden niet gevraagd. Het
accent bij de SOM ligt op gezelligheid
en vriendschap. Van nieuwe leden
wordt wel verwacht dat zij hun instrument behoorlijk beheersen, zonder dat
er sprake is van prestatiedruk. In het
orkest zijn de meeste instrumentpartijen redelijk bezet, met uitzondering
van de sopraansaxofoons/klarinetten
en de hoorns.”
Kijk voor meer informatie over
het orkest op
www.seniorenorkestmeijel.nl

Heldense Patrick maakte eigen sticker

EHBO-cursus Rode Kruis
Rode Kruis afdeling Peel en Maas begint op dinsdag 4 oktober met een nieuwe EHBO-cursus. De lessen van de
cursus eerste hulp met reanimatie en AED en kinder-EHBO worden allemaal gegeven door kaderinstructeurs en
vinden plaats in Panningen en Maasbree. De cursus bestaat uit twaalf lessen van twee uur.

Bij het Mafcentrum in Maasbree vindt op zondag 18 september een
pubquiz plaats die georganiseerd wordt door Ladies’ Circle Vici Maas en
Peel. De opbrengst gaat naar het project Kidzz & Armoede dat, vanuit het
Mafcentrum, werkt aan bewustwording, zingeving en empowerment van
kinderen die te maken hebben met armoede.
De pubquiz wordt gespeeld met
teams die bestaan uit twee tot vijf
personen. Tijdens de quiz kunnen
de deelnemers ook door hapjes en
drankjes te nuttigen het goede doel
steunen. De quiz start om 15.00 uur,
duurt tot 19.00 uur en vindt plaats

bij het Mafcentrum in Maasbree.
Aanmelden kan op de dag
zelf vanaf 14.30 uur of door
een e-mail te sturen naar
ladiescirclevici@hotmail.com
met daarin de teamnaam en het
aantal personen.

Reumavereniging Peel en Maas

Voorlichting over
reuma in Helden
Yogadocente en ademcoach Els Sleutels verzorgt op woensdag
21 september een voorlichtingsavond voor mensen met reuma en/of
bewegingsbeperkingen. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in
gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Tijdens de voorlichting kunnen
geïnteresseerden horen wat
yoga en ademhaling kan doen
voor mensen met reuma en/of
bewegingsbeperkingen. Tevens
wordt er een workshop gehouden
waar deelnemers actief deel kunnen

nemen aan enkele oefeningen die
op een stoel uitgevoerd worden.
De avond wordt georganiseerd
door Reumavereniging Peel en
Maas en omstreken. Kijk voor
meer informatie op
www.reumaverenigingpeelenmaas.nl

Patrick Janssen (46) uit Helden is
al sinds achttien jaar lid van het Rode
Kruis. Hij vindt het belangrijk dat mensen weten waar ze terecht kunnen als
er iets is. Om dat duidelijker te maken
maakte hij zelf een sticker waaraan te
zien is dat hij de juiste lessen gevolgd
heeft. “Het is vooral bedoeld dat

mensen zien dat ik kan helpen”, vertelt
hij. “Als ze langs komen lopen en zien
het bordje, herinneren ze zich dat misschien als er iets gebeurt. Dan komen
ze naar mij toe en kan ik ze helpen.
Ook voor reanimeren kunnen ze overigens ook bij mij terecht.”
Aanmelden voor de cursus van

het Rode Kruis kan op de website of
bij de stand van de vereniging tijdens
de opening van het nieuwe gemeenschapshuis Het Hoes van Bree op
zondag 2 oktober. Neem voor meer
informatie contact op met Wim Hoeben
via 06 57 27 14 68 of stuur een mail
naar wim.hoeben@ziggo.nl
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Drie dagen Battlerun in
Maasbree
Maasbree staat het komende weekend volledig in het teken van de Battlerun. Vrijdag 16 september tot en
met zondag 18 september strijkt het stormbaan evenement neer op en rond het ruiterterrein De Breukerheide
in Maasbree.

verenigingen 09
Jeugdgroep bij IVN Helden
IVN Helden start vanaf dinsdag 27 september met een jeugdgroep.
Tijdens de bijeenkomsten van de groep ervaren de kinderen spelend de
natuur. Het is bedoeld voor kinderen uit groep 6 en 7, een groep hoger of
lager is geen probleem. De groep komt zeven dinsdagen en drie zaterdagen bij elkaar.
Het IVN wil de jeugd enthousiast
maken over de natuur. “Immers, wie
als kind veel en met de natuur bezig
is geweest, zal het later blijven
respecteren en ervan genieten.”, zo
schrijft het IVN Helden. De jeugdgroep start op dinsdag 27 september

van 18.30 tot 20.00 uur in het IVN
gebouw in Helden. Neem voor meer
informatie contact op met Math
Ghielen via 06 10 49 54 65. Opgeven
kan door vóór vrijdag 16 september
te mailen naar tiljanssen@hotmail.
com

Logopediste bij MamaCafé
Bij De Ringoven in Panningen vindt op woensdagochtend 21 september een bijeenkomst van het MamaCafé plaats. Hier staat logopediste
Wendy Janssen klaar om alle vragen over de spraak- en taalontwikkeling
bij kinderen te beantwoorden.
Ook kunnen geïnteresseerden
tijdens deze bijeenkomst terecht
bij Wendy met vragen over eet- en
drinkproblemen bij baby’s en jonge
kinderen. Daarnaast vertelt Wendy
welke stappen op vlak van spraak en
taal belangrijk zijn voor kinderen om
te doorlopen, hoe ouders hier een

Vrijdag begint het evenement om
20.00 uur in de feesttent met Fever of
Live. Zaterdag 17 september start de
teamrun om 14.00 uur, gevolgd door

de singlerun die om 17.00 uur van
start gaat. Zondag staat in het teken
van de familie- en kidsrun, die begint
om 11.00 uur. Het parcours waar de

deelnemers overheen moeten,
bestaat uit 31 diverse hindernissen.
Inschrijven kan nog via
www.battlerunmaasbree.nl

Voorlichtingsavond burger
hulpverlening
In Peel en Maas is een netwerk voor burgerhulpverlening opgezet, waar donderdag 22 september een voorlichtingsavond over wordt gegeven. Vragen als wat het project precies inhoudt en hoe iemand zich kan opgeven als
vrijwilliger worden dan beantwoord.
Het netwerk voor
burgerhulpverlening is opgericht door
betrokken verenigingen en stichtingen
en de Regionale Ambulance
Voorziening Limburg Noord (RAV LN)
met als doel om tot een netwerk

te komen van burgerhulpverleners
die kunnen reanimeren en/
of een Automatische Externe
Defibrillator (AED) kunnen gebruiken.
Vrijwilligers uit dit netwerk krijgen een
sms wanneer er via 112 een melding

binnenkomt van een circulatiestilstand.
De voorlichtingsavond vindt plaats
om 19.30 uur bij het Huis van de
Gemeente in Panningen.
Kijk voor meer informatie op
www.burgerhulpverleninglimburg.nl

Handboogwedstrijd Koningslust
In Koningslust wordt op zaterdag 17 en zondag 18 september voor de zesde keer de veldwedstrijd
De Vlakbroekroute gehouden. De wedstrijd wordt georganiseerd door de handboogverenigingen De Indianen
Koningslust en OVU Grashoek.
Ondanks dat in hetzelfde weekend
het NK wordt gehouden in Roosendaal,
komen toch zo’n 75 schutters naar
Koningslust. De veldwedstrijd bestaat
uit 24 doelen in en rondom de bossen.
Er wordt geschoten op vier verschil-

lende blazoenen. Bij alle doelen is
de afstand onbekend, waardoor de
schutter er zelf achter moet komen wat
de afstand is. De schutters verzamelen zich zaterdag om 09.45 uur in het
Vlakbroekpark. Om 10.15 uur begint de

wedstrijd. Rond 16.30 uur is het afgelopen en bouwt de organisatie weer een
ander parcours voor de zondag. Op die
dag wordt er verzameld om 09.15 uur
en worden rond 16.30 uur de prijzen
uitgereikt.

Informatieavond project Water
Klaar
IVN Helden houdt op donderdag 22 september een informatieavond over het project Water Klaar. Het project
moet burgers stimuleren om met eenvoudige middelen duurzaam waterbeheer toe te passen in de eigen tuin.
“Het is zonde om schoon regenwater te lozen en in de zomer de tuin te
sproeien met gezuiverd drinkwater”,
laat de organisatie weten. Roy Thijssen,
adviseur infrastructuur bij gemeente
Peel en Maas, komt een presentatie

geven over wat er in Peel en Maas zoal
gebeurt om duurzaam waterbeheer toe
te passen. Giel van Eck, inspirator van
project Water Klaar, geeft daarna tips
om duurzaam waterbeheer in eigen
tuin te realiseren. De avond vindt plaats

in het IVN-gebouw in Helden en begint
om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.waterklaar.nl of neem contact op
met Ria Nabben via 077 467 22 95 of
Peter Maessen via 06 53 69 59 06.

positieve bijdrage aan kunnen leveren
en op welke manier de taal-spraakontwikkeling het beste gestimuleerd
kan worden. De bijeenkomst duurt
van 10.00 tot 11.30 uur. Kijk voor
meer informatie op www.mamacafepeelenmaas.wordpress.com

Voorlichtingsavond harten vaatziekten
EHBO Baarlo houdt op maandag 19 september een voorlichtingsavond
met als thema vrouwen en hart- en vaatziekten. Ad van Gool, voorlichter
voor de Hartstichting, verzorgt de avond.
“Hart- en vaatziekten zijn bij
vrouwen doodsoorzaak nummer
één, zeker na de overgang komt het
bij vrouwen steeds vaker voor”, zo
schrijft EHBO Baarlo. In zijn voorlichting vertelt Ad van Gool onder andere

over de studies die gedaan zijn naar
de ziekten bij vrouwen en over zijn
eigen ervaring met een hartziekte.
De avond vindt plaats in MFC De
Engelbewaarder in Baarlo en begint
om 19.30 uur.

Hobbyshop
NELLIE SNELLEN BV
Markt 23, Sevenum Tel. 077 467 22 67
info@nelliesnellen.nl www.nelliesnellen.nl

Zondag 18 september a.s.
organiseert Nellie Snellen weer een

GROTE HOBBYMANIFESTATIE

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

De entree is vrij.

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

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

10

jongeren
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

t 133. Iets
en doen we
iteit zit in

ankzij
nterieur,
jes wordt
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Anouk Beurskens
15 jaar
Egchel
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Ik sta ’s ochtends vroeg op en begin
met een goed ontbijtje. Daarna ga
ik met mijn vriendinnen naar een
leuke stad zoals Amsterdam of Den
Bosch om te shoppen, in leuke tentjes
iets te drinken en te fotograferen.
’s Avonds kijken we samen een horrorfilm.
Wat is jouw droomberoep?
Ik heb eigenlijk nog geen idee. Ik zou
graag iets internationaals willen doen,
waarbij ik veel mag reizen over de
wereld. Misschien iets met management of organisatie. Of iets met media
of reclame.
Welke muziek luister je veel?
Ik luister dag en nacht muziek.
Het liefst hiphop of alternatieve
muziek. Drake is mijn ‘all time favourite’ en verder luister ik ook graag naar
Beyoncé, J. Cole, Twenty One Pilots,
Kanye West, Frank Ocean en Chance
The Rapper.

Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Ik zou echt nog een keer willen skydiven of bungeejumpen. Het lijkt me erg
eng, maar nadat je het hebt gedaan,
zal het een geluksgevoel geven.
Misschien dat ik het volgend jaar in de
zomervakantie ga doen.
Wat is je favoriete boek?
Looking for Alaska van John Green.
Ik lees graag Engelse boeken van onder
andere John Green, een van mijn favoriete schrijvers. Looking for Alaska gaat
over een jongen die naar school gaat
en daar eindelijk een vriendin krijgt.
Het boek telt af naar een bepaalde
gebeurtenis in het leven van deze
jongen. Ik vind het echt een geweldig
boek door de originele, leuke en grappige manier waarop het is geschreven.
Als je naar het buitenland zou moeten
verhuizen, welk land zou dat zijn?
Dan zou ik naar Engeland of de
Verenigde Staten willen verhuizen.
Ik zie mezelf later sowieso niet in
Nederland wonen, maar eerder in het
buitenland. In de meivakantie ben ik
naar New York op vakantie geweest.
De mensen, cultuur en hoe soepel het

aan
Anouk Beurskens

daar in het land gaat, trekken mij heel
erg. Ik ben ook een keer tijdens een
schoolreisje naar Engeland geweest.
Dat vind ik een mooi land met de
indrukwekkende, oude gebouwen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou dan in The Hunger Games als
Katniss Everdeen of Johanna Mason
willen spelen of ik zou willen spelen in
mijn favoriete horrorfilm The Conjuring.
Het lijkt me leuk om te zien hoe zo’n
film gemaakt wordt.
Heb je een gekke gewoonte?
Ik heb niet per se een gekke gewoonte,
maar wel uitspraken en acties waarbij
mijn vriendinnen altijd weten dat dit
‘typisch Anouk’ is. Zo kan ik heel vaak
over mijn eigen voeten struikelen of
vallen. Ik ben erg onhandig.
Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Ik graag vaker willen reizen. Ik wil het
liefst alles en elk land op de wereld
zien. Als je reist, leer je nieuwe mensen
kennen en ontdek je nieuwe culturen
en nieuw eten. Na mijn examen zou ik
graag gaan backpacken in bijvoorbeeld
Nieuw-Zeeland of Australië.

Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Dat is mijn spiegelreflexcamera.
Ik kocht hem twee jaar geleden en
doe er erg veel mee. Ik vind het heel
erg leuk om te fotograferen. Het is een
echte hobby van mij. Zo maak ik graag
foto’s met mijn vriendinnen, in het
bos, in museums en van leuke tentjes.
Wat ik het leuke van fotograferen vind,
is dat het een beeld geeft van mooie
herinneringen en je jouw avonturen
kunt delen op bijvoorbeeld Instagram.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Als iemand met een eigen mening die
altijd eerlijk, impulsief en sarcastisch
is. Verder zou ze denk ik zeggen dat ik
iemand ben die wel humoristisch en
erg gezellig is.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
In principe ken ik geen schaamte en
lig ik meestal helemaal dubbel om
mijn eigen onhandigheden. Zo was ik
afgelopen jaar met een schoolreisje in
Londen en waren mijn vriendinnen en
ik een beetje aan het klooien midden
op een plein toen ik opeens ‘krak’
hoorde. Ik was door mijn favoriete
broek gescheurd. We hadden nog maar
tien minuten vrije tijd, dus besloten we
snel naar een kraampje te rennen waar
ik een zwarte legging kocht.
Wat is je favoriete eten?
Mijn favoriete eten is Mexicaans of
Italiaans. Als ik zelf moet koken,
dan maak ik meestal Mexicaanse
wraps. Dat is echt mijn favoriete eten.
Verder vind ik Italiaans erg lekker, want
wie houdt er nou niet van pizza of
pasta?
Wat is je favoriete indoor activiteit?
Het liefst kijk ik series op bijvoorbeeld
Netflix. Mijn vakantie vul ik graag
met series als Game of Thrones, Teen
Wolf of Suits. Verder vind ik het heel
leuk om te dansen en te sporten. Ik
heb ongeveer acht jaar gedanst bij
Balance. Verder vind ik het leuk om
hard te lopen en van alles te doen in
de sportschool.
Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Dan zou ik alle acteurs uit Game of
Thrones willen ontmoeten. Naar mijn
mening is dat echt de beste serie ooit.
Het genre is fantasy en het gaat over
koninkrijken in een niet-bestaand land
die elkaar willen veroveren.

Gratis informatieavonden bij De Fabriek Maasbree
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Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
niet meer. Wij creëren belevenissen waarbij de creativiteit zit in
simpele dingen.
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Niet alles is perfect, maar dat maakt ons uniek. Dankzij
deskundigheid en expertise op het gebied van kleur, interieur,
mode en een neus voor de allermooiste vintage pareltjes wordt
shoppen een hele ervaring. Alles in de winkel is te koop. Kortom
een winkel vol verassingen van tijdloos goed.
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27 SEPTEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

25 OKTOBER • 19.30 - 21.30 UUR

29 NOVEMBER • 19.30 - 21.30 UUR

“Wat als u het straks
niet meer weet?”

“Hoe laat ik mijn naasten
verzorgd achter?”

“Een erfenis: wat nu…?”

Wie regelt mijn zaken als ik dement
word of een ongeluk krijg?
Hoe regel ik mijn financiën en kan
Een belevenis, hergebruik en creativiteit; dat is Markt 133. Iets
geks schuwen we niet. Zomaar iets mode of stijl noemen doen we
ik mijn
vermogen
beschermen?
niet meer. Wij creëren
belevenissen waarbij
de creativiteit zit in
simpele dingen.

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

Wat is een “Langstlevende regeling”?
Hoe regel ik een testament of een
schenking en zorg ik dat mijn naasten
weten wat mijn wensen zijn?

Informatie over erfenissen, erfbelasting
en o.a. een “verklaring van erfrecht”
AANMELDEN
Tel: 077 3031070
E-mail: info@consendo.nl

Locatie: De Fabriek Maasbree, Venloseweg 25, 5993 PH Maasbree • Meer informatie op www.defabriekmaasbree.nl

Markt 133
5981 AA Panningen

Verkiezingen
Maart 2017: de Tweede
Kamerverkiezingen. Het duurt
nog bijna een half jaar, maar
nu, begin september, zijn
politici al volop bezig met het
presenteren van verkiezingsprogramma’s. Zijn wij als jeugd
daar eigenlijk ook mee bezig?
Een aantal weken geleden
schreef ik al een column over
mijn bezoek aan de Tweede
Kamer in Den Haag. Ik vertelde
toen dat ik het belangrijk vond
dat de jeugd wat meer zou
weten over de Tweede Kamer,
politieke partijen, de verkiezingen enzovoorts. Ik denk namelijk
dat als je aan een groep
jongeren iets zou vragen over de
verkiezingen, veel je raar
aankijken en niet weten wat er
allemaal speelt.
Aan de ene kant is dat wel
logisch, wij jongeren mogen nog
helemaal niet stemmen en
hoeven er nog niet zo veel van
en over te weten. We zien het
vaak als iets dat moeilijk en niet
interessant is. Maar toch heeft
iedereen van ons een mening
over allerlei verschillende
dingen en gaan we graag met
mensen in discussie. Iets waar
politici, kort door de bocht
gezien, elke dag mee bezig zijn.
‘Bij de jeugd ligt de toekomst’, wordt vaak gezegd en
ook in de politiek is het een
populaire uitspraak. Het land
moet toch door mensen bestuurd
worden, dat gaat immers niet
vanzelf. Ik denk dat als er op
scholen meer aandacht wordt
gegeven aan politiek, we het
misschien wel leuk gaan vinden
en er zelfs actief mee bezig zijn.
Zijn we nog niet enthousiast
voor deze verkiezingen, dan is
het hopelijk wel voor de
verkiezingen waarbij we oud
genoeg zijn om wel te stemmen.
Janique
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GEPLUKT Jan Coopmans

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

er ook veel uit Panningen en Beringe
komen en waarmee we regelmatig
samen op pad gaan.” Jan werkt al bijna
veertig jaar voor dezelfde baas en mag
over twee jaar met pensioen. “Ik werk
als servicemonteur van heftrucks”, vertelt hij. “En ben altijd op pad om naar
klanten te gaan die in een straal van
vijftig kilometer zitten.” Samen met
zijn vrouw heeft Jan twee kinderen
gekregen: de 37-jarige Yvonne en
Rob van 34, en drie kleindochters die
allemaal in Meijel wonen. “Het is erg
fijn dat ze dichtbij wonen”, vertelt Jan.
“Ze komen ook regelmatig langs. En als
ze er zijn, is het altijd lachen. Geen dag
is hetzelfde met hen”, voegt hij er grinnikend aan toe.

Hoogste
lerarendiploma

Nog twee jaar, dan mag ook Jan Coopmans (64) uit Meijel stoppen met werken. De in Panningen geboren Jan
heeft er dan 52 jaar op zitten, waarvan de laatste veertig jaar als servicemonteur. Ook zet hij zich al sinds 1976 in
voor enkele judoverenigingen in Peel en Maas. Iets waarvoor hij twee jaar geleden Koninklijk werd onderscheiden.
Deze week wordt Jan geplukt.
Jan woonde tot zijn vijfentwintigste
in Panningen. De ’Kepèlse’ verhuisde
daarna met zijn kersverse vrouw

Miet naar haar geboortedorp Meijel.
“Voor mij was dat geen punt”, vertelt
Jan. “We zijn samen in Meijel gaan

PUZZEL

Sudoku
8

5

8
8

7

2

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

4
Oplossing vorige week:

1

2

7
9

5

4

6

7

9

9

2

1

4

8

6
1

3

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

WWW.REPAIRGSM.NL

3
7

REPARATIE EN ACCESSOIRES

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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wonen en daar hebben we het nog
steeds prima naar onze zin. We hebben
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Eind jaren zestig meldde de toen
15 jaar oude Jan zich aan bij Majuso,
de judoclub in Maasbree. “In die tijd
had Helden nog geen eigen judovereniging”, aldus Jan. “Daar heb ik een
paar jaar gejudood. Op mijn 25e ben
ik les gaan geven, volgde ik cursussen in onder andere judoles geven en
sportmassages. Dat ging me allemaal
heel goed af.” Inmiddels heeft Jan het
hoogste lerarendiploma in de judosport
ontvangen. “Ik ben leraar B, zoals ze
dat noemen”, vertelt hij. “Dat houdt
in dat ik judolessen en wedstrijdtrainingen mag verzorgen, iemand mag
voordragen voor de zwarte band en
dan-examens mag afnemen.” Met de
kleur van de judoband wordt het
niveau aangegeven in de judosport.
Als judoër begin je op het basisniveau
(kyu) met de witte band, gevolgd door
geel, oranje, groen, blauw en bruin.
Daarna komen de zwarte banden, dan
genoemd. Dit begint met de eerste
tot en met de vijfde dan, die Jan zelf
in bezit heeft, oplopend tot de achtste

18 september
ROMMELMARKT
KESSEL Carbootsale

8.30/15.30 u. 100 stands
A73 afrit 14 Rijksweg 30a, 5995 NW
2 oktober binnenmarkt
Horst Mérthal

www.carbootsalehorst.nl

dan met de rood/witte band en tot slot
de rode band.

79-jarige
judoleraar
Jan steekt veel tijd en energie in de
judosport. Hij was tot 1979 bestuurslid
van de Maasbreese Judovereniging
Majuso, is nog altijd coach, begeleider
bij de judoclubs in Helden en Meijel,
geeft judoles in beide dorpen, verzorgt
cursussen, organiseert het jaarlijkse
jeugdkamp en is actief lid van de
Judobond Nederland. En dat is slechts
een greep uit de vele inspanningen
van Jan. Niet voor niets werd hij twee
jaar geleden door burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo onderscheiden voor zijn verdiensten. “Waar de
interesse voor judo vandaan komt,
weet ik niet”, aldus Jan. “De vechtsport
heeft me wel altijd al getrokken en
heb ik altijd leuk gevonden. En zolang
je nog actief genoeg bent om anderen
in actie te laten komen én je het nog
leuk vindt, kun je het blijven doen.
Zelf gaat hij nog wekelijks naar Weert
trainen bij zijn 79-jarige trainer Wim
van Vorstenbos .
Als Jan niet met judo bezig is, zoekt
hij samen met zijn vrouw de natuur op.
“Deze zomer zijn we op vakantie naar
Mayerhofen geweest in Oostenrijk”,
aldus Jan. “In Tirol kun je heerlijk wandelen. We proberen twee keer per jaar
op vakantie te gaan. In de zomer met
de caravan en in het najaar overnachten we dan in een hotel of pension.”
Het echtpaar heeft daarbij al heel wat
van de wereld gezien. Californië in
de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk,
Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Schotland
en Noorwegen zijn al afgevinkt.
Jan: “We houden niet zo van het strand,
maar komen voornamelijk om te wandelen en een beetje cultuur te snuiven.
Dat doen we het liefst.”

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Bespreking Poll week 35

Ik voel mij verantwoordelijk voor het creëren van een schonere buitenlucht
De stemmers die hun mening hebben laten horen over de poll van week
35 over de schonere buitenlucht, stemden voor het merendeel vóór de stelling. Zestig procent van de stemmers stemde namelijk eens en voelt zich dus
verantwoordelijk voor het creëren van een schonere buitenlucht. Zij geloven dat
het niet alleen de taak van de overheid is om de buitenlucht schoon te houden,
maar dat we zelf allemaal ook een steentje hieraan bij kunnen dragen. Pak bijvoorbeeld eens vaker de fiets in plaats van de auto.

Een kleine veertig procent van de stemmers is echter van mening dat wijzelf, als individu, vrij weinig kunnen doen om de buitenlucht schoon te houden.
Zij denken dat het effect groter is wanneer de overheid, provincies en gemeenten ook in actie komen. Als één iemand de auto pakt in plaats van de fiets, dan
gaat dat nog niet meteen leiden tot een schone buitenlucht. De tegenstemmers
voelen zichzelf dus niet verantwoordelijk, maar wijzen juist de politiek aan om
dit probleem aan te pakken en op te lossen.

Baarlo en Maasbree
hebben maar één nieuwe pastoor nodig
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Onlangs is bekend geworden dat niet alleen de pastoor van Baarlo, maar ook
de pastoor van Maasbree stopt met zijn werkzaamheden bij de kerk in zijn dorp.
De zoektocht naar twee opvolgers is inmiddels in gang gezet, maar hebben beide
dorpen niet genoeg aan één nieuwe pastoor die de taken binnen de parochie van
Maasbree en Baarlo op zich neemt?
Tegenwoordig wordt de kerk toch niet meer druk bezocht en zijn er nog maar
enkele mensen die er naartoe gaan. Daarbij wordt de kerk vooral bezocht door de

ouderen, een generatie die gelovig is opgevoed en over een paar jaar weinig tot
geen opvolgers meer heeft in de kerk.
Van de andere kant kan het zo zijn dat de pastoor het dan zo druk krijgt, dat hij
niet meer alle taken kan vervullen die hij nu per dorp vervult. Bovendien blijven de
taken voor een pastoor hetzelfde, ook als er minder mensen naar de kerk gaan. Het
is daarom niet te doen voor één pastoor om zijn taken in twee kerken te vervullen.
Baarlo en Maasbree hebben maar één nieuwe pastoor nodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 36) > De bijeenkomst van de coalitiepartijen is een gouden greep > eens 29% oneens 71%

InnoVista levert
toonaangevende diensten op
het gebied van de
accountancy en fiscaaljuridische dienst verlening.
Wij doen dat met een
team van circa
30 professionals voor
een gevarieerd
ondernemersbestand
in de regio Zuidoost
Nederland.
Wij gebruiken
hiervoor de
modernste digitale
technieken
behorende bij het
‘Kantoor van de
Toekomst’.

Voor onze vestiging in Horst zijn wij op zoek naar een jonge en ambitieuze

assistent-accountant/
aankomend relatiebeheerder M/V
Hij of zij is afgestudeerd aan de HEAO-BE of -accountancy, heeft bij voorkeur enige jaren
praktijkervaring bij een soortgelijke organisatie en heeft een brede maatschappelijk georiënteerde
interesse. Daarnaast is de spreekvaardigheid (in woord en geschrift) alsmede het empathisch
vermogen goed ontwikkeld.
Hij of zij heeft bovendien een nadrukkelijke affiniteit met de IT gerelateerde werkomgeving
en heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van Cloud-Computing (Basecone, Twinfield,
Visionplanner en SBR).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het:
• opzetten en begeleiden van klantadministraties in het cloud-computing traject
• matchen van digitale financieel-administratieve stromen in de cloud
• verstrekken en bespreken van periodieke financiële informatie met de klant
• samenstellen van de jaarrekening en fiscale producties ten behoeve van de klant
• (op termijn) fungeren als eerste aanspreekpunt van aan jou toebedeelde klanten

Spoorweg 10
5963 NJ Horst-Hegelsom
T (077) 398 46 00
F (077) 398 71 15
E info@innovista.nu
www.innovista.nu

Binnen onze werkomgeving hanteren wij een no-nonsense mentaliteit. Wij hebben een informele
en positieve bedrijfscultuur en een sterke onderlinge betrokkenheid. Naast een passend salaris en
premievrij pensioen, zijn er ruime doorgroei- en studiemogelijkheden voorhanden.
Voel jij wat voor deze functie en voldoe je aan het geschetste profiel? Laat het ons weten en
kom gerust op gesprek. We informeren je graag verder!
Stuur je motivatie en CV naar thijs.lenssen@innovista.nu of spreek hem voor nadere informatie
op 06 17 23 66 55.

Terug in
het ritme
Vakantie. Het is iets waar je
heel lang naar uitkijkt, maar
altijd weer voorbij is voordat je
het in de gaten hebt. Het vooruitzicht dat je een paar weken
lang niets hoeft, en je leeft bij
de dag, is in ons drukke leven
een broodnodige luxe. Nu is
dat niet helemáál hoe mijn
vakantie eruit zag, maar ik
heb er toch het beste van
weten te maken!
Mijn vakantie bleek vooral
gevuld met extra werken, want
mijn enige collega had vrij.
En dan moest er ook nog extra
gezorgd worden, want mijn man
kreeg een werkvakantie van
veertien dagen. Het vogeleiland
Griend in de Waddenzee werd
opnieuw opgespoten en hij
moest er aan meewerken.
Zo werd een van de projecten
van de Nationale Postcode Loterij
ineens héél concreet voor ons.
Voor de kids betekende het
vooral veel logeerpartijtjes in die
weken, waar ze gelukkig geen
moeite mee hebben. Verder
bleven we lekker dicht bij huis,
want daar valt genoeg leuks te
beleven. De laatste week van de
vakantie was gelukkig voor ons
allemaal samen.
Inmiddels zitten we weer in
ons normale ritme. Zelf had ik
nog vakantie, en kon ik deze
week rustig wennen.
Vroeg opstaan, tasjes klaarmaken voor school, en het huis
weer op orde krijgen terwijl ze
op school zijn. Vriendjes en
vriendinnetjes die weer komen
spelen, of waar ze naartoe
gebracht moeten worden, net als
naar de clubjes. Al wordt dat
steeds minder met een bijna
tiener in huis, ze wil steeds meer
laten zien dat ze het zelf kan.
En zo hoort dat ook. Over een
paar jaar kunnen ze het allebei
zelf regelen en mis ik het vast
nog wel eens.
Morgen is mijn vakantie
ook voorbij, maar er wacht een
nieuwe uitdaging. Maar dat
bewaar ik voor de volgende
keer!

gemeente

nieuws

week 37 / 15 september 2016 / Informatie van en over de gemeente

Eerste huis kopen?
Kom naar het Starterscafé!

Aangepaste (gemeentelijke)
dienstverlening 30 september 2016

DOK6 in Panningen is op 20 september het toneel van een Starterscafé.
Dit café wordt georganiseerd voor mensen die hun eerste stappen op de woningmarkt willen of
gaan zetten. Starters worden geïnformeerd over zaken die komen kijken bij het kopen van een
eerste huis. Stel je vragen aan een onafhankelijk makelaar, een hypotheekadviseur, een notaris en
een adviseur van de gemeente.

Op vrijdag 30 september zijn we voor gemeentelijke producten vanaf 13.00 uur gesloten.
Vanaf 11:30 uur is het aanvragen van documenten, verklaringen en uittreksels (burgerzaken) niet
meer mogelijk. Het afhalen van aangevraagde paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen kan
tot 13.00 uur. De Bibliotheek is geopend.

17 - 25 september 2016

Nationale sportweek
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat laat zien hoe gezond en
vooral leuk sporten en bewegen is. Voor een actueel overzicht van de activiteiten die
plaatsvinden in Peel en Maas, zie www.peelenmaas.nl

Starterslening blijft bestaan
Hét product voor starters op de koopwoningmarkt krijgt een vervolg in Peel en Maas. In basis
blijft de Starterslening hetzelfde, onder de motorkap veranderen er een aantal kenmerken van de
lening. Meer informatie over de wijzigingen vind je op onze website en facebook.
De adviseurs van de gemeente geven informatie over o.a. de procedure bij grondaankoop,
de kavelwinkel en de mogelijkheden van de starterslening. Het budget voor de starterslening is
niet onbeperkt, dit wordt jaarlijks vastgesteld. Informeer daarom tijdig bij de gemeente of er nog
budget is.
Plannen of nieuwsgierig? Kom naar het starterscafé!

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

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 Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Tussenstand drie decentralisaties
De gemeenteraad wordt drie keer per jaar geïnformeerd over de
actualiteit binnen de drie decentralisatiegebieden. Pas geleden was er
weer zo’n bijeenkomst.
Enkele jongeren vertelden over
hun ervaringen op de middelbare
school, stage en begeleiding naar
werk door een jeugdcoach van
gemeente Peel en Maas.
De proef (pilot) Huishoudelijk
Werk in Kessel, Koningslust en Meijel
verloopt goed. Hulpvragers krijgen
hulp in de huishouding en financieel

wordt het correct afgehandeld met de
professionele hulpverleners. De pilot is
opgestart om een schoon huis gemakkelijk toegankelijker te maken voor de
burgers.
De uitgaven voor het Sociaal
Domein blijven binnen het budget.
Lokaal Peel&Maas heeft het college van
burgemeester en wethouders vragen

gesteld over de salarissen in de zorg.
Wordt de Balkenende-norm gehanteerd bij zorginstellingen waar Peel en
Maas zorg inkoopt? Wat als boven de
Balkenende-norm verdiend wordt?
In Peel en Maas zijn diverse
urgente doelgroepen voor wonen.
Ook mensen met een verstandelijke
beperking die met begeleiding kunnen
wonen. Onduidelijk is hoeveel mensen
precies op die wachtlijst staan om
realisatie van woningen te kunnen
bespoedigen. Ook hiervoor hebben

wij nadrukkelijk aandacht gevraagd bij
het college. Momenteel is een groepje
mensen bezig met het onderzoeken
van mogelijkheden voor een zogenaamde Knarrenhof, een sociale
woonmengvorm voor starters, mensen
met een beperking en ouderen. Zorgen
voor elkaar staat centraal in het hof(je).
Lokaal Peel&Maas vraagt het college dit
initiatief toe te juichen. Wij komen er
bij u op terug.
Saskia Vervoort-v.d. Heuvel
raadslid Lokaal Peel&Maas

VVD wil doorgaan met startersleningen
De economie trekt weer aan, de koopkracht stijgt, de hijskranen
verschijnen weer overal aan de horizon en de rente is ook nog eens
historisch laag. Een ideaal moment om een eigen huis te kopen zou je
zeggen.
Toch is dit niet voor iedereen
weggelegd, omdat de financieringsmogelijkheden van starters
vaak beperkt zijn. Onder bepaalde
voorwaarden kan een starterslening
vanuit de gemeente het verschil
maken. Een starterslening bedraagt
maximaal twintig procent van de

verwervingskosten van een nieuwe
woning en is een uitkomst voor starters
die wel graag een eigen huis willen
kopen (maximaal 180.000 euro), maar
niet het volledige bedrag gefinancierd
krijgen. Hier kan de gemeente bijspringen en dat vindt de VVD een goed idee.
Geen leeftijdsgrens, geen cadeau-

tjes zoals in het verleden met premiewoningen het geval was, geen gedoe
met inkomensgrenzen, maar gewoon
een eerlijke lening waarover ook rente
betaald moet worden. Gemeente Peel
en Maas moet een aantrekkelijke plek
zijn waar starters (vaak jongeren) zich
kunnen vestigen en een bestaan op
kunnen bouwen.
Een eigen woning kunnen kopen
is hiervoor een mooie basis. Deze
week behandelt de gemeenteraad een
nieuwe verordening voor startersle-

ningen. Vanwege de aanpassing van
hypotheekregels, is dit nodig. De afgelopen jaren hebben we al diverse keren
volmondig ‘ja’ gezegd tegen verlengingen en dat zullen we deze keer weer
doen. De VVD maakt zich hard voor de
huizenbezitter en ik persoonlijk ook nog
eens extra voor de jongeren in onze
gemeente. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat ik hetzelfde pleidooi in
de raad ga houden.
Teun Heldens
raadslid VVD
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Vanaf 17 september

Nieuw pool- en dartscentrum in Panningen
Peel en Maas heeft binnenkort weer een pool- en dartscentrum. In hetzelfde pand waar voorheen al een poolbar
gevestigd was aan de Kepringelehof in Panningen, opent op zaterdag 17 september D&D Centrum haar deuren.
“Het wordt een plek om te sporten met een bar, niet andersom”, laten de twee eigenaren, Dominique Mons en
Dave van Ninhuys, weten.

De 44-jarige Dominique woonde
voorheen in Helden en kwam bijna
iedere dag poolen bij wat toen nog
Sonny’s Snooker en Poolcenter was.
Dat bedrijf stopte 2,5 jaar geleden echter
en het pand stond sinds die tijd leeg.
“Het dichtstbijzijnde poolcentrum is nu in
Horn”, vertelt Dominique. “Ik kreeg vaak
te horen dat veel mensen het misten om
dichtbij een potje te kunnen spelen.
Als je zover moet rijden, ga je toch
minder vaak. Dat verandert nu.”
Samen met compagnon Dave,
geboren in Egchel en binnenkort weer
woonachtig in Panningen, kwam
Dominique tijdens een potje schaken
op het idee van een eigen poolcentrum. “We hadden wat gedronken en
toen kregen we het idee”, vertellen
de twee. “We wisten dat dit pand leeg
stond en we zijn hier gaan kijken.
Het was helemaal kaal hier en de plafondpanelen waren geel van de rook,
maar we waren meteen enthousiast en
zijn alles gaan regelen.”

Negen dartbanen en
zeven pooltafels
Inmiddels zit de verbouwing er
bijna op. Eén zijkant van het pand fungeert als de ‘dartmuur’. Negen professionele dartbanen werden neergelegd.
In het midden van de ruimte staan

Dominique en Dave in hun pool- en dartcentrum

Nederland Heeft Het

Chapoo Kappers
op RTL 4
Het team van Chapoo Kappers uit Maasbree kreeg onlangs bezoek van de
makers van het lifestyle-programma Nederland Heeft Het. Zondag 18 september om 16.00 uur zijn de beelden te zien op RTL 4.

zeven pooltafels en één snooktafel.
Tevens is er een bar en komen er tvschermen te hangen om onder meer
voetbal uit te zenden. “Wij zien het echt
als een sportgelegenheid waar je ook
iets kunt drinken, dus niet een drinkgelegenheid waar je ook kunt sporten”,
vertelt Dominique. “Darten en poolen
zijn het belangrijkste onderdeel.”
Beide mannen hebben nog
een baan naast het poolcentrum.
Dominique werkt nog 32 uur en Dave
35. Dat is een voordeel volgens de
twee. “Als de één moet werken, dan
kan de ander hier in het centrum
staan”, vertelt Dave. “We kunnen
elkaar afwisselen nu. We hopen wel
dat het in de toekomst een fulltimebaan kan worden, maar de eerste tijd
doen we het naast ons huidige werk.”
De buren en darts- en poolliefhebbers zijn in ieder geval al enthousiast,
vertelt Dominique. “Er zijn al mensen
langs geweest die vroegen of ze al een
potje pool konden spelen en ook de
buren kwamen langs om een kijkje te
nemen. We willen een eigen dartclub
op gaan richten en ook daar hebben
al verschillende mensen zich voor
gemeld. We hebben er voor tweehonderd procent zin in en, als ik eerlijk
ben, ben ik wel klaar met die verbouwing nu. Ik kan niet wachten om te
beginnen.”

Oh, zit dat zo!
Een rubriek van: InnoVista accountants en adviespartners, Intermakelaars,
Kempen Communicatie, Rabobank Horst Venray en Van der Putt Advocaten

Gratis aandacht?
Dat doe je zo!
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Je hebt een leuk evenement georganiseerd of zamelt geld in voor een
goed doel en wilt daar graag extra (en het liefst gratis!) aandacht voor.
Hoe doe je dat? Met een effectief persbericht vergroot je je kans op free
publicity. Wanneer zet je een persbericht nu precies in en hoe zorg je dat
media het oppikken?

Anouk Joosten, de eigenaresse van
Chapoo Kappers, vertelt samen met
haar medewerksters over haar werkzaamheden in de kapsalon in Maasbree.
Nederland Heeft Het is iedere week

te zien op RTL 4. Presentatoren Mark
Schaaf en Anouk van Schie laten zien
wat Nederland allemaal te bieden heeft
en bezoeken wekelijks de mooiste
plekjes in Nederland.

Als je op zoek bent naar mediaaandacht kun je ervoor kiezen een
persbericht in te zetten. Dat is op
meerdere manieren voordelig:
als een redactie over je onderwerp
schrijft, is dat gratis. Daarnaast
wordt je verhaal door het publiek
vaak als geloofwaardiger gezien,
omdat het door een journalist is
geschreven.
Hoe zorg je ervoor dat je persbericht opvalt en uit de grote hoop
met inzendingen geplukt wordt?
Journalisten kijken vooral naar de
nieuwswaarde: is je bericht relevant
voor hun doelgroep en actueel?
Zorg dat je bericht een aanleiding
heeft. Wordt je clubhuis geopend,
start je met een nieuw vrijwilligersproject of is er een landelijk
onderzoek over jouw goede doel?
Hang je bericht dan daar aan op.
Stuur je persbericht alleen naar
media voor wie het relevant is om

over je onderwerp te publiceren. Als
je een lokaal festival organiseert, is
de kans klein dat landelijke media
daarover gaan berichten. Je scoort dan
waarschijnlijk eerder bij een huis-aanhuisblad of lokale omroep. Ook op thema kun je het medium selecteren: het
Financieel Dagblad schrijft eerder over
een internationaal corruptieschandaal
dan de regionale krant. Maar heb je
een demonstratie tegen de gemeente
georganiseerd, dan staan de regionale
media waarschijnlijk wel te popelen
om je te interviewen.
Wanneer verzend je je persbericht?
Uiteraard helpt het als je bericht niet
teveel concurrentie heeft, maar die
stelregel is niet altijd heilig. Iedereen
stuurt in de komkommertijd de meest
onzinnige berichten met de verwachting dat de kans op publicatie groter
is. Soms werkt dat, maar ook in de
komkommertijd blijft het journalistieke
principe van nieuwswaarde (meestal)

gelden. Voor elk medium gelden
meer geschikte en minder geschikte
tijden: denk na over de werkdag
en deadlines van de journalist in
kwestie: wanneer kan hij een tip het
beste gebruiken?
Hou er bij het versturen van
een persbericht rekening mee dat
je nooit honderd procent in de hand
hebt wat er verder mee gebeurt.
In het meest ideale geval herschrijven journalisten je tekst alleen,
maar veel vaker zullen ze delen
schrappen of andere invalshoeken
zoeken. Als je mazzel hebt, vinden
ze je bericht zo interessant dat
ze bellen voor een uitgebreider
interview.

Handelstraat 17, Horst
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Rabobank Peel, Maas en Leudal

Vijfduizend euro voor
leefbaarheid Kessel
Twee leefbaarheidsactiviteiten in Kessel en Kessel-Eik hebben een cheque van vijfduizend euro gekregen van
Rabobank Peel, Maas en Leudal. Het gaat om de projecten Dorpsondersteuner en het Maatjesproject WijSamen.

Susan Demandt-Schreurs overhandigt de cheque aan Inge Hanssen-de Vlieger en Gerald Driessen
“Net als wij, vindt Rabobank
Peel, Maas en Leudal het belangrijk
dat er gezamenlijke initiatieven
ontplooid worden die een bijdrage
leveren aan de zelfredzaamheid
van mensen en aan de leefbaarheid

in kleine kernen”, vertelt Gerald
Driessen, voorzitter van Dorpsoverleg
Kessel. “De bijdrage stelt ons
mede in staat om de nieuwe
initiatieven goed van de grond te
krijgen en zo Zorg en Welzijn dicht

bij de inwoners te organiseren.”
De activiteiten komen voort uit
het Dorpsontwikkelingsplan Kessel
2025 dat in 2015 is geïnitieerd door
Dorpsoverleg Kessel en onlangs werd
gepresenteerd.

Strijd tegen spierziekte ALS

Neptunus bij Amsterdam
City Swim
Het Kesselse Neptunus Structures heeft op zondag 12 september meegedaan aan de Amsterdam City Swim.
Ruim 2.500 deelnemers gingen van start om geld op te halen voor de spierziekte ALS. Negen medewerkers van
Neptunus sprongen in het water en het bedrijf bouwde de tijdelijke accommodaties bij het evenement.

winkel&bedrijf 15
Ploegbaas Productie
(3-ploegendienst)

Functie:
Leiding geven (23 medewerkers).
Productie realiseren. Kwantiteit,
kwaliteit. Systemen: 5S, Lean, ISO.
Eisen:
MBO4+/HBO Techniek. Leidinggevende ervaring. productielogistiek.
Resultaatgerichte peoplemanager
Groot Egtenrayseweg 13 en organisator.
5928 PA Venlo
Informatie en sollicitatie:
077 - 387 74 77
Kijk op: www.nedri.nl

Mush Comb is een innovatief bedrijf welke al meer dan 30 jaar
machines ontwikkelt en produceert voor de teelt van champignons en
de composteringsbranche. Onze machines worden over de hele wereld
afgezet en onderscheiden zich door een hoge kwaliteit, duurzaamheid
en veilig in gebruik. Mush Comb onderscheidt zich door goed te
luisteren naar de wensen van de klant, een uitstekende service en de
drive om continue te verbeteren in het belang van de klant.
Vanwege uitbreiding van ons team hebben wij de volgende
uitdagende vacature:

MACHINEBOUWER /
SERVICEMONTEUR M/V
Als Machinebouwer/Servicemonteur ben je de allrounder binnen ons bedrijf.
Naast het in teamverband bouwen van machines in onze werkplaats ben je ook de
aangewezen persoon bij het oplossen van storingen op locatie.
Daarnaast ben je enkele malen per jaar een paar dagen in het buitenland om
machines op te starten.

Je profiel:
• Je hebt een technische mbo-opleiding, metaal of landbouwtechniek,
of een vergelijkbaar niveau door ervaring verkregen.
• Je hebt kennis en ervaring als monteur.
• Praktische instelling en ervaring in de machinebouw.
• Je hebt affiniteit met elektrotechniek (mechatronica) en hydrauliek.
• Je bent probleemoplossend en kunt zelfstandig werken.
• Je vindt het leuk om af en toe enkele dagen in het buitenland te zijn.
• Kennis van de champignonteelt of landbouwtechniek is een pré.
Wij bieden:
Binnen ons bedrijf vinden wij een prettige en informele werksfeer erg
belangrijk. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling middels scholing en
begeleiding en waarderen eigen inbreng van medewerkers.
Spreekt deze zeer afwisselende en uitdagende functie jou aan of wil je
graag meer informatie, neem dan contact op met Johan Houben,
telefoon 077 464 0779 of johan@mushroommachinery.com
www.mushroommachinery.com
Nijverheidsstraat 2a
5961 PJ Horst

“De Amsterdam City Swim is
voor ons een bijzonder evenement”,
vertelt Dorrie Eilers, directeur van

Neptunus. “We zijn trots op zowel
onze facilitaire als onze persoonlijke
bijdrage. Dit jaar zwemmen maar

liefst negen collega’s mee om geld
op te halen tegen ALS, dat is toch
geweldig!”
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Nationale Sportweek

Activiteiten Thyas Complex
In het kader van de Nationale Sportweek, die duurt van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september, vinden
er diverse activiteiten plaats op sportaccommodatie Thyas Complex in Panningen. Omdat de sportweek gelijk valt
met de Wielerweek Noord-Limburg worden er twee extra activiteiten georganiseerd. Ook wordt er een theatervoorstelling aangeboden bij DOK6 voor ouders.
Op zondag 18 september kunnen
alle ouders van de jeugdleden
van het Thyas Complex naar de
theatervoorstelling En nou is het
afgelopen! bij DOK6. Vanaf 19.30 uur
zijn de deuren geopend en om
20.00 uur start de voorstelling.
Op dinsdag 20 september organiseert
wielerclub TC Everlo uit Helden om
19.00 uur een wielrenclinic, exclusief

voor dames. Niet alleen schakelen,
remmen en bochttechnieken komen
aan bod, maar ook het wielrennen
in een groep. Op zaterdagmiddag
24 september vindt er een open
middag plaats voor iedereen die
eens kennis wil maken met atletiek,
sprinten, hardlopen, nordic walking,
wielrennen of survivaltraining.
Ook wordt het sportcomplex die

middag bezocht door het team van
BOB-sportcampagne om voorlichting
te geven over een gezonde
sportkantine met verantwoord
alcoholgebruik. Neem voor meer
informatie contact op met
info@thyas.nl of kijk op www.thyas.nl.
Voor de theatervoorstelling dient
vooraf gereserveerd te worden via
www.ennouishetafgelopen.nl

Trimzwemmen in Panningen
De trimzwemgroep die van september tot en met eind juni iedere dinsdagavond van 21.00 tot 22.00 uur te
vinden is in zwembad De Waterloat in Panningen, nodigt iedereen uit om eens kennis te maken met de sport.
De groep bestaat uit zwemmers
in de leeftijd van 30 tot en met
65 jaar. Op een afwisselende
manier wordt er met trimzwemmen
gewerkt aan conditie, kracht
en uithoudingsvermogen.

Daarnaast worden door diverse soorten
oefeningen en materiaalgebruik aan de
verschillende zwemtechnieken gewerkt.
De lessen worden gegeven in groepen,
waarbij zowel de fanatieke als de
beginnende zwemmer bezig blijft. Het is

van belang dat u kunt zwemmen,
maar het is geen vereiste om in het
bezit te zijn van een zwemdiploma.
Neem voor meer informatie contact op
met El Naus via 077 307 5732 of via
elnaus@hotmail.com

Egchel wint spektakelstuk in Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
De derby Koningslust tegen Egchel vormde op zondag 11 september voor de thuisploeg een mooie gelegenheid
om het blazoen op te poetsen na de kansloze nederlaag een week eerder tegen RKDSO. Voor de gasten uit Egchel
was het zaak om na de overwinning in de seizoensopening op koers te blijven. Het spektakelstuk eindigde in 4-5.

Het vroege storen door de spelers
van Koningslust betaalde zich in de 11e
minuut al uit. Nick Rongen veroverde
met een tackle de bal op het middenveld, gaf vervolgens een uitstekende
steekpass op Roy Bos die de bal in
de verre hoek plaatste, 1-0. Lang kon
Koningslust niet genieten van de
voorsprong. In de 20e minuut scoorde
Egchel-aanvoerder Jorrit Kersten de 1-1.
Ondanks deze tegenslag bleven de
geel-zwarten fel spelen en veel druk
zetten. Vijf minuten later leverde dat
de 2-1 op. Uit een voorzet van Nick
Rongen ontstond een scrimmage voor
het Egchelse doel en in derde instantie
scoorde Roy Bos opnieuw. In de laatste

minuut voor rust scoorde Peter Janssen
de 3-1.
De oranjehemden kwamen feller
uit de kleedkamer en creëerden al snel
een overwicht. Koningslust leunde op
de 3-1 voorsprong en wachtte af. In de
60e minuut werd deze tactiek afgestraft. Van 25 meter afstand scoorde
Lex Verstappen met een geweldig schot
de aansluitingstreffer.
De wedstrijd voltrok zich vervolgens in hoog tempo met kansen over
en weer. In de 75e minuut kreeg Egchel
een penalty toen Frank Gielen werd
neergehaald. Keeper Mick Berkers
stopte de toegekende penalty, maar
uit de rebound maakte Leon Teeuwen

de 3-3.
Na geklungel in de Egchelse
achterhoede werd Nick Rongen in de
80e minuut onreglementair gestopt.
Bram Rongen scoorde de penalty, 4-3.
Egchel bleef echter in zijn kansen geloven en probeerde een punt te redden.
In de 85e minuut leverde dat de
4-4 op van Leon Teeuwen. Er volgden
vijf minuten waarin over en weer het
doel werd gezocht. In de laatste minuut
viel dan toch nog de beslissing. Uit een
corner vanaf links belandde de bal bij
Jorrit Kersten die niet aarzelde en de 4-5
binnenschoot. Hij besliste daarmee het
spektakelstuk in het voordeel van Egchel.
(foto: Peter Janssen)
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EK motorcross in Meijel
Circuit de Vossenberg in het Simonshoekse Bos in Meijel staat op zaterdag 17 en zondag 18 september weer in
het teken van motorcrosswedstrijden. De hoofdact is zondag als de voorlaatste wedstrijd om het Europees kampioenschap motorcross voor amateurs in de open Klasse gereden wordt. De wedstrijden worden georganiseerd door
Motorcrossclub Meijel.
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Clubkampioen
schappen
De Cavaliers
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Bij de Heldense paardensportvereniging De Cavaliers vonden op zaterdag
10 en zondag 11 september de clubkampioenschappen plaats. Zeven ruiters
mochten een beker mee naar huis nemen.

Naast de Open Klasse komen ook
de MX 2 Inters en Zijspannen in actie
op zondag. Leider in de Open Klasse
is de Deen Jim Bødker Sørensen met
76 punten voorsprong op de nummer
twee. Per wedstrijd kunnen maximaal
150 punten verdiend worden. De Open
Klasse gaat om 12.00 uur van start
met het voorstellen van de EK-rijders.

Om 13.00 uur start de eerste manche
van de MX 2 Inters, gevolgd door de
eerste manche van de EK-klasse en
daarna de Zijspannen.
Bij de Zijspannen komen onder
andere de Meijelse combinaties
Stijnen/Wijers, Op het Veld/Van Hees,
Verdonschot/Hoebergen en vader en
zoon Roel en Luuk Berben.

Het raceweekend begint op zaterdag al met de clubrijders en de Kids &
Sidecars-klasse. Ook is er een bromfietsklasse, waar iedereen zich voor
kan aanmelden via de website van
MCC Meijel.
De route naar het circuit wordt
vanaf alle grotere wegen rond Meijel
met geelzwarte bordjes aangegeven.

Gelijkspel voor Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het is Grashoek niet gelukt om in de eerste thuiswedstrijd de volle winst te behalen. Met 2-2 werd er
zondag 11 september gelijkgespeeld tegen RKDSO uit Lomm. Daarmee deed Grashoek zichzelf tekort. Vooral aanvallend was Grashoek een klasse beter, maar het had meer moeten scoren. RKDSO scoorde uit twee dode
spelmomenten en beide in de rebound.
Cruciaal voor de Grashoekse
verdediging was het uitvallen van
aanvoerder Tim van Ophoven in de
12e minuut met een knieblessure.
De jonge ploeg miste de persoon die
de zaak scherp houdt, maar ook aan
de andere kant was Grashoek niet
helemaal scherp.
De geel-zwarten gingen flitsend
van start wat direct resulteerde in
een grote kans voor Chris Hunnekens.
De RKDSO-doelman kon het schot echter net naast tikken. Bas Gloudemans
was even later ook heel dicht bij de
1-0 toen hij de bal over schoot. Een

kwartier later kreeg Bas nog eenzelfde
kans, maar ook deze goede mogelijkheid ging over het doel. Een puike
aanval over rechts in de 49e minuut
werd loepzuiver voorgezet door Erwin
Pijnenburg en Bas Gloudemans hoefde
bal maar in te knikken, 1-0. Grashoek
verslapte hierna weer, waardoor RKDSO
in de 62e minuut langszij kon komen.
Jorg Jacobs zag zijn vrije trap vanaf
dertig meter op de lat belanden, maar
in de rebound scoorde Jesse van Wylick.
Grashoek herpakte zich weer en vijf
minuten later werd het 2-1. Een fabuleuze solo van Chris Hunnekens vormde

de inleiding. Vanaf de achterlijn
behield Chris goed het overzicht en
gaf hij Bas een niet te missen kans.
Ook deze voorsprong was van korte
duur. Na een corner in de 77e minuut
werd er niet attent genoeg gereageerd door de Grashoekse verdediging
en kwam de bal bij Rik Ambrosius
die dit buitenkansje verzilverde.
Na deze tweede domper herpakte
Grashoek zich nog een laatste keer
en was het tweemaal heel dicht bij
de 3-2. Beide keren was doelman
Cuppen echter de sta in de weg voor
Grashoeks succes.

Helden onderuit in Ell
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 11 september niet in geslaagd de eerste driepunter van het
seizoen te scoren. Nadat er een week eerder gelijk werd gespeeld tegen Panningen, verloor Helden zondag
terecht met 2-1 van R.K.E.S.V. De score had flink hoger kunnen uitvallen.
De gastheren uit Ell kwamen
goed uit de startblokken en aanvoerder Evers zette de thuisploeg
na 20 minuten op voorsprong. Nog
voordat Helden goed en wel bekomen was van deze tegentreffer, was
de marge al verdubbeld toen Jelle
Heber op rechts geheel vrij richting
het doel kon en succesvol afrondde.

Niels Geeraths was voor rust nog
dicht bij de 3-0, ware het niet dat zijn
geplaatste schot de paal trof.
Na de rust moest Helden wat
meer uit de schulp kruipen om nog
kans te maken op een resultaat. Grote
mogelijkheden leverde dit nauwelijks
op, terwijl Heber zijn kans schoon zag
om de wedstrijd definitief in het slot

te gooien. Oog in oog met doelman
Knippenbergh faalde hij echter. Vlak
voor het verstrijken van de speeltijd
wist Helden alsnog terug te komen
in de wedstrijd toen Ton Peeters een
afgeslagen bal hard binnen knalde.
De aansluitingstreffer kwam echter
te laat om er echt nog een spannend
einde van te maken.

Bij de bixie werd Job Steijvers met
zijn pony Chico kampioen. Bij de pony’s
in de dressuur werd Anouk Neefs met
Champ of Dance eerste en bij het
springen werd Jessica Maassen met
Bockmann’s Punto kampioen. De allround-kampioen bij de pony’s werd
Romee Neefs met Ollie, tweede werd
Hannah Neefs met Demi Beau en op de
derde plek eindigde Jessica Maassen.
Bij de paarden werd Myrthe
Sonnemans met Lewis van Equinta

dressuurkampioen. Bij het springen
haalde Saskia Drissen met Verona de
eerste plek. De allroundkampioen bij
de paarden werd Tony Vestjens met
Idyllo, tweede werd Annemarie Knoops
met Ganesh en derde werd Judith
Oostenbrink met Edwina.
Nikki Hanssen reed met haar pony
Millstreet’s Stuufke in Lottum bij de
Kringkampioenschappen Noord en
behaalde een tweede prijs bij het
CB-springen.

24 september - Toegang vanaf 20.00u
Bestel je tickets op: toverland.nl/oktoverfeest
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MVC verliest thuis
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
SC Irene uit Tegelen was op zondag 11 september in Maasbree een maatje te groot voor MVC’19. Aan de 2-0 zege
viel niets af te dingen. SC Irene liet zien dat de ploeg een potentiële kampioenskandidaat in de derde klasse C is.

Meijelnaar Neder
lands kampioen
Danny Flipsen uit Meijel is op zaterdag 10 september
Nederlands kampioen zoetwaterhengelen geworden in de
categorie U25. Het kampioenschap werd gehouden in de
Urkervaart. Danny moest het in zijn leeftijdscategorie opnemen
tegen de geselecteerden van de overige zes federaties in
Nederland. Na vier uur vissen, in een wedstrijd waarin de vis niet
echt actief was, wist Danny een gewicht van iets meer dan 2.400
gram bij elkaar te sprokkelen. Dit bleek genoeg om Nederlands
kampioen te worden.

Het Tegelse trainerscollectief
Twan Hol, Ferdie Heijmans en Theo
van den Berg had zijn ploeg goed
ingesteld. Uitgaande van eigen kracht
drong SC Irene haar spel op aan MVC.
De Maasbreese spelers moesten op hun
tenen lopen. De slag op het middenveld
werd door MVC’19 verloren. In duelkracht werd de Maasbreese ploeg
afgetroefd en de aanvallers lagen aan
de ketting bij de Tegelse verdedigers.
De Maasbreese achterhoede moest

overuren maken. Doelman Tim van
Renselaar stak in topvorm, anders had
de score nog hoger kunnen uitvallen.
Het was niet vreemd dat de
Tegelse ploeg in de 20e minuut op 1-0
kwam. Uitblinker Ferdi Janssen scoorde
fraai. Na de pauze heerste hetzelfde
spelbeeld, maar door de vermoeidheid
hoopten het aantal overtredingen zich
op. Het werd een slijtageslag die de
nodige blessures opleverde aan beide
zijden.

Pas in de 65e minuut viel de
eerste echte kans voor MVC’19 te
noteren. Rob Custers brak door, maar
zijn schot werd fantastisch gepareerd
door SC Irene-keeper Davy Dorssers.
De wedstrijd werd definitief beslist in
de 82e minuut, toen de ongelukkig
spelende Joost Hesen in eigen doel
schoot. MVC’19 wilde wel, maar kon
geen vuist maken tegen een veel beter
SC Irene.
(Foto: Math Geurts Fotografie)

Baarlo speelt met 0-0 gelijk
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo heeft op zondag 11 september thuis met 0-0 gelijkgespeeld tegen Merefeldia uit Nederweert. Beide ploegen werkten hard voor de winst in dit duel, maar wisten uiteindelijk de defensies
niet te verschalken. Het duel eindigde dan ook zoals het begon met een 0-0 stand, waarmee beide ploegen
uiteindelijk konden leven.

hadden de openingstreffer op de voet.
De inzet van Wouter Peeters werd
echter schitterend gepareerd door de
geroutineerde Merefeldia-doelman
Ruud Wulms. Matthijs Hanssen controleerde in kansrijke positie de bal
uit een voorzet niet goed, waardoor
ook deze mogelijkheid verloren ging.
De grootste mogelijkheid om een voorsprong te pakken, was pal voor rust.
Op aangeven van Jeroen van Wylick
vond Wouter Peeters opnieuw doelman
Ruud Wulms op zijn pad.
Een vijftal minuten na rust luidde
Stan Canjels opnieuw Baarloos gevaar

in met een stuiterend schot dat met
enige moeite door de Merefeldiadoelman onschadelijk werd gemaakt.
Dé kans van de wedstrijd was in de
tweede helft opnieuw voor Wouter
Peeters. Op een pass van Stan Wijhers
dwars door het centrum kwam de
Baarlose centrumspits nogmaals oog
in oog te staan met Ruud Wulms.
Opnieuw had hij het vizier niet
voldoende op scherp staan, want hij
schoot over. De slotfase was wederom
voor de gasten, maar ook zij wisten het
doel niet te vinden, waardoor het 0-0
bleef. (Foto: Len Gielen)

Zvv Beringe pakt
eerste winst
Door: Bjorn Korsten, zaalvoetbalvereniging Zvv Beringe
Het eerste team van Zvv Beringe heeft haar eerste competitiewedstrijd in winst om weten te zetten. In Nederweert werd maandagavond
12 september met 2-5 gewonnen van ’t Brökske 1.

In de openingsfase was Merefeldia
de ploeg met het meeste balbezit.
Buiten enkele hoekschoppen leverde
het optische veldoverwicht echter
weinig rendement op. Pas halverwege
de eerste helft leek het eerste echte

gevaar te komen uit een standaard
situatie. Een kansrijke vrije trap
smoorde echter in de Baarlose defensie.
Nauwelijks een minuut later was
Stan Canjels namens Baarlo voor het
eerst dreigend. Zijn inzet wat het mid-

den hield tussen een schot op doel en
een voorzet zeilde net over de verre
kruising. Vanaf dat moment nam Baarlo
langzaam maar zeker het initiatief over
van de gasten uit Nederweert.
Wouter Peeters en Matthijs Hanssen

Succescoach Mark Ghielen kon
niet beschikken over Ilias Amhaouch
en Gilian de Bruijn. A-junior Kris
Hermans werd opgeroepen als
vervanger. Na een gelijk opgaande
eerste helft, 1-2, werd na rust het
verschil gemaakt. De doelpuntenma-

kers waren Ron van den Kerkhof (2),
Kris Hermans (2) en Bjorn Korsten.
Een opvallend feit was de gemiddelde
leeftijd van Zvv Beringe 1. Er werd
namelijk gespeeld met een jeugdig
team met een gemiddelde leeftijd
van iets meer dan 20 jaar.
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BEVO pakt drie punten
tegen GKC
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
GKC, een combinatie van Grathem, Kelpen en Oler, was op zondag 11 september de tegenstander van het eerste
herenteam van voetbalvereniging VV BEVO. De Beringse ploeg won thuis met 2-0.
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Bevo verliest
in België
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Op bezoek bij Visé BM heeft het eerste herenteam van Targos Bevo Hc
op zaterdag 10 september een onverwachte 27-26 nederlaag geleden.
Bij rust leidden de Belgen met 13-12. Negen minuten voor tijd keek Bevo
tegen een 25-20 achterstand aan, maar in de slotfase kwam Bevo nog
terug tot 27-26.
De Belgische ploeg speelde op
een fysieke manier handbal en daar
had de Panningse ploeg veel moeite
mee. In duelkracht moest Bevo het
afleggen. De felheid ontbrak bij
de mannen uit Panningen, die ook
slordig met de kansen omsprongen.
Vaak werden de verkeerde keuzes

gemaakt. Overigens beschikte de
thuisploeg over goede opbouwers, die
ook gemakkelijk scoorden. Toch had
de Panningse ploeg moeten winnen,
maar de ploeg bereikte haar normale
niveau niet. Op zaterdag 17 september komt landskampioen OCI Lions op
bezoek in Panningen.

Openingswedstrijd

Flatsers winnen
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Beugelclub De Flatsers uit Baarlo heeft op zaterdag 10 september de
eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De 3-2 overwinning was
verdiend, maar had met een beetje geluk hoger uit kunnen vallen.

Al na enkele minuten kreeg BEVO
een vrije schop te nemen op ongeveer tien meter van het doel na een
foutieve terugspeelbal op de keeper.
Deze indirecte vrije trap werd door
Sjors van Horen teruggelegd op spits
Rob Minten, die de bal snoeihard via de
onderkant van de lat weer het veld in
zag springen.
Enkele minuten later was het
dan toch raak. Het GKC-centrum werd
wederom opgezocht waarbij Guido
Gielen een steekbal gaf op spits
Rob Minten. Die joeg de bal in tweede
instantie snoeihard in de touwen,
onhoudbaar voor de keeper, 1–0.
BEVO’s rechtshalf Guido Gielen

kreeg nog een uitgelezen kans om de
voorsprong uit te bouwen, doordat de
keeper slecht uitverdedigde en de bal
in zijn voeten schoof. Vanaf veertig
meter van het doel probeerde Guido te
scoren, echter de bal ging langs de
verkeerde kant van de paal.
Na ongeveer 25 minuten spelen,
liet BEVO de tweede treffer aantekenen na een goed opgezette aanval
over links. Kevin Vossen werd diep
gestuurd, omspeelde zijn directe
tegenstander en zette laag voor op
de inlopende Rob Minten, die de bal
simpel voorbij de keeper in het doel
deponeerde, 2-0.
Na rust werd het een povere partij

voetbal, waarbij BEVO het wel geloofde
en waarbij GKC niet bij machte was om
het BEVO moeilijk te maken. De enige
mogelijkheid aan BEVO-zijde was voor
Kevin Vossen die vrij voor de keeper de
bal veel te zacht inschoot.
GKC kreeg nog een uitgelezen
mogelijkheid om de 2–1 te scoren.
Na een onoplettendheid in de BEVOdefensie, kwam de spits van GKC alleen
voor de keeper. Hij probeerde het leer
met zijn linker in het doel te plaatsen
en schoot daarbij zelfs een meter langs.
De wedstrijd bloedde het laatste
kwartier dood, waardoor 2-0 de eindstand was.
(foto: Peter van Berlo)

Piet Geurts opende het nieuwe
seizoen erg voortvarend, maar
concentratieverlies zorgde ervoor
dat het op het laatst nog onnodig
spannend werd. Esther beugelde een
prima partij, maar kende totaal geen
geluk. De tegenstander had dat wel
en speelde ook zeer goed en won
daarom de partij verdiend.
Roy begon zeer goed en nam een

6-0 voorsprong, maar verspeelde die
voorsprong te vlug. Daardoor moest
hij toch nog vol aan de bak voor de
overwinning, die hij terecht opeiste.
In de slotpartij begon Mark matig en
het leek erop dat hij de winst aan de
tegenstander moest laten. Maar door
niet op te geven en zich vast te bijten,
wist hij alsnog het derde punt binnen
te halen.

Uit bij ONDO

Wederom gelijkspel Panningen
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
De tweede competitiewedstrijd voor Panningen was een thuisduel
tegen ONDO uit Heusden. Echter in een vroeg stadium, al ver voor
aanvang van de competitie, werd bij de KNVB gevraagd deze om te
zetten in een uitwedstrijd vanwege de bouwwerkzaamheden op Sportpark Panningen-Noord. Het duel in Heusden eindigde in 2-2.

Jac Benders wint uitwisseling
Jac Benders heeft de jaarlijkse uitwisselingswedstrijd tussen jeu de boule-verenigingen Breetanque
uit Maasbree en De Kromme Herk uit Velden gewonnen. Twintig spelers van beide clubs deden mee aan
het toernooitje. Na de poulefase stonden Jac Benders en Sraar Maessen in de finale. Jac versloeg Sraar
met 9-5. Derde werd Ben Lenders die in de kleine finale met 9-7 van Jac Lintjens won. Op de foto Jac
Benders, Ben Lenders, Jac Lintjens en Sraar Maessen.

Het duurde tot ongeveer de 20e
minuut, voordat het eerste gevaar
genoteerd kon worden. In de opbouw
van Panningen werd onnodig balverlies geleden, waardoor ONDO-speler
Stan Berkers plotseling in zeer kansrijke positie kwam. Zijn lob belandde
echter in de handen van keeper
Patrick Steeghs. Panningen had grote
moeite het spel te maken en ONDO
bleef loeren op de counter. Ondanks
het veldoverwicht van Panningen was
ONDO het meest doelgevaarlijk in de
eerste helft. Na de thee eenzelfde
spelbeeld, al was het nu Panningen
dat het meeste gevaar stichtte in
de ONDO-defensie. Een schot van
Robin van Osch, na een magnifieke
aanname en pass van Remco Litjens,
spatte op de doellat uiteen. Uit het
niets nam ONDO na ongeveer een uur
spelen de leiding. Een hoge voorzet van rechts leek een makkelijke
prooi voor keeper Patrick Steeghs te
worden. Hij kon de bal echter niet
voldoende onder controle krijgen en

ONDO-spits Rob Kessels bleek een
koele afmaker.

Twee treffers
Bram Leenders
Tien minuten voor tijd verdubbelde
ONDO de voorsprong door een zuiver
schot in de linkerbovenhoek van Rudy
Nijssen. Dit was het signaal om Bram
Leenders naar voren te dirigeren in de
spits waar hij sinds de F-pupillen niet
meer had geacteerd. Hij kopte een
corner in de 83e minuut onhoudbaar
tegen de touwen en bracht Panningen
terug in de wedstrijd. Amper drie
minuten later stond hij plots oog in oog
met de ONDO-doelman na een loepzuivere pass van Auke Houben en andermaal trof hij doel, waardoor Panningen
zeer verdiend langszij kwam.
Ver in blessuretijd was het nog
tweemaal billenknijpen voor de
Panningen-aanhang toen een vrije
trap de lat scheerde en een schot het
zijnet trof. Het bleef bij 2-2.
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Parkfeesten in Helden

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

In Helden staan op vrijdag 16 tot en met zondag 17 september de Parkfeesten op het programma. Waar er voor
vrijdag en zondag nog kaarten zijn, was de zaterdag al vrij snel uitverkocht. Guus Meeuwis komt dan langs om een
optreden te verzorgen.

Kermis in Baarlo
Het centrum van Baarlo was van zaterdag 10 tot en met woensdag 14 september weer gevuld met diverse kermisattracties.
Jong en oud kon de afgelopen dagen vertoeven bij onder meer de
bank, rups, carrousel, schiettent, grijpkramen en botsauto’s.
Ook de cafés werden druk bezocht. Door het warme weer konden
bezoekers niet alleen binnen, maar ook buiten op bankjes, aan
hangtafels en op terrasjes genieten van een hapje en een lekker
koud drankje. Bij jongerencentrum Sjiwa werd het programma
gedurende de kermis onder andere gevuld door dj DeepCrash,
Arjon Oostrom, Kid de Luca, DJ Brahz en Styn.

Het is het derde jaar op rij dat
de Parkfeesten gehouden worden.
Nadat fanfare Sint Cecilia in de jaren
60, 70 en 80 al dertig edities voor
zijn rekening nam, werd in 2014
nieuw leven geblazen in het concept.
Stichting OKÉ nam het stokje over. In de
‘wei van Haffmans’ staat de tent al
klaar voor het evenement.
Op de vrijdag van de feesten
komen de dj’s Billy the Kit en
FeestDJRuud langs. Laatstgenoemde
stopt in december van dit jaar met

optreden en geeft dus één van zijn
laatste shows. De afsluiter op vrijdag
zijn de Memphis Maniacs. De mashupband met de Maasbreese zanger
Roy Smolenaars, die in Panningen
woont, brengt zelfgemaakte mash-ups
van allerlei soorten nummers.
De knaller op de zaterdag is
Guus Meeuwis. De Brabantse zanger
treedt op voor een uitverkochte zaal.
Dat betekent dat er zo’n drieduizend
bezoekers in de tent staan. In het
voorprogramma zijn Kraantje Pappie en

feestband KHICK opgenomen.
De laatste dag van de Parkfeesten
start traditiegetrouw met een brunch
in de tent. Al meer dan driehonderd
mensen gaven zich op voor de start
van de zondag. Later op de dag komen
Marleen Rutten, Fabrizio, La Bamba
en Big Benny voorbij op het podium.
Ook voor de kinderen is er op het
terrein meer dan voldoende vertier
om de gehele middag bezig te zijn,
zoals springkussens, schminken en
een clown.

Tweede Project-K bij DOK6
Het gemeenschapsproject Project-K beleeft op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september de tweede editie.
Onder de naam Project-K 2.0 komen zang-, dans- en slagwerkverenigingen uit de gemeentes Peel en Maas, Horst aan
de Maas en Leudal optredens verzorgen in DOK6 Theater in Panningen. Het thema van deze editie is Reis door de tijd.
Het evenement maakte onlangs
bekend dat Christiaan van Roij uit
Egchel de presentatie op zich gaat

nemen. Hij is werkzaam voor Cultuurpad en is geen onbekende op het
podium. Christiaan stond al verschil-

lende jaren tijdens de carnavalsperiode
op het podium met de groep Traogpaeper bij zittingen in de regio.

Uit Peel en Maas doen verenigingen uit Maasbree, Meijel, Beringe en
Panningen mee aan het project. De reis
door de tijd wordt een clash tussen de
muzikale revolutie en de verschillende
generatiekloven van de afgelopen
vijftig jaar. Meer dan tweehonderd

deelnemers, een decor, kostuums en
het originele script zijn voorbereid om
de tweede editie kleur en vorm te
geven.
Neem voor meer informatie contact
op met DOK6 via 077 310 10 64 of kijk
op de website www.dok6.eu

Opening boksschool Energetic Training van Willeke Verdellen
Voor Bokstraining, Personal Training en Mentale Weerbaarheid

Open dag & oﬃciële opening
boom- & aspergeteelt
Wij zijn een jong dynamisch bedrijf met veel ambities.
Dat actief is in de vollegronds boomteelt en witte asperge.
Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een

allround
teeltmedewerker m/v
Wat verwachten wij:
• Affiniteit met de agrarische sector.
• Zelfstandig werken
• Goede sociale omgang met mensen
• Een flexibele werkhouding.
• Openstaan voor het volgen van cursussen

24 september
Iedereen is van harte welkom! Kijk op www.energetictraining.nl
13.00 - 18.00
19.30 - 21.00
vanaf 21.30

Demonstraties Energetic Bokstrainingen
Oﬃciële opening met Wethouder Bob Vostermans
Feest voor genodigden

Zilveren medaille winnares Olympische Spelen Nouchka Fontijn
en haar trainer Abdul Fkiri zullen ook aanwezig zijn!

De taken bestaan uit:
• Gewasverzorging waaronder spuitwerkzaamheden
• Bestellingen verzorgen
• Trekker werk
• Begeleiden van seizoenarbeiders
Mocht u dit aanspreken dan kunt u uw sollicitatie richten
per mail of post naar:

vd Beucken Boom & Aspergeteelt

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden Info@vdbeucken.nl
Energetic Training - Handelstraat 11 - 5961 PV Horst - mail@energetictraining.nl
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Kick-off op zaterdag 1 oktober

Johannespassie in Heldense kerk
op Palmzondag
Stichting Iedereen houdt volgend jaar op Palmzondag 9 april een uitvoering van de Johannespassie van de
Duitse componist Bach in de kerk in Helden. Het project heet Passie in Peel en Maas en er is onder meer een
projectkoor in het leven geroepen om de stukken te zingen. Op zaterdag 1 oktober is de kick-off waarbij het koor
voor het eerst samenkomt.

weten. “Er zijn veel mensen die van
Bach houden en de toeschouwers
hoeven ook helemaal geen religieuze
achtergrond te hebben. Het stuk gaat
over Jezus, maar het is een muziekstuk met een religieus tintje. Bach
was lutheraans, dus eigenlijk is het
juist geen katholiek stuk. De pastoor
van Helden verleende echter wel alle
medewerking.”
Waarom voor de Johannespassie
en niet voor de meer populaire
Matteüspassie is gekozen, is volgens Johan makkelijk te verklaren.
“De Johannespassie van Bach is wat
compacter en slanker in zijn uitvoering”, vertelt hij. “Hij duurt ook minder
lang als die van Matteüs. Als mensen
voor de eerste keer naar een passie
komen kijken is het beter als het niet
te lang duurt. Daarnaast wordt de
Johannesversie niet zo vaak gespeeld
en is het spannend en interessant
om die een keer te aanschouwen.

De Johannespassie is korter en compacter dan de Matteüspassie, maar
minstens zo mooi.”

Aanmelden
Bij de kick-off op 1 oktober, die
duurt van 10.00 tot 14.00 uur, komt het
projectkoor voor het eerst bij elkaar
en wordt er informatie uitgewisseld.
“Iedereen is welkom om zich aan te
melden en er wordt meteen een begin
gemaakt met het repeteren van een
drietal koordelen”, laat de organisatie
weten. “Vanaf begin 2017 gaat het
koor een kwartaal lang op zaterdag
oefenen. Dat zijn zes zaterdagen die
per keer ongeveer vier uur duren.
Iedereen kan zich op 1 oktober
aanmelden en dan kijken we of we
een rol kunnen vinden. Er is al een
kern van koorleden gevormd die de
passie al vaker hebben uitgevoerd.”
Er komt wel een professionele dirigent,
solisten en orkest.

Het bestuur van de stichting
Het is de eerste keer dat iets dergelijks georganiseerd wordt in de regio,
vertelt Johan Aarts, secretaris van de
organisatie. “Het is een soort experiment, want normaal gesproken worden
dit soort dingen in de meer stedelijke

gebieden gehouden”, vertelt hij.
“Maar ook in Eersel in Noord-Brabant
is het gehouden en daar trok het veel
volk. Dus we denken dat we hier
genoeg mensen kunnen trekken.”
De stichting koos voor de Heldense

kerk omdat de pastoor heel open
was voor een dergelijk initiatief en
de akoestiek in het gebouw goed is.
Met 480 plaatsen is er genoeg ruimte
voor belangstellenden. ”De uitvoering
is bedoeld voor iedereen”, laat Johan

Mafcentrum Maasbree

Eerbetoon aan Rammstein en
Motörhead
In Het Mafcentrum in Maasbree zijn zaterdag 1 oktober optredens van Snaggletoöth en Vannstein. De twee
Nederlandse bands vormen een waar eerbetoon aan de twee (heavy)metalbands Motörhead en Rammstein.
Vanaf 20.30 uur opent het
Mafcentrum de deuren en om
21.30 uur start Snaggletoöth.
Deze band warmt het publiek op met

muziek van Motörhead. Later op de
avond, rond 23.00 uur, zal Vannstein
beginnen met zijn optreden. Vannstein
komt niet alleen qua klank dicht bij de

band Rammstein, maar ook qua uitstraling. Kijk voor meer informatie over de
optredens van de twee bands op
www.mafcentrum.nl

Zevende reünie Panningse
schoolklas
Al sinds 1986 komen de zesdeklassers van 1958 van de Franciscusschool in Panningen iedere vijf
jaar bij elkaar voor een reünie. Op vrijdag 9 september vond de zevende editie plaats bij café Pierke.
“Van heinde en verre, onder andere Zuid-Afrika, en uit alle windstreken kwamen ze”, laten de mannen
weten. “De één was wat grijzer, de ander wat kaler, maar iedereen was gelukkig jong van hart.
Zodoende werd het ook nu weer een geslaagde happening.” En het is niet de laatste, aldus de groep.
“Op naar 2021.”

Muzieklessen voor
kinderen in Helden
Opmaat Muziekschool Helden organiseert in samenwerking met
Fanfare St. Cecilia Helden verschillende groepslessen om kinderen kennis
te laten maken met diverse instrumenten.
Tien weken lang kunnen
geïnteresseerde kinderen onder
leiding van docenten aan de slag
op een bugel, trompet, saxofoon
of op slagwerk. Kinderen maken
tijdens de lessen in groepsverband
kennis met de verschillende

instrumenten. De groepslessen
starten in oktober. Aanmelden kan
door een e-mail te sturen naar
info@opmaatmuziekschool.nl met
daarin de naam, adres, leeftijd,
telefoonnummer en het instrument
waar de voorkeur naar uit gaat.
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Unicef-loop
in Maasbree
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Agenda t/m 22 september 2016

Het regionaal Unicef-comité Peel
en Maas houdt op zondag 25
september de jaarlijkse Unicef-loop.
Het is de 42e keer dat de loop
gehouden wordt. Het thema is
Kinderarbeid in Ivoorkust.

vr
16
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Diabetescafé

Free Party Night

Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: De Groenling Panningen

Tijd: 22.00-04.00 uur
Locatie: The Apollo Helden

Battlerun Maasbree
Tijd: 20:00 uur
Locatie: Ruiterterrein Breukerheide Maasbree

De loop start op het Ruiterterrein
aan de Kerkdijk in Maasbree. Starten
kan van 10.00 tot 15.00 uur en de tocht
is zo’n zes kilometer lang. Bij de start
en finish is voor muzikale omlijsting
gezorgd. Bij het einde krijgen de deelnemers een Unicef-speldje of –schoentje en voor de kinderen is er een leuk
presentje.

za
17
Liedjesavond 09

in Egchel

De liedjesavond van carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel
is dit jaar op zaterdag 12 november.
Opgeven voor het zingfestijn kan
nog tot zaterdag 1 oktober. De winnaar vertegenwoordigt Egchel bij het
P&M Liedjesfestival op zaterdag
7 januari.
“Er is een jury aanwezig om de
liedjes te beoordelen en dit jaar is er
weer een aparte publieksprijs”, laat de
carnavalsvereniging weten. “Mensen
kunnen zich individueel opgeven, maar
ook met een vereniging, vriendengroep,
familie, kennissen of wie dan ook.”
Opgeven kan door een mail te sturen
naar Daisy van Wijlick via
deesje100@hotmail.com

Hoe kijkt u terug op
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

www.noordervaart.nl

www.thatshappening.com

Eerste vogelmarkt seizoen
Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Expositie Fotoclub Helden

Handboogwedstrijd Vlakbroekroute

Tijd: tot en met zondag 25 september
Organisatie: fotoclub Helden-Panningen
Locatie: etalages Markt Panningen

Tijd: 09.45 uur
Organisatie: handboogschutterijen De Indianen en OVU
Locatie: natuurgebied Vlakbroek Koningslust

Handboogwedstrijd Vlakbroekroute

Motorcross Meijel

Tijd: 10.15 uur
Organisatie: handboogschutterijen De Indianen en OVU
Locatie: natuurgebied Vlakbroek Koningslust

Tijd: vanaf 09.45 uur
Organisatie: MCC Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Motorcross Meijel

Parkfeesten

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: MCC Meijel
Locatie: circuit De Vossenberg Meijel

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Stichting OKÉ
Locatie: feesttent Aan de Koeberg Helden

Veteranendag Peel en Maas

Glitz & Glam goes America

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Stichting Veteranendag Peel en Maas
Locatie: centrum Panningen

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Centrum Panningen

Optreden Breethaler

Open dag wijngaard

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

Tijd: 12.00-16.00 uur
Organisatie: Wijngilde Peel en Maas
Locatie: wijngaarde Potdé Panningen

Battlerun Maasbree

Opening nieuwe kantine

Tijd: 14:00 uur
Locatie: Ruiterterrein Breukerheide Maasbree

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: sportbar D’n Adelaer Maasbree

Parkfeesten

Pubquiz voor ‘Kidzz & Armoede’

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting OKÉ
Locatie: feesttent Aan de Koeberg Helden

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Ladies’ Circle Peel en Maas
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Boesjers Grabbelfeestje

Theatervoorstelling En nou is het afgelopen!

Tijd: 20.30–02.00 uur
Locatie: Café de Boesjer Kessel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 22.00-03.30 uur
Locatie: Club Palladio 2.0 Helden

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

Parochie Beringe

Voor ALLE vrijetijdsbestedingen
in je regio!

Tijd: 08.30-15.30 uur
Locatie: Rijksweg Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting OKÉ
Locatie: feesttent Aan de Koeberg Helden

www.vincentiusparochies.nl

Check

Carbootsale

Parkfeesten

Urban and Beats
Hoe
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u
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Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 september
H. Mis 9.30 uur - koor t.i.v.Wiet
Steeghs; Frans Peeters (col); uit dankbaarheid.

Overleden Sjraar Gommans, Aan de
Meule 11, 86 jaar. Rust in vrede!

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 18 september Geen H. Mis

ma
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Open training MD Meijel
Tijd: 16.15-17.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Zondag 25 september
H. Mis 11.00 uur
Overleden Tinus Oomen, 87 jaar,
Raadhuisstraat 170. Rust in vrede.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Mathijs Geuijen,
Mam(verj) en Piet Geuijen (verj)

Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 18 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor
t.i.v. Thé Stals en schoonzoon Jan;
Miel Keiren (verj)

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september 17.30 uur
Zaterdag 24 september Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl

15
09

service 23

Allè… pròt mèr Mééls
in samenwerking met

Voorlichtingsavond hart- en vaatziekten
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: EHBO Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

di
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Open training MD Meijel

Voorstellingen De Méélse
Revue in november
Stichting Pròt mèr Mééls, die het Meijelse dialect in stand wil houden, werkt aan De Méélse Revue. Die vindt
plaats in het weekend van vrijdag 11 november bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Tijd: 18.00-19.00 uur en 19.00-20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Wielrenclinic voor dames
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: TC Everlo
Locatie: Thyascomplex Panningen

bij MamaCafé
wo Logopediste
Tijd: 10.00-11.30 uur
21 Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
09 Locatie: De Ringoven Panningen
Open training MD Meijel
Tijd: 18.00-18.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Voorlichtingsavond reuma
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Lezing Ellis Magnee
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

door regisseur Marij Dorssers rondom
Méélse vastelaovendliedjes en
gaat op vrijdag 11 november in
première. Naast vrijdag zijn er ook
voorstellingen op zaterdag 12 en
zondag 13 november om 20.00 uur.

Ook is er op zondag 13 november een
middagvoorstelling die om 14.30 uur
begint. Kaarten kunnen vanaf zaterdag
17 september gekocht worden.
Kijk voor meer informatie op
www.demeelserevue.nl

Inlooprepetitie SOM
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Seniorenorkest Meijel
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Informatiebijeenkomst curator en mentorschap
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Welzijnsorganisatie Vorkmeer en Mentorschap Limburg
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

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

Informatieavond project Water Klaar
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Open training MD Meijel
Tijd: 20.30-21.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Spreekuur ma. 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 15 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 18 september
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v. Bert
Basten (coll); Maurice Vaes (verj);
Handrie Engelen en overl. fam. EngelenJacobs; Urbaïn Diarra; uit dankbaarheid
Maandag 19 september
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 20 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 22 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 17 september
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Thei Trienekens
(jaardienst) en Nies TrienekensOttenheim; Karel Teeuwen (jaardienst) en ouders Teeuwen-Leenders
Overleden
Tinus Oomen, 87 jaar,
Raadhuisstraat 170. Rust in vrede.
Anny Oosterbos-Linders, 87 jaar,
St. Jozef Wonen en Zorg, Meijel. Rust
in vrede!

Gaan
met die
baan!

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

Aartsenfruit zoekt enthousiaste
magazijnmedewerker groenten & fruit (Venlo)
Wij zoeken niet zomaar een nieuwe magazijnmedewerker. Je moet begrijpen
waar vers om draait. Beseffen wat er nodig is om groenten en fruit vanuit heel de
wereld op de plaats van bestemming te krijgen. Je werkt namelijk niet bij zomaar
een bedrijf, Aartsenfruit is de enige echte internationale gateway voor groenten en
fruit. Niets is ons te gek, als het moet laten we zelfs een kiwi vliegen.
Spreekt onze ambitie je aan? Kijk dan voor de complete vacature op
www.aartsenfruit.com/career-opportunities

Kong
Waver, Hong
St. Katelijne Breda, Venlo,
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do
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De Meijelse voorstelling, getiteld
Allè… Pròt mèr Mééls, vertelt over
het leven op een Meijels plein.
Er wordt niet alleen gedanst, maar
er klinken ook liedjes in het Meijels
dialect. Het verhaal is geschreven

Enthousia st, gastvrij en betrouwbaar!

NIEUW
NU OOK IN PANN

INGEN!

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn hebben wij onlangs ook een Service
CenterLQRQVȴOLDDOLQ3DQQLQJHQJHRSHQG2QV6HUYLFH&HQWHULVK«WDDQVSUHHNSXQW
ZDQQHHUXRQGHUVWHXQLQJQRGLJKHHIWPHWWHFKQLVFKHYUDJHQHQSUREOHPHQ+HHIWX
ELMYRRUEHHOGHHQVWRULQJRSXZ79HQZHHWXQLHWKRHXGLWPRHWRSORVVHQ"*HHIRQV
GDQHHQEHOOHWMHVWXXURQVHHQPDLOWMHRINRPHYHQELMRQVODQJV2Q]HVSHFLDOLVWHQ
VWDDQXGRHOJHULFKWHQGDDGNUDFKWLJWHZRRUGRPXZSUREOHPHQ]RJRHGHQ]RVQHO
PRJHOLMNRSWHORVVHQ=HOIVRS]RQGDJ

VOBIS - UW COMPUTERSPECIALIST!
Wist u dat wij naast elektro ook gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT? In
onze winkels in Roermond, Panningen en Echt hebben wij namelijk een complete
Vobis-afdeling. Onze deskundige specialisten geven u passend advies bij de
aanschaf van bijvoorbeeld een laptop, tablet, printer of een accessoire. Kom
gerust langs met al uw vragen, wij staan voor u klaar!

Martijn

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

14 DAGEN NIET GOED, GELD TERUG GARANTIE

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

7 DAGEN PER WEEK ONDERSTEUNING

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

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

EIGEN INSTALLATEURS EN REPARATEURS

