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‘Breetse’ kermis
In Maasbree streek afgelopen week de jaarlijks terugkerende kermis neer. Van zaterdag 7 tot en met woensdag 11 mei stond het dorp voor jong en oud weer in het teken
van zo veel mogelijk attracties bezoeken, een biertje drinken bij één van de cafés of feesttenten of genieten van een kopje koffie op het terras in het vernieuwde centrum.
Op de kermis stonden onder andere de rupsbaan, de autoscooter, een draaimolen, schietkraam, bank en diverse eetkraampjes. Gastrobar Bruiz opende tijdens de kermis heel
even haar deuren, zodat de Maasbreenaren tijdens het zomerse weer alvast gebruik konden maken van het terras.

Handtekeningenactie gestart tegen tijdelijke woningen

Voor de zomer woningen in Ringovenpark
Woningcorporatie Wonen Limburg hoopt vóór de zomer de tijdelijke woningen in het Ringovenpark in Panningen
klaar te hebben. Het bedrijf wil tien kompaswoningen neerzetten in het park. Omwonenden zijn inmiddels een
handtekeningenactie gestart om de komst van de tijdelijke woningen tegen te houden.
Het gaat niet om dezelfde soort
woningen als die in de Baarlose wijk
Kuukven werden geplaatst, laat een
woordvoerster van Wonen Limburg
weten. “Ze zijn totaal anders zelfs”,
aldus Wonen Limburg. “In Panningen
gaat het om Kompaswoningen die uit
twee etages bestaan. Het zijn zeer
praktische, energiezuinige woningen
voor één of tweepersoonsgezinnen
die er mooi uitzien van de binnen- en
buitenkant. Het zijn geen containers,
zoals sommige omwonenden wellicht denken.” De woningen blijven
in principe tien jaar staan en kunnen

daarna eventueel naar een andere plek
verplaatst worden. “Het gaat ons er nu
om dat we de huidige piek in de vraag
naar huurwoningen kunnen oplossen”,
vertelt de woordvoerster van Wonen
Limburg. “Daarna kunnen ze weer weggehaald worden. De gemeente steunt
ons plan volledig. In Weert en America
hebben we zo’n zelfde woningen op
de p
 lanning staan en daar reageren
omwonenden enthousiast op de
tijdelijke woningen.”
Omwonende en initiatiefnemer
van de handtekeningenactie Michel
van Lieshout denkt niet dat het de

tegenstanders van het park uitmaakt
hoe de woningen eruit zien. “Het
gaat er vooral om dát ze komen”,
laat hij weten. “Er zijn volgens
ons zoveel alternatieve locaties in
Panningen. Waarom willen ze de
woningen dan in het enige park bij
het centrum neerzetten? Er wordt veel
gebruikgemaakt van het park. Het gaat
ons niet om hoe mooi de woningen
eruit zien, maar dat ze bereid zijn het
park op te offeren.”
Hij is al begonnen met een
handtekeningenactie om steun te
vergaren voor het tegenhouden van

het plan. De actie loopt naar eigen
zeggen erg voorspoedig. “Bij elk adres
waar ik langs ben geweest, hebben ze
getekend”, vertelt Michel. “Ik verwacht
dat 90 procent van de bewoners tegen
het plan is. Volgende week heb ik
overigens nog een gesprek met de
gemeente en Wonen Limburg om te
praten over de tijdelijke woningen.
Dan hoor ik hopelijk meer over de
plannen.”

Informatieavonden
Wonen Limburg heeft een
informatieavond gepland op donderdag
19 mei van 19.00 tot 20.00 uur.
Daar kunnen omwonenden en andere
geïnteresseerden kijken hoe de
plannen eruit zien en vragen stellen

aan de woningcorporatie. “Bij de brief
die we op vrijdag 6 mei verstuurd
hebben aan alle omwonenden van
het park, zaten al antwoorden op
de meest gestelde vragen”, laat de
woordvoerster weten. “Tijdens de
avond worden de plannen verder
toegelicht en kunnen we een antwoord
geven op de vragen die er nog zijn bij
de omwonenden.”
De omwonenden hebben zelf
ook een informatieavond geregeld.
“We houden het aansluitend aan de
informatieavond van Wonen Limburg
vanaf 20.00 uur”, laat Michel weten.
“Ik nodig de gemeente en Wonen
Limburg uit om ook langs te komen
dan. Wij als omwonenden geven in
ieder geval niet op, we beginnen pas.”
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Inbraak in Baarlose sporthal
In Sporthal De Kazing in Baarlo is in de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7
mei ingebroken. De schade was groter dan de waarde van de gestolen
spullen, zo laat de beheerder weten. De deur naar het kantoor was ook
vernield, maar daar werd voor zover bekend niks weggehaald.
De dieven vernielden de voordeur,
de deur naar de kantine en de deur van
het kantoor in de sporthal. Dat leverde
veel schade op, aldus Johan Roosen,
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beheerder van de sporthal namens
gemeente Peel en Maas. ”De schade
zal wel in de duizenden euro’s lopen”,
laat hij weten. ”We hebben een hoop
schade, maar er is maar weinig meegenomen.” In maart vorig jaar gebeurde
vrijwel hetzelfde. Dieven verschaften
zich toegang tot de sporthal en namen
op eenzelfde manier blikjes en snoep
mee. ”Toen hadden ze ook een geldbedrag meegenomen”, aldus Johan.
”De politie heeft toen sporenonderzoek
gedaan, maar geen daders kunnen
achterhalen.” De beheerders hebben
aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.

Verkoop Heldense Bossen vrijwel
zeker van de baan
Camping De Heldense Bossen lijkt in het beheer van gemeente Peel en Maas te blijven. De fracties van het CDA, PvdA/GroenLinks, Lokaal Peel en Maas
en eenmansfractie Ton Hanssen gaven tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 mei aan tegen een verkoop van de camping te stemmen.
De gemeente is volledig eigenaar van de Heldense Bossen en de gemeenteraad beslist op dinsdag 24 mei definitief of de camping verkocht wordt of in
beheer van de gemeente blijft.
De partijen die aangaven tegen
een verkoop te zijn, roemden vooral de
maatschappelijke rol en de financiële
impact die de camping op de omgeving
heeft. Henk Boots van Lokaal Peel
en Maas liet weten dat behoud meer
zekerheid biedt.

‘Met opbrengst
kerntaken bekostigen’
“Op deze manier kunnen we
de toekomst zeker stellen. Met een
andere eigenaar zou dat niet zo zijn.”
Er moeten wel nog zaken aangepakt
worden volgens de partij. “De

verbindingsweg tussen Helden en de
camping is een voorbeeld dat volgens
ons meer aandacht moet krijgen.”
De VVD-fractie bleef bij het standpunt dat de gemeente zich niet moet
bezighouden met ondernemen. De
partij wees Lokaal Peel en Maas en de
CDA-fractie ook nog op het feit dat ze
in het verleden ook vóór een verkoop
waren. “Wij willen ook dat de Heldense
Bossen een succesvolle camping blijft,
maar dan met een private eigenaar”,
zei fractieleider Geert Segers. “Met het
geld van de verkoop kunnen andere
projecten gefinancierd worden die wel
tot de kerntaken van de gemeente

behoren.” Eenmansfractie Ton Hanssen
vindt het afbreukrisico te groot als de
camping verkocht wordt. Het CDA is het
daar mee eens. “De camping heeft een
grote impact op de gemeente Peel en
Maas”, liet Han Coenen van het CDA
weten. “Als je de camping zou verkopen, moet je de nieuwe eigenaar niet
aan een ketting leggen met allemaal
voorwaardes. Dat soort investeerders
laat zich ook niet ketenen. Als je dat
doet, verkoopt de nieuwe eigenaar
hem weer door.” Dat is niet wenselijk
volgens het CDA.
Eigenaresse van camping De
Simonshoek in Meijel, Irma van

Heugten, liet tijdens een inspreekmoment weten dat de gemeente met de
Heldense Bossen oneerlijke concurrentie bedrijft. ”Het exploiteren van
een camping is geen kerntaak van de
gemeente”, liet de eigenaresse weten.
”De gemeente gaat op deze manier de
concurrentie aan met andere campings.
De Heldense Bossen heeft gedurende
vijf jaar geen dividend betaalt. Dat
betekent dat de gemeente 310.000
euro niet heeft kunnen besteden aan
kerntaken. Krijgen andere campings
ook zo’n voordelen? Je mag als
gemeente niet je eigen bedrijven
bevoordelen.”

Vragen AndersNu beantwoord

Extra kosten voor gemeentehuis
door storing ijsverwarming
Het gemeentehuis in Panningen wordt sinds oktober warm gestookt met gas. Dit is nodig omdat de ijsverwarming sinds de verhuizing, ruim een half
jaar geleden, niet naar behoren functioneert. Dat blijkt uit antwoorden van het College van B&W op vragen van de gemeenteraadsfractie AndersNu.
Vanaf de oplevering in mei 2015
tot medio oktober 2015 heeft de
ijsverwarming in het gemeentehuis volgens het college gefunctioneerd, maar
niet zoals eigenlijk de bedoeling was.

Gasrekening van
4.400 euro
De ijsverwarming die het Huis van
de Gemeente op een energiezuinige
manier moest verwarmen, heeft de
gemeente juist extra geld gekost.
Door een constructiefout gaf de ijs
verwarming nog te vaak een storing
aan, waardoor in oktober 2015 is besloten de installatie uit te schakelen.
Sinds november wordt het Huis
van de Gemeente daarom verwarmd
met een zogenaamde ‘back-up cv’. “De
kosten van het gasverbruik bedragen
tot op heden 4.400 euro”, schrijft het

college in haar brief. Er zou daarnaast
wel bespaard zijn op de elektriciteitskosten van de pompen van de
ijsverwarming die door de storing niet
gedraaid hebben.
Fractievoorzitter Jos Wilms van
AndersNu stelde ook vragen over de
kosten van de tijdelijke huisvesting
van de gemeente, ten tijde van de vernieuwbouw. Deze vragen gingen over
de aanbouw, de tijdelijke huisvesting
in het SIF-gebouw in Panningen en of
de kosten binnen het budget van 13,7
miljoen euro zijn gebleven.

Binnen budget
vernieuwbouw
De tijdelijke aanbouw is volgens
het college destijds aangekocht voor
1.220.000 euro en verkocht voor
50.000 euro. Uit onderzoek zou toen

zijn gebleken dat de aanschaf of
huur van tijdelijke units hetzelfde zou
kosten. Van eind 2009 tot oktober 2015
werden de units in gebruik genomen.
Voor de tijdelijke huisvesting in het
SIF-gebouw is 136.254 euro betaald.
De bovengenoemde kosten, allen

exclusief BTW, zijn binnen het beschikbare budget van 13.722.000 euro
gebleven, aldus het college in haar
brief. Vóór 1 juli presenteert het college
een totaaloverzicht ter verantwoording
van de vernieuwbouw van het Huis van
de Gemeente aan de gemeenteraad.

Jongen bekneld
tussen rooster
Op Zelen in Panningen is dinsdagmiddag 10 mei een jongen bekneld
geraakt tussen het rooster van een afwateringsbuis.
De brandweer van Panningen
werd rond 16.30 uur opgeroepen om
de jongen uit zijn benarde positie

te bevrijden. Waardoor de jongen
bekneld raakte en hoe hij eraan toe
is, is niet bekend.
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Dodenherdenking
Panningen

Lekkere zonnecrackers!

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op woensdag 4 mei stonden mensen in heel Peel en Maas twee minuten
stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

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

Zo ook in Panningen, waar bij
monument Everlo kransen en rozen
werden gelegd. Onder andere burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo,
enkele wethouders en pastoor Peter

van der Horst gaven speeches waarin
ze de slachtoffers herdachten en een
link legden met de huidige maatschappij en de bijbehorende vluchtelingenproblematiek. Ook in Kessel bij Donk,

op het Alexanderplein in Meijel en
bij de parochiekerk van Baarlo werd
tijdens de herdenking twee minuten
stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers.
(Foto: Jordi Strijbos)

Gommans
Kaupmanshof 34 | Helden

Bosbrand Provincialeweg Maasbree
De brandweerkorpsen van Venlo en Baarlo en het Snel Interventie Voertuig van brandweer Panningen zijn
maandag 9 en dinsdag 10 mei uitgerukt vanwege een bosbrand in Maasbree.
De korpsen werden maandag
9 mei rond 16.50 uur gealarmeerd
voor een bosbrand in een stukje
bos achter het crematorium aan de
Provincialeweg in de richting van
Blerick. De brand was door snel
ingrijpen van de Venlose brandweer

snel onder controle. De andere korpsen
konden daardoor al gauw terugkeren
naar de kazerne. Op dinsdag werden
de brandweer van Venlo en Maasbree
rond 15.00 uur weer opgeroepen
vanwege een bosbrand in hetzelfde
gebied. Vanwege het aanhoudende

warme en droge weer werd eerder al
code oranje afgekondigd. In de droge
natuurgebieden is de kans op een
natuurbrand erg groot, waardoor er
met extra materiaal wordt uitgerukt
wanneer melding wordt gemaakt van
een natuurbrand.

T ij dens
Pinksteren
geo pend!

WEBER GENESIS E330
Verkrijgbaar in Zwart, Smoke Grey
en Brick Red

10 - 18 uur

Incl. Grillspit
t.w.v. € 189.99
Incl. Weber Grill
Acadamy workshop
t.w.v. € 99.99

van €1.599,-

voor €1.499,elke
zondag
open

uw voordeel:

€389,98 !
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Het College van B&W van Peel en Maas heeft op maandag 9 mei de adviesgroep Kunst en Cultuur
ingesteld. De adviesgroep gaat het college gevraagd en ongevraagd advies geven over kunst en cultuur.
De groep functioneert zelfstandig en wordt tijdens vergaderingen ondersteund door de gemeente, zo laat de
gemeente weten. De nieuw opgerichte club gaat vergaderen op basis van actuele thema’s en kan door het
college gevraagd worden om advies. De groep bestaat uit wethouder Roland van Kessel, Jan Wijnhoven,
Ton Hendricks, Jos Pouls, Jac Willekens, Sjaak Krebbers, Jo Manders en Piet Cootjans en adviseur van de
gemeente Jacqueline Stienen.

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

OP S
C

Adviesgroep Kunst en Cultuur opgericht
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Volg ons op
facebook!
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl
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Koopwoning gezocht. Te koop
gevraagd: vrijstaande woning met
rustige ligging, ruimte en privacy
in Helden-Panningen-Egchel of
omgeving. Tel 06 40 68 60 34.
Garageverkoop 15 mei,
2e pinksterdag van 11 - 16 uur.
Peelstraat 3, Beringe.
Open dagen antieke bouw
materialen. Hemelvaart en Pinksteren
open! Gratis speciaal gebrouwen
bier! Tafels, banken, poorten, vazen,
beelden, lampen, oude planken/
balken, wijnvaten. Op deze dagen
extra korting! Van Roij Kasseien
Grashoek.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl
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Mindfulness training. Mindfulness
dat moet je gedaan hebben al is ‘t
maar 1 keer in je leven. Meer rust in
je hoofd en bewust keuzes maken ipv
automatisch reageren. Start 18 mei
met 10% korting. www.sensus-pvs.nl
/06 13 74 75 29.

JAN & MARIETJE

Alles voor uw feest, ook frietwagen
aan huis en evenementen.
PartyServiceBever tel. 06 12 54 76 38.

Ons feest begint met een heilige mis uit dankbaarheid om
13.30 uur in de kerk ‘Heilig Hart van Jezus’ te Grashoek.

Rommelmarkt TTC Panningen ‘74.
Zondag 22 mei van 11:00 t/m 15:30
uur. Minister Calsstraat 3 te Panningen
(sportcomplex de Riet). Speelgoed,
servies, elektronica, kleding, etc.
Entree € 2,- p.p. Kinderen t/m 12 jaar
gratis.

De receptie vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in
café-zaal Leanzo, Helenaveenseweg 5 te Grashoek.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Op vrijdag 20 mei 2016 zijn

STRIK - VAN DER BURGT
50 jaar getrouwd

Welkom lief ventje!

Geboren op
28 april 2016

Jens
Zoon van
Steffan & Jolande
Killaars-Jacobs
Mariaplein 14
5988 CJ Helden

Jan en Marietje, kinderen en kleinkinderen
Strik-van der Burgt

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

Dagelijks verse asperges.
Groene en witte asperges dagelijks
vers verkrijgbaar. Wij zijn geopend
van maandag t/m zaterdag van 8.00
-12.00 uur. Niens Veldsehuizen 24
Maasbree. Tel. 077 465 14 32.
Te koop verse asperges/koppen en
stukken, vele soorten vollegrond en
kasgroenten, vastkokende en kruimige
aardappelen. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen. Ps maandag
en zaterdag na 12 uur gesloten.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Workshop glasversmelten. Creëer
je eigen unieke glaswerkstuk d.m.v.
glasversmelten bij La Jina glaswerken.
Op woensdag 8 juni van 19.30-22 uur
bij Minne Toko, Meijel. Voor meer info
www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
Vakantie in Kroatië. Vakantieappartement te huur in Kroatië
www.villarubina.com

Historische voorwerpen
5/12

Dekenklopper Panningen

De dorpen van de gemeente Peel en Maas hebben een rijke historie. Aan de hand van voorwerpen probeert
HALLO Peel en Maas de geschiedenis van die dorpen een beetje tot leven te brengen. In samenwerking met de
historische werkgroepen wordt iedere week een voorwerp uitgelicht en onder de loep genomen. Deze week
kwamen we uit bij de paardendekenklopper die bij de standaarduitrusting van de bereden marechaussee
brigade in Panningen behoorde.
De paardendekenklopper speelt
een kleine rol in het bijzondere verhaal over ordehandhaving aan het
eind van de negentiende eeuw. In
de herfst van 1889 haalde de toenmalige burgemeester Janssen in
het raadhuis van Helden opgelucht
adem. Hij zou versterking krijgen
om de wet en de orde te handhaven in de gemeente.

Mishandeling van
wetsdienaar
Het toenemende aantal vreemdelingen, diefstal, stroperij en
drankmisbruik waren de aanleiding
voor de burgemeester om aan de
minister van Oorlog versterking
te vragen voor de politiemacht.
Ook het grote aantal inwoners

van vierduizend personen was een
reden voor Janssen om een brigade
van de Koninklijke Marechaussee naar
gemeente Helden te halen.
Het overvloedig drankgebruik met
als gevolg vecht- en steekpartijen
kon niet meer onder controle worden
gehouden door de politie. De bekende
druppel die de emmer deed overlopen
was de mishandeling van één van
de wetsdienaren, die door een groep
dronken dorpelingen in Helden met
zijn hele hebben en houden in een
waterpoel werd gegooid. De minister
onderkende het probleem en stuurde
een brigade richting gemeente Helden.
Na de toezegging van de minister
werd de brigade Kessel opgeheven
en ging het bereden gedeelte naar
Panningen en het onbereden gedeelte
naar Reuver. Als eerste standplaats

voor de nieuwe brigade werd op
10 december 1889 gekozen voor het
leegstaande Ursulinenklooster aan de
Kerkstraat, het huidige Vincent DePaul,
in Panningen. In 1893 verhuisde de
brigade naar de inmiddels tot kazerne
verbouwde strohulzenfabriek aan
de Ruijsstraat en in 1921 volgde de
laatste verhuizing. De wetsdienaren
gingen naar een voor die tijd
moderne marechausseekazerne aan
de Beekstraat. Die kazerne werd later
gesloopt en op dezelfde plek ligt nu
nog steeds het politiebureau.
De bereden brigade had een
sterkte van vier manschappen en een
commandant. Die laatste woonde met
zijn gezin in de woning bij de kazerne.
De manschappen sliepen op zolder of
boven de stallen. Het werkgebied van
de brigade was ongeveer de hui-

dige gemeente Peel en Maas en het
peelgebied. De mannen, hoog op hun
paard gezeten, boezemden ontzag in
en konden zich snel verplaatsen. Hun
aanwezigheid was meestal al voldoende om de rust en orde te bewaren.
Raddraaiers werden opgesloten in het
kot onder het raadhuis en bij ernstige
zaken ging de arrestant geboeid,
lopend naast het paard, richting
Roermond.

Laatste tastbare
bewijs
Na een patrouillerit was de eerste
taak van de ordehandhaver het
verzorgen van zijn paard. Afzadelen,
het paard laten uitstappen, wassen,
drogen, inspectie van de hoeven,
drinken en voeren. Daarna kwamen het
zadeltuig en bijbehorende onderdelen
aan bod. Zo moesten ze de leren delen
afstoffen en inwrijven. Eén van die handelingen was het uitkloppen en luchten
van de zadeldeken en daarvoor werd
de hier getoonde paardendekenklopper

gebruikt. Het voorwerp behoorde
tot de standaarduitrusting van de
bereden wetsdienaren.
In 1954 werd de brigade in
Panningen opgeheven. Het laatste
tastbare bewijs van hun aanwezigheid in de gemeente is, naast enkele
afbeeldingen, de paardendekenklopper die momenteel in het archief van
Heemkundevereniging Helden ligt.
Ook de voormalige kazerne aan de
Ruijsstraat herinnert nog aan die vervlogen tijden, maar van dat pand zijn
inmiddels twee woningen gemaakt.
Leden van Heemkundevereniging
Helden zijn nog steeds op zoek naar
foto’s en objecten die afkomstig zijn
van de voormalige marechausseebrigade in Panningen. Mocht u die
in bezit hebben, dan kunt u contact
opnemen met de vereniging via
info@moennik.nl of door een reactie
te plaatsen op www.peelenmaasnet.
nl bij object 04116.
Bron: Piet Gommans van Heemkunde
vereniging Helden.
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Wonen Limburg streeft naar leeg Piushof in 2018

‘Ik had gehoopt mijn laatste jaren hier
te slijten’
De huidige bewoners van de wijk Piushof in Panningen konden woensdag 4 mei hun zorgen uiten over de
toekomstige sloop van hun buurt tijdens een gesprek met woningcorporatie Wonen Limburg. Sommige bewoners
gaven aan er niet slechter om geslapen te hebben, terwijl anderen het niet zien zitten om op hun leeftijd nog te
verhuizen.

fout en had de sloop nog niet genoemd
mogen worden. “Wij waren er ook
van geschrokken. In die brief had
alleen mogen staan dat de huur niet
verhoogd zou worden. We wilden de
sloop pas later aankondigen in een
aparte brief, waarin we de bewoners
zouden uitnodigen voor de informatie
avond op 25 mei. Dan leggen we
precies uit wat er gaat gebeuren.”
Vanaf die datum krijgen alle bewoners
van Piushof de status ‘urgent’ bij de
corporatie, waardoor ze voorrang
krijgen op huurwoningen waar ze voor
in a anmerking komen. Of er binnen
twee jaar genoeg geschikte huur

woningen vrij komen voor de bewoners
van Piushof, is volgens de woord
voerster koffiedik kijken. “Vanaf nu
zetten we de verhuisbeweging in gang.
Wij gaan ervan uit dat het moet lukken
om binnen twee jaar een nieuwe
woning gevonden te hebben voor alle
bewoners.”
Op woensdag 25 mei vindt er in de
zaal van de Houbereij in Panningen een
bijeenkomst plaats voor alle bewoners
van Piushof en hun familieleden,
waar Wonen Limburg tekst en uitleg
geeft over de sloop en wat dit voor de
bewoners betekent. Deze bijeenkomst
begint om 19.00 uur.

GERANIUM

Pelargonium zonale
‘Savan’. Diverse kleuren.
Potmaat 10,5 cm.
Per stuk 1,49

Op zaterdag 30 april ontvingen
bewoners van Piushof een brief van
Wonen Limburg waarin werd uitgelegd
dat de huurprijs dit jaar niet wordt
verhoogd. De reden: de huurwoningen
zouden “binnenkort worden gesloopt”,
volgens de brief die de woningcorporatie verstuurde. Negen van de ongeveer
71 bewoners van Piushof kwamen
woensdag 4 mei op de bijeenkomst
af, waar vier medewerkers van Wonen
Limburg antwoord gaven op vragen van
bewoners over de vermeende sloop
van de woningen.

Geen
‘spook’-Piushof
“Ik had gehoopt dat ik mijn laatste
jaren hier kon slijten”, vertelt één
bewoner. Hij woont inmiddels vijf jaar
in Piushof en is naar eigen zeggen
al tien keer verhuisd in zijn leven.
“Het valt me tegen dat ik nu weer weg

moet. Toen ik vijf jaar geleden hier
wilde gaan wonen, is mij verzekerd
dat er de komende jaren niets zou
gebeuren met Piushof.” Sommigen
van de 71 bewoners van het hofje
wisten dat ze hun huurwoning een keer
zouden moeten verlaten.
Tijdens de informatiebijeenkomst
werden voornamelijk vragen gesteld
over wanneer de sloop plaats zou gaan
vinden, wanneer ze uit hun huis zouden
moeten, waar ze dan heen moesten en
hoeveel huur ze dan zouden moeten
betalen. Vragen waar de medewerkers van de woningcorporatie geen
eenduidig antwoord op konden geven.
Een woordvoerster van Wonen Limburg
laat desgevraagd weten dat het streven
is om “Piushof over twee jaar, dus in
2018, leeg te hebben.” Alle bewoners
in één keer verhuizen, is echter niet te
realiseren. Wonen Limburg kijkt samen
met de bewoners naar hun wensen en
geeft aan zo veel mogelijk rekening

te willen houden met die voorkeuren. “Maar we zijn afhankelijk van
het aantal woningen dat beschikbaar
komt”, aldus de woordvoerster. De kans
bestaat dat woningen in Piushof
één voor één leeg komen te staan.
De woningcorporatie zegt erop te gaan
letten dat het geen ‘spookhof’ wordt.
“Samen met de complexbeheerder
gaan we deze ontwikkeling in de gaten
houden.” Wat de huurprijs betreft,
kan er gebruik worden gemaakt van
Wet Passend Toewijzen, waarin bij het
vaststellen van de huurprijs rekening
wordt gehouden met de huurtoeslag,
het inkomen en het maximale huur
bedrag dat iemand kan opbrengen.

Officiële informatie
bijeenkomst
Volgens de woordvoerster van
Wonen Limburg was de brief die zoveel
onrust veroorzaakte een menselijke

Pilot buurtmoestuin
Piushof doorgezet
De Panningse wijk Piushof krijgt toch een buurtmoestuin. Organisator Stichting Eetbaar Peel en Maas werd
zaterdag 30 april verrast met het nieuws dat Piushof op korte termijn zou worden gesloopt. De eerste buurtmoestuin van Peel en Maas wordt op de korte termijn gerealiseerd, bevestigde voorzitter Hilde Schiphouwer
desgevraagd.
“We werden vorige week
verrast met de brief van Wonen
Limburg waarin per abuis werd
vermeld dat Piushof zou worden
gesloopt”, aldus Hilde. “Op dat
moment moesten we nog met
Wonen Limburg om tafel om onze
plannen met betrekking tot de

eerste show-moestuin te bespreken.”
Volgens een woordvoerster van
Wonen Limburg is het streven dat
alle inwoners van Piushof in 2018
verhuisd zijn. “Het komende jaar gaat
er dus sowieso nog niets gebeuren”,
aldus Hilde. “Daarom zetten we de
pilot ook gewoon door. Op de korte

termijn hopen we de eerste schop
in de grond te kunnen zetten om
de showtuin te maken. Met de
showtuin willen we laten zien hoe
zo’n buurtmoestuin eruit kan komen
te zien. Hopelijk inspireren we daar
andere dorpen mee het initiatief
verder op te pakken.”
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Guus Wokke opticienloop Gastrobar Bruiz
De zevende editie van de Guus Wokke opticienloop vindt op zaterdag 14 mei plaats. De hardloopwedstrijd door
het centrum van Panningen is de derde wedstrijd in het Cox en Co Midden-Limburgse Avondloopcriterium. De andere
wedstrijden vinden plaats in Baarlo, Weert, Herten, Horst en Heythuysen.

opent deuren in
Maasbree
Het nieuwe horecabedrijf Bruiz opent zaterdag 14 mei officieel haar
deuren in Maasbree. De gastrobar, zoals eigenaren Roy en Yvonne Niëns
het noemen, is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Maasbree.
Bij Bruiz kan men terecht voor
diverse kleine gerechten die de
hele dag besteld kunnen worden.
Er wordt geen onderscheid gemaakt
tussen voor-, hoofd- en nagerechten.
Op de eerste verdieping bevindt

Het parcours is gewijzigd ten
opzichte van andere jaren en gaat
via de Markt, Schoolstraat, achter
langs Vincent Depaul, Kerkhofpad,
Laatberghof, Kerkhofpad,
Ringovenstraat, Steenbakkerstraat,

Kerkhofpad, Ringovenpark,
Kerkhofpad, Nijverheidsstraat,
Dr. Poelsplein, Dwarsstraat,
Patersstraat en naar de Kerkstraat.
De finish is op de Markt bij Guus
Wokke opticien.

Inschrijven voor de loop kan tot
een halfuur voor de wedstrijd. Het
wedstrijdsecretariaat is gevestigd
in Grand Café Gallery in Panningen.
De eerste wedstrijd begint om
18.45 uur.

Eigenaar John Theeuwen actief voor Meijels communicatiebureau

BureauBlitz fuseert met
InovaMedia

Het Beringse reclamebureau BureauBlitz gaat fuseren. Per 1 juni gaat het reclamebureau op in het Meijelse
Inovamedia. Dat maakte John Theeuwen, eigenaar van BureauBlitz, dinsdag 3 mei bekend via Facebook.
Na veertien jaar heeft eigenaar
John Theeuwen besloten “zijn ei in
een ander nest te leggen”, zoals hij
het zelf omschreef. Zijn reclame- en

communicatiebureau BureauBlitz
fuseert per 1 juni met het Meijelse
InovaMedia, een marketing- en
communicatiebureau met vestigingen

in Weert en Meijel. John gaat
aan de slag op het kantoor in
bedrijfsverzamelgebouw BijJoppe in
Meijel.

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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Jubileum
verstoord door
inbraak

Het vijfjarig jubileum van restaurant Wilmach Antiek in Grashoek is
verstoord door een inbraak in de nacht van dinsdag 3 op woensdag 4 mei.
Dieven namen vijf stoelen en acht kussens mee van het overdekte terras bij
het restaurant. Ze sneden het plastic zeil kapot van de terrasoverkapping en
wisten zich zo toegang tot het terras te verschaffen. Het jubileumfeestje op
zondag 8 mei ging ondanks de inbraak wel gewoon door.
“Twee jaar geleden is bijna
hetzelfde gebeurd”, vertelt eigenaar
William Lemmen. Op Facebook
vermeldden de eigenaren van het
restaurant al dat ze denken dat het
dezelfde dieven zijn geweest als bij de
eerste inbraak. “Wij vermoeden weer
dezelfde inbrekers als vorige keer.
Ze zijn toen precies hetzelfde te werk
gegaan. Waarschijnlijk zijn het mensen
die vlakbij wonen en dus bekenden van
ons”, zo stond te lezen op het sociale
medium.

Toen werd er niemand opgepakt
voor de diefstal. Mede door de
aandacht op Facebook hopen de
eigenaren dit keer wel de daders te
kunnen grijpen. “We hebben op dit
moment nog niks gehoord”, liet William
weten. “We hebben aangifte gedaan
en de politie heeft al rondgevraagd
in de buurt, maar het heeft nog niks
opgeleverd.” De eigenaren denken na
over extra beveiliging rond het terras.
William: “Misschien dat we er een

tijdloos goed
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Retro
Vintage
Brocant
Industrieel

Stoelen gestolen bij Wilmach
Antiek in Grashoek

Nog niks gehoord

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.

Markt 133
5981 AA Panningen
06 1083 2410
info@markt133.nl
www.markt133.nl
Markt 133
133
5981 Markt
AA Panningen

zich de voormalige raadszaal, waar
vergaderingen, en zowel gewone
als zakelijke borrels kunnen worden
gehouden, maar waar in de toekomst
ook huwelijken kunnen worden
gesloten.

rolluik voor hangen, maar dat ziet er
niet zo mooi uit als we gesloten zijn.
Dan lijkt het net zo’n bunker.”

Gestoord tijdens
hun actie
Het opmerkelijke aantal van vijf
stoelen en acht gestolen kussens kan
er op wijzen dat de dieven gestoord
zijn tijdens hun actie, denkt William.
“Misschien dat er iemand voorbij is
gekomen of dat onze hond herrie is
gaan maken”, liet de eigenaar weten.
“De buit is in ieder geval niet heel erg
logisch. Feit is dat het nu al twee keer
gebeurd is en een derde keer ligt op de
loer, denk ik. We gaan iets verzinnen
om dat te voorkomen.”
Het mag dan net voor het vijfjarig
jubileum gebeurd zijn, de eigenaren
lieten dat feestje niet verpesten.
William: “Het is gewoon doorgegaan.
Het is natuurlijk niet zo leuk dat het
nu allemaal zo gelopen is, maar we
kunnen er verder ook niks aan doen.
Het heeft het feestje niet verpest.”

Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers:

Project- & Servicemonteur
Mechatronica Engineer
Voor meer informatie: www.light4food.com
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Nieuwe naam voor muzikale
samenwerking

Jeugdorkest
Koningslust-Beringe
verder als Crescendo
Het jeugdorkest van de samenwerkende dorpen Koningslust en Beringe
gaat verder onder de naam Jeugdorkest Crescendo. Dat maakte de organisatie vrijdag 6 mei bekend.
In januari startten de jeugdorkesten
van fanfare en drumband Eendracht
Maakt Macht (EMM) Koningslust en
fanfare Sint Jozef uit Beringe een
samenwerking als proef. Deze beviel
volgens de organisatie zo goed, dat de
beide jeugdorkesten besloten definitief
samen te gaan. “De reden hiervoor was
dat de bezetting van de jeugdorkesten
in Koningslust en Beringe op zich zo
klein was geworden, dat het beter
was om ze samen te voegen en zo te

kunnen blijven bestaan”, aldus Harm
Caelers van fanfare en drumband EMM
Koningslust. “Zo konden we er een écht
representatief orkest van maken.”
De naam Crescendo werd bedacht
door jeugdlid Sabine uit Beringe en
is een Italiaanse muziekterm. In het
Italiaans betekent crescere, waar
crescendo van afgeleid is, groeien.
In de muziek geeft het aan wanneer
de toon versterkt moet worden in een
muziekpassage.

Visvijver De Donk

Paul Verber koning Sint Hubertus
Paul Verber is op zondag 24 april koning geworden bij schutterij Hubertus Beringe. Bij de drumband werd
Karin Heesen koningin. Peter van Horen wist de titel dorpskoning in de wacht te slepen en Dana de Voigt
werd jeugdkoningin bij het luchtbuksschieten. Op de foto staan Paul, Peter, Dana en Karin met hun prijzen.

Vissen om
Oranje Hotel wissel- Oude schoolkunstwerken te bezichtigen
Openbaar spelenbos Maasbree
beker in Meijel
Op visvijver De Donk in Meijel werd zondag 8 mei een wedstrijd gehouden door hengelsportvereniging (HSV) De Noordervaart. De viswedstrijd
leverde Danny Flipsen de Oranje Hotel wisselbeker op.

geopend

Bij Jong Nederland Maasbree wordt op maandag 16 mei het eerste openbare spelenbos geopend. Deze is
gerealiseerd op de oude trimbaan, achter de Blokhut in Maasbree.
Jong Nederland Maasbree heeft
een jarenlange strijd geleverd om het
bosgebied achter hun blokhut weer
als openbaar gebied terug te krijgen.
De vroegere gemeentelijke trimbaan
was volgens de vereniging door verkeerde verkoop ruim vijftien jaar lang
niet meer beschikbaar. Samen met
de gemeente heeft Jong Nederland
Maasbree zich ingezet om een natuur-

kampeerplaats te realiseren in het bosgebied. Daar wordt maandag 16 mei,
tweede pinksterdag, een spelenbos
geopend waar iedereen gebruik van
kan maken. In totaal staan er vijftien
spellen uitgezet die altijd beschikbaar
zijn om mee te spelen en waarvoor
geen extra materialen beschikbaar
zijn. Ook heeft Jong Nederland de oude
kunstwerken van de basisscholen de

Schout en de Linden veiliggesteld.
Deze zijn door de vereniging in ere
hersteld en bij de blokhut te bezichtigen zijn. Het programma start om
10.00 uur bij de blokhut van Jong
Nederland Maasbree. Na een korte
presentatie over de toekomstplannen van de vereniging, wordt het
Spelenbos aan de Kerkdijk officieel
geopend voor publiek.

Avond over kruiden bij
IVN Helden
In samenwerking met herboriste Hanneke Trines organiseert IVN Helden een avond over kruiden. Deze vindt
plaats op donderdag 12 mei.
De wandeling gaat langs de bermen aan de visvijver de Breeërpeel,
waar diverse kruiden te zien zijn
onderweg. Tijdens de kruidenwandeling vertelt Hanneke hierover. Als
herboriste heeft zij kennis over krui-

den en hun helende werking. Sommige
kruiden hebben een specifieke geur en
smaak, wat kan helpen om kruiden te
leren kennen en erachter te komen met
welk doel je het kruid kunt gebruiken.
Na afloop van de kruidenwande-

ling kunnen de deelnemers in het IVN
gebouw kruiden proeven in onder
andere thee. De avond over kruiden
begint om 19.00 uur en start bij de
visvijver Breeërpeel aan de Oudedijk
in Helden.

Jeugd en Natuur Maasbree
Danny Flipsen met de Oranje Hotel wisselbeker
Danny wist een vis te vangen van
5.390 gram, de zwaarste van de dag.
Op de tweede plek eindigde Noud van
Dijk, die een vis ving van 4.705 gram.
Jan Martens eindigde met 4.265 gram
op de derde plek. Op de tiende en
laatste plek eindigde Henk Sanders,
die een vis van 1.365 gram ving.
HSV De Noordervaart is een visvereniging uit Meijel, waar sportvissers uit de
omgeving terecht kunnen. De vereni-

ging zorgt voor een gezonde visstand,
toegankelijke visplekken en organiseert allerlei activiteiten. Ook kunnen
beginnende vissers er alles leren over
vissen, vistechnieken en meedoen aan
wedstrijden. Onder andere visvijvers De Donk, De Noordervaart, het
Deurneskanaal en in beperkte mate
aan visvijver Stokershorst zijn enkele
plekken waar de leden van de vereniging te vinden zijn.

Fietsoriëntatietocht door
Maasbree
Jeugd en Natuur Maasbree houdt op maandag 16 mei haar fietsoriëntatietocht die langs waardevolle
natuur- en culturele plekken van Maasbree voert.
Het ‘Britse’ fietsrondje heeft
een lengte van 25 kilometer
en gaat over goed berijdbare
wegen en paden. Halverwege is
er een rustplaats waar voor een

verkoelend drankje wordt gezorgd.
Onderweg moeten de fietsers vragen
beantwoorden, zoals ‘wat is een
wespendief?’ en ‘in welke balk kun je
geen spijkers slaan?’.

Starten met de tocht kan tussen
13.00 en 14.00 uur vanaf caférestaurant De Mök in Maasbree.
De fietsoriëntatietocht is geschikt
voor jong en oud.
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Te weinig aanmeldingen

Maf-Sjiwa minivoetbaltoernooi
Baarlo afgelast
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Het Maf-Sjiwatoernooi op zondag 22 mei gaat niet door omdat er te
weinig aanmeldingen binnen zijn gekomen. Het voetbaltoernooi, georganiseerd door twee jongerencentra en de voetbalclubs uit Maasbree en Baarlo,
zou dit jaar plaatsvinden op de voetbalvelden van VV Baarlo.
Voor het eerst in 28 jaar heeft de
organisatie het besluit moeten nemen
om het minivoetbaltoernooi af te gelasten. En dat doet best wel pijn, volgens
mede-organisator en Maasbreenaar
Twan Houben. “We zaten de laatste
jaren al in een neerwaartse spiraal wat
het aantal aanmeldingen betreft”, aldus
Twan. “Er is elk jaar plek voor vijftig
teams. Dertig is de absolute ondergrens
om het toernooi door te laten gaan. Dit
jaar meldden zich slechts 21 teams aan,
waardoor we het Maf-Sjiwatoernooi
niet kostendekkend kunnen organiseren. En dat is heel erg jammer.” Ook
in de andere dorpen in Peel en Maas
worden al jarenlang voetbaltoernooien

georganiseerd. Twan: “De organisaties
van die ‘concurrerende’ toernooien
hebben we gevraagd hoe het bij hen
gaat. Zij ervaarden hetzelfde als wij
en wisten ook niet hoe ze dat tegen
moesten gaan. Wij gaan binnenkort
met de organisatie van Maf-Sjiwa bij
elkaar zitten en ons beraden over de
toekomst. Dat neemt niet weg dat we
de teams die zich dit jaar wél hebben
ingeschreven, willen bedanken voor
hun vertrouwen.” Het minivoetbaltoernooi is een samenwerking van het
Maasbreese jeugdcentrum Mafcentrum
en het Baarlose Sjiwa en de voetbalclubs MVC’19 en VV Baarlo. Dit jaar zou
de 28e editie plaatsvinden.

Ontmoetingsmiddag
Welzijnsgroep Kessel
Welzijnsgroep Kessel houdt op woensdag 18 mei een ontmoetingsmiddag voor ouderen en mensen die veel aan huis gebonden zijn.
De editie van 18 mei vindt plaats in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik
van 13.30 tot 18.00 uur.
De organisatie zorgt voor cake,
muziek, een tombola en er wordt
afgesloten met een koffietafel met
soep en warm vlees. Mocht de deelnemer een dieet volgen, dan kan dat

doorgegeven worden bij de opgave.
Voor opgave of informatie kan er
contact opgenomen worden met
Mariet Relouw via telefoonnummer
077 462 20 96.

Open repetitie
Femmes Vocales Meijel
Het Meijelse vrouwenkoor Femmes Vocales houdt op woensdag
18 mei een open repetitieavond. Dames die altijd al wilden zingen, maar
nooit de stap durfden te zetten, kunnen tijdens deze avond kennismaken
met het koor.
Femmes Vocales is het eigentijdse
vrouwenkoor uit Meijel. Het repertoire
bestaat uit onder andere klassieke
muziek, pop en musical. Tijdens de
open repetitieavond kunnen dames uit

heel Peel en Maas kennismaken met
het koor en meedoen met de repetitie. Deze duurt van 20.15 tot 22.15 uur
en wordt gehouden in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.

Bijeenkomst beelddenken
MamaCafé Peel en Maas houdt op donderdag 19 mei een bijeenkomst
over beelddenken. Bij de avond kunnen ouders informatie krijgen over het
fenomeen ‘beelddenkers’. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot ongeveer
21.30 uur en vindt plaats in basisschool Nieuweschool in Panningen.
“Beelddenkers zijn kinderen die
snel afgeleid zijn, slordig werken,
problemen hebben met lezen, spellen
en automatiseren en geen goed tijdbesef hebben”, zo meldt de organisatie. “De kinderen zijn daarentegen
wel slim, ondernemend en creatief.
Beelddenkers raken vaak in de problemen vanaf groep 3. Het overzicht
ontbreekt. Een beelddenker weet niet
waar alle losse stukjes informatie
geplaatst moeten worden.” Die zaken

kunnen ertoe leiden dat het kind de
leerstof niet begrijpt en dat kan er
weer voor zorgen dat de leerkracht
een verkeerd beeld krijgt, zo laat
MamaCafé weten. “Ook kan het
leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen of zelfs faalangst bij het kind.”
De organisatie nodigt alle ouders
uit die vermoeden dat hun kind een
beelddenker is en wil aan die ouders
laten zien hoe het kind zijn visuele
denktalent positief kan gebruiken.

Zonnige editie Dotje Toernooi
Het Dotje Toernooi was op Hemelvaartsdag donderdag 5 mei toe aan zijn vierde editie als minivoetbaltoernooi. Waar het voorheen nog wedstrijden waren op groot veld, begon de organisatie vier jaar geleden in
de huidige vorm. Het warme weer zorgde ervoor dat de deelnemende teams de broodnodige rust pakten
tussen de wedstrijden in. In veel gevallen werd die rust ook benut om een verfrissend drankje te nuttigen,
niet zelden met wat alcohol er in. Na afloop van het toernooi zorgde DJ Willie voor muzikale klanken in de
feesttent.

Koningschieten Sint Lambertus
Helden
Het koningschieten van schutterij Sint Lambertus Helden vindt plaats op zondag 15 mei. Er wordt, naast de
koningstitel voor de leden, geschoten voor de titels van Dörperkoning en Dörper Jeugdkoning voor de niet-leden.
De schutters verzamelen zich
op zondag bij het Gildehuis op het
Hasenacker, waarna ze om 12.30 uur
de regerende koning Jo Brummans
en koningin Liesanne Knippenbergh
ophalen in Egchel. Rond 15.00 uur

arriveert het schuttersgilde op het
Mariaplein in Helden. De genodigden
worden vervolgens officieel ontvangen
door voorzitter van de schutterij Henk
Maessen. Aansluitend houden de vendeliers een korte demonstratie.

Daarna marcheert het gezelschap
naar de schutterij aan de Hasenacker,
waar er rond 15.30 uur begonnen
wordt met schieten. Een legitimatiebewijs is nodig om deel te kunnen nemen
aan het schieten.

Nieuw onderdeel BaarloStormt
Hinderniswedstrijd BaarloStormt heeft vanaf de komende editie een nieuw onderdeel: MiniStormt. Het nieuwe
onderdeel is voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 5 jaar. Volgens de organisatie is er in Nederland nog nooit
een stormloop met hindernissen geweest voor jongeren uit deze leeftijdsgroep.
De deelnemers aan het nieuwe
onderdeel komen in actie op twee verschillende afstanden. Bestormers van 2
en 3 jaar leggen een parcours van circa
vijftig meter af. Deelnemers van 4 en 5
jaar leggen ongeveer 60 meter af. Er is
geen tijdsregistratie bij dit onderdeel.

MiniStormt is in samenwerking
met gymnastiekvereniging Alcides en
Hoera Kindercentra tot stand gekomen.
GV Alcides ontwerpt het parcours en de
hindernissen. De bestormers moeten
klimmen, klauteren of glijden. Ook is er
een badje met modder waar ze door-

heen moeten. De deelnemers leggen
het parcours zonder begeleiding van
ouders af. Langs de baan staan vrijwilligers om de kinderen te helpen, mocht
dat nodig zijn.
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op ww.baarlostormt.nl

Volleybaltoernooi en seniorenmiddag Volksfeesten
Bij de Volksfeesten Baarlo staan dit jaar weer een volleybaltoernooi en seniorenmiddag op de planning. Het
volleybaltoernooi is dit jaar teruggebracht naar één avond, op donderdag 2 juni. De seniorenmiddag vindt eveneens
plaats op donderdag 2 juni.
Bij het volleybaltoernooi van
de Volksfeesten Baarlo strijden
maximaal 32 teams om wisselbokaal.
Het evenement wordt georganiseerd in
samenwerking met volleybalvereniging
VC Tupos. De wedstrijden beginnen
om 18.30 uur en alle teams dienen
één scheidsrechter te leveren.
De minimumleeftijd voor deelname
is 14 jaar en per team mogen niet
meer dan vier actieve volleybalspelers

opgegeven worden.
Opgeven voor het volleybal kan
door een formulier te downloaden
van ww.volksfeestenbaarlo.nl of
eentjeop te halen bij Norbert Janssen,
Obsenichtlaan 1 in Baarlo. Inleveren
van de formulieren kan bij het
genoemde adres. Aanmelden kan van
maandag 16 tot en met donderdag 19
mei. De wedstrijden vinden plaats op
de kasteelweide nabij Kasteel D’Erp.

De seniorenmiddag vindt plaats
in de grote feesttent die eveneens op
de kasteelweide nabij Kasteel D’Erp
staat. Optredens zijn er van Berry
Knapen, Coen Janssen, Duo Vreemd,
De Brilliantjes, de Happy Trumpets
en Thei en Marij. Het feest duurt van
13.30 tot ongeveer 17.15 uur. Opgeven
kan via een mail naar ja90729@
telfortglasvezel.nl of per telefoon via
06 19 48 03 59

en zo 09
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GEPLUKT Ton Mulders

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.

mensen met een verstandelijke beperking begeleidt bij hun werkzaamheden.

Echte muzikale
familie

Geboren in Maasbree, maar alweer twintig jaar woonachtig in Baarlo. Ton Mulders (51) is inmiddels helemaal
geïntegreerd in het dorp en zit onder andere bij carnavalsvereniging De Kook en bij drum- en brassband Voorwaarts.
De Maasbreese Baarlonaar wordt deze week geplukt.
Hij kwam naar Baarlo omdat zijn
vrouw Carmen uit het dorp komt, zo
vertelt Ton. Hij weet nog precies hoe ze
elkaar 26 jaar geleden leerden kennen.
Ton: “Als Maasbreenaar ging ik altijd

op stap in het Maf in ‘Bree’, maar met
carnaval gingen we op 25 februari 1990
naar Sevenum om eens te kijken hoe
het daar was. Carmen ging ook met
mijn vriendengroep mee en zo is het

allemaal begonnen.” De twee trouwden in 1996 en kregen twee kinderen,
Dylan (12) en Kayleigh (10). Ton is
momenteel werkzaam als leidinggevende bij NLW Groep in Horst, waar hij

Het paar vestigde zich in Baarlo
en de twee sloten zich even later aan
bij drum- en brassband Voorwaarts.
“Daar ben ik nog altijd lid van”, vertelt
Ton. “Ik heb eerst een tijdje de tuba
gespeeld, maar nadat onze bas-speler
er mee stopte, ben ik uit nood dat
instrument gaan spelen. Sinds twee
jaar ben ik ook secretaris van de
vereniging. Carmen en Kayleigh spelen
ook nog in de band en Dylan heeft er
een tijdje in gespeeld. We zijn echte
muzikale familie dus.”
Carnavalsvereniging De Kook
kan ook rekenen op de hulp van Ton.
Dertien jaar geleden werd hij lid. “Ik zit
bij twee commissies: de zittings
commissie en de braderiecommissie”,
vertelt Ton. “Bij de zittingscommissie regelen we de pronkzittingen en
de seniorenzitting en sinds een paar
jaar ook de artiesten voor alle andere
activiteiten van de vereniging.” Bij de
braderiecommissie besloot Ton zelf
om meer werk op zich te nemen.
“We zagen door de jaren heen dat de
braderie steeds kleiner werd. Ook nadat
we van parcoursbouwer, diegene die de
marktmensen regelt, waren veranderd,
bleef het matig gaan. Het laatste jaar
hebben we meer dan de helft van de
kraampjes zelf geregeld. Voortaan gaan
we het helemaal zelf doen. Van de
vergunning tot aan het regelen van
kraampjes.”

Ernstig
motorongeluk
Sporten doet Ton niet meer. Bij
een motorongeluk in 2012 liep hij
flinke verwondingen op. “Ik ging vaak

met de motor naar het werk en bij
één van die ritjes knalde ik op een
auto. Mijn linkerbeen was onder de
knie verbrijzeld en mijn pols, handen
en bekken waren op verschillende
plekken gebroken. Ik heb wel een
tijd moeten revalideren van dat
ongeluk. Lopen gaat inmiddels wel,
maar sporten niet meer. Dat hebben
de artsen mij afgeraden. Er zit ook
behoorlijk wat ijzerwerk in mijn been.”

Internationaal
wildwaterkanoën
Ruim voor het ongeluk, zo rond
zijn achttiende levensjaar, was Ton
nog een fanatieke sporter. “Niet veel
mensen weten het, maar ik heb toen
op een vrij hoog niveau wildwater
kanoën beoefend. Bij kanovereniging
De Viking in Venlo trainde ik zes
keer per week. Ik deed ook mee aan
wedstrijden in Duitsland, Frankrijk
en België. Het hoogste dat ik bij zo’n
internationale wedstrijd behaald heb,
is de derde plek. We trainden op de
Maas in Venlo, maar de dichtstbijzijnde
wildwaterrivieren zijn in de Eifel in
Duitsland en de Ardennen in België.
We waren dus ook veel onderweg.
Vanwege mijn studie MTS Bouwkunde
ben ik ermee gestopt. Ik heb wel nog
een kano liggen hier, maar ik doe er
eigenlijk niks meer mee.”
In de Eifel komt het gezin Mulders
wel nog regelmatig. In hun stacaravan
brengen ze veel lange weekenden
en vakanties door. Ton: “Die sta
caravan is van ons en we kunnen er
in twee uurtjes naartoe rijden. Ideaal
dus. Voordat de kinderen er waren,
maakten we nog wel eens verre reizen.
Zo zijn Carmen en ik onder andere
naar Venezuela, Jamaica, Sri Lanka en
Tunesië geweest. Als de kinderen wat
ouder zijn, komt dat misschien wel
weer terug. Voor nu is de Eifel prima.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Cakehart voor EGOpop
van Lokaal Peel en Maas

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Het Cakehart van Lokaal Peel en Maas
werd vorige week uitgereikt aan het bestuur
van EGOpop.
De raadsleden Wie Naus, Piet Rooijakkers
en Saskia Vervoort werden door het bestuur
hartelijk ontvangen. EGOpop is een tweejaarlijks Popfestival in Egchel. Dit jaar vindt het

festival plaats op 27 mei met RACOON en
op 28 mei met DI-RECT. Voor het complete
line-up programma van EGOpop zie
www.egopop.nl Het Cakehart wordt driemaal per jaar uitgereikt aan een organisatie
in Peel en Maas die een bijzondere prestatie
levert. Lokaal Peel en Maas wenst het bestuur
met de 200 vrijwilligers heel veel succes.

10
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Bespreking Poll week 17

De nieuwe manier van collecteren werkt prima
Wat onze stemmers betreft, werkt de nieuwe manier van collecteren
prima. Maar liefst alle stemmers, de volle 100 procent, waren het er over
eens. Vier weken geleden kwamen collectanten van de Goede Doelen Week
(GDW) langs de deuren in alle dorpen van Peel en Maas. De stemmers
ervaarden het als prettig dat er nog maar één keer een collectant langs de
deur komt voor meerdere goede doelen, in plaats van tien verschillende
collectanten voor tien goede doelen.
Dit jaar werd in totaal 130.000 euro opgehaald, dat verdeeld wordt
over de goede doelen die deelnamen aan de Goede Doelen Week.

In tegenstelling tot de mogelijkheid die wij twee weken geleden schetsten,
krijgen de goede doelen individueel wel degelijk meer geld dan wanneer ze
op eigen houtje zouden collecteren.
“Vaak kruisen mensen niet aan voor wie hun geld bestemd is.
Hun bijdrage wordt dan eerlijk verdeeld, waardoor er in verhouding meer
geld naar de kleinere fondsen gaat dan naar de grote fondsen”, liet Patrick
van ’t Hooft namens de GDW Panningen weten. Ook Marjo Verlaek van de
afdeling Helden wees ons daarop. Volgens haar hebben juist de kleinere
goede doelen baat bij deze manier van collecteren.

Omwonenden moeten meer betrokken worden
bij de beslissingen over tijdelijke woningen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Woningcorporatie Wonen Limburg wil nog vóór de zomer tien tijdelijke
woningen gerealiseerd hebben in het Ringovenpark in Panningen. Ze achten
de woningen nodig om de piek in de vraag naar huurwoningen aan te pakken.
Tijdelijke woningen zijn een uitkomst om toekomstige leegstand tegen te gaan
als het aantal inwoners daalt.
De tijdelijke woningen roepen veel weerstand op bij omwonenden. Eerst in
de Baarlose wijk Kuukven en nu hebben de omwonenden van het Ringovenpark
een handtekeningenactie opgestart. Beide keren zijn de inwoners het niet eens
met de plek waar de woningen komen te staan. Ze vinden dat de woning
corporatie en de gemeente te weinig in overleg zijn gegaan met de buurt.

Het is toch de omgeving waar zij wonen die verandert. Daar zouden ze meer
inspraak in moeten hebben.
Aan de andere kant is het zo dat de woningen niet op een afgelegen plaats
neergezet kunnen worden. De woningen moeten verhuurd worden en niemand
wil in ‘the middle of nowhere’ zitten. De grond is van de woningcorporaties en
die mogen dus ook zelf beslissen wat er mee gebeurt. Het zijn maar tijdelijke
woningen, die zijn over een aantal jaar dus weer weg. Daarbij worden er wel
degelijk informatieavonden belegd waar omwonenden hun zegje kunnen doen.
Omwonenden moeten meer betrokken worden bij de beslissingen over
tijdelijke woningen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Ik zet mijn mobiel uit tijdens de dodenherdenking > eens 50% oneens 50%

Deze werkzaamheden voeren
wij uit op verschillende
evenementen, zoals Lowlands,
Zwarte Cross, Paaspop en
Emporium.
Klinkt dit als jouw perfecte
bijbaan? Stuur dan een
beknopte motivatiebrief + CV
naar: info@linqeventgroup.nl

Ben jij:
18 jaar of ouder?
Een enthousiaste aanpakker?
Flexibel inzetbaar?
Ook bereid om ‘s avonds of
’s nachts te werken?
Wij zoeken oproepkrachten voor
diverse werkzaamheden in de
evenementensector, zoals
podiumbouw, licht/geluid en site.

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.

Vóór behoud Heldense Bossen
Partij Lokaal Peel en Maas stemt vóór behoud van camping
De Heldense Bossen. Het vraagstuk ‘verkoop van de camping’ is al
jarenlang een discussiethema binnen de verschillende politieke partijen.
In 2012 is aan het toenmalige college al de opdracht gegeven om te
onderzoeken of de camping verkocht kon worden. Helaas heeft men toen
niet adequaat doorgepakt en is dit dossier maar blijven liggen.
Het afgelopen halfjaar heeft een
raadswerkgroep gedegen onderzoek
gedaan naar de voors en tegens van
een eventuele verkoop. Lokaal Peel
en Maas vindt het niet verstandig om
de camping te verkopen. De camping
zorgt voor een grote spin-off voor
Helden, maar zeker ook voor heel
Peel en Maas en zorgt voor werkgelegenheid in de directe omgeving.

Ook zorgt de camping voor veel
bekendheid van Helden en daardoor
ook voor Peel en Maas. De camping
heeft een enorme maatschappelijke
impact op Peel en Maas. Door als
gemeente zeggenschap te houden,
heb je kostbaar bezit. Lokaal Peel
en Maas vindt recreatie en toerisme
belangrijk voor de directe omgeving.
Het is een bron van inkomsten voor

veel ondernemers in Peel en Maas.
Bij verkoop van de camping zijn
veel voordelen niet meer zo vanzelf
sprekend en heeft de gemeente geen
zeggenschap meer over de voortgang
van de camping. In de directe
omgeving zijn er verschillende
voorbeelden wat er met een dorp kan
gebeuren als een camping verkocht
wordt, doorverkocht wordt of verdwijnt.
Door de camping De Heldense
Bossen te behouden, hou je als
gemeente de regie en greep op
kwaliteit van camping en natuur en
natuurwaarden. Met het behoud van
de camping is er nu duidelijkheid
voor de omgeving, zowel voor de

ondernemers als de inwoners.
Ook de directie en het
personeel van de camping krijgen
nu duidelijkheid en houden zo
vertrouwen.
Het goede werk en het beheer
van de laatste jaren worden
gecontinueerd. Wel zullen er
randvoorwaarden meegegeven
moeten worden voor een langere
periode, zodat de directie en de raad
van commissarissen verder kunnen
met de doorontwikkeling van de
camping. Voor meer informatie,
zie ook onze website.
Fractie Lokaal Peel en Maas

Oorlog 2.0
Op 5 mei vierden we onze
vrijheid. Al 72 jaar zijn we
verlost van de bezetters,
zijn we verlost van oorlog en
geweld, kunnen we vrij op
straat lopen en de vrijheid
doorgeven van generatie op
generatie. Voor Panningen is
dit zelfs al sinds 18 november
1944. We vieren de vrijheid.
En dat terwijl ik nu denk:
vrijheid? Welke vrijheid?
Afstuderen is namelijk
oorlog. Loopgraven, bommen en
granaten, valkuilen en alles erop
en eraan. Heftige gevechten
vinden alom plaats met de
laptop, begeleiders en vooral
naderende deadlines. Maar het
einde is in zicht: ik ruik de finish
al - of zou dat het angstzweet
zijn? Vanaf heden staat de
doodstraf op vragen als:
“Hoe gaat het met je scriptie?”
of “Heb je alles al af?”
Zeker wanneer deze vragen
herhaaldelijk gesteld worden.
Die regelmatige herinnering aan
het werk dat me nog te doen
staat versus de tikkende tijd,
heb ik niet nodig. Kielhalen, die
hap. Alles is geoorloofd in tijden
van gevecht.
Nu horen bij duistere tijden
ook donkere dagen. Zoals de
eerste week van de meivakantie: regen en droevigheid tot en
met. Aangezien ik in het
onderwijs werkzaam ben
(ik combineer mijn voltijd studie
met een deeltijd baan als
docent), had ik twee vrije weken
de tijd om te pezen. Deze week
straalde het zonnetje heerlijk,
maar ik kon er nog niet echt van
genieten. Ik zit nog vast in de
slag om mijn diploma en moet
binnen blijven. Op mijn ‘troon’,
achter mijn belangrijkste wapen:
mijn laptop. Maar stiekem geniet
ik wel een beetje van het
lekkere weer. Nog een paar
weken werken, en dan zal ook
dit kipje victorie kraaien. En dan
loop ik ook door de straten, met
een biertje in de hand, genietend van de vrijheid!
Jill

gemeente

nieuws

week 19 / 12 mei 2016 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden Huis van de Gemeente

het Activiteitenbesluit milieubeheer: Kessel, 5995 AV, Baarskampstraat 4. Het oprichten van De
Bôndj BV. De melding en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 mei 2016 gedurende
vier weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. De melding en de bijbehorende
stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

Pinkstermaandag 16 mei zijn we de gehele dag gesloten

Gewijzigde ophaaldagen afval

Inzameling luiers en
incontinentieafval

Helden, Beringe en Grashoek

Maandag 16 mei wordt leeggemaakt op dinsdag 17 mei

Panningen, Koningslust en Egchel
Maandag 16 mei wordt dinsdag 17 mei
Dinsdag 17 mei wordt woensdag 18 mei
Woensdag 18 mei wordt donderdag 19 mei
Donderdag 19 mei wordt vrijdag 20 mei
Vrijdag 20 mei wordt zaterdag 21 mei

U kunt luiers en incontinentieafval ook aanbieden in de kernen Baarlo en Maasbree. Luiers
en incontinentieafval moet u aanbieden in speciaal daarvoor bestemde witte Peel en Maas
zakken, die luchtdicht kunnen worden afgesloten. De witte zakken zijn gratis verkrijgbaar
bij een van de afhaalpunten;
• Baarlo: Coop, Kinderopvang Hoera locatie Panta Rhei
• Maasbree: Jumbo, DA drogisterij de Klimop, Kinderopvang Hoera locatie Violier

Officiële (verkorte) publicaties

Wat wel: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat niet: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

U kunt op de hoogte blijven van de officiële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl -> Inwoners ->
Acztueel -> Bekendmakingen -> Elektronisch gemeenteblad.

Locaties ondergrondse containers voor luiers en
incontinentieafval

Luxaflex® Outdoor
Terraszonwering

• Baarlo: Pastoor Geenenstraat, Huissen (sporthal)
• Maasbree: Sevenumseweg 2 (brandweerkazerne)
• Maasbree: De Schout thv huisnr. 2-4

Elektronisch gemeenteblad
Het is de enige officiële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend,
wordt wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website.
Een geprint EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de
bibliotheken en de gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort
aangegeven welke regels en (bestemmings)plannen aan de orde zijn.
Kennisgeving melding Wet Milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

van
e
12.00 tot
2 PINKSTERDAG OPEN

17.00 uur

Luxaflex® Outdoor
Terraszonwering

Luxaflex® Outdoor
Terraszonwering

Nu bij ons

20%

korting

op terraszonwering...

Nu bij ons

20%

Vraag naar de voorwaarden

korting

op terraszonwering...
Vraag naar de voorwaarden

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

luxaflex.nl

luxaflex.nl

Expeditiestraat 4, 5961 PX Horst • T 077 – 396 17 77 • E info@wijnhovenhorst.nl • www.wijnhovenhorst.nl

horsystemen

verf en behang

vloeren

raamdecoratie

buitenzonwering

Nu bij ons
afdaken

20%
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kunststof kozijnen
rolluiken

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl
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4 MEI HERDENKING 2016

Peel en Maas

Op 4 mei vond de traditionele herdenking plaats in de kernen Baarlo, Kessel, Meijel, Maasbree en Panningen.
Op deze pagina vindt u een fotoserie van de 4 mei herdenkingen in iedere kern.

Baarlo

Kessel

Maasbree

Meijel

Panningen
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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

Bas van de Mortel
17 jaar
Egchel
Het Bouwens

Wat is jouw droomberoep?
Met school heb ik meegedaan
aan het MEP, het Model European
Parliament. Ik deed mee aan de
Limburgse conferentie in Maastricht,
de nationale in Den Haag en heb ook
een extra uitstapje naar Straatsburg
meegemaakt. Eerst als deelnemer,
daarna als commissievoorzitter. Ik volg
ook elke dag het nieuws zodat ik op
de hoogte ben van alle nieuwtjes.
Mijn droomberoep zou een baan zijn
in de politiek als bijvoorbeeld minister
van Buitenlandse Zaken of Financiën.
Welke muziek luister je veel?
Ik houd van heel veel verschillende
soorten muziek. Van Rammstein tot
Rowwen Hèze, Frank Sinatra en Buena
Vista Social Club. Maar ik houd ook
gewoon van muziek uit de top 40
bijvoorbeeld.
Wat zou je ooit nog eens willen

doen?
Op korte termijn zou ik de halve marathon willen rennen, bijvoorbeeld eind
mei tijdens de Leiden Marathon. Thuis
probeer ik elke week een keertje te
rennen en alvast voor die 21,1 kilometer te trainen. Op lange termijn zou ik,
als de techniek het toelaat, een keertje
een vlucht naar de maan willen maken.
Wat is je favoriete boek?
Thuis spotten ze er nog weleens mee
dat ik niveau AVI 3 heb met lezen,
omdat ik niet zo snel kan lezen en niet
zo van lezen houd. Meneer Soogelée,
mijn mentor op school, raadde me het
boek Meester Mitraillette aan. Het boek
vertelt constant afwisselend iets over
de jeugd van de hoofdpersoon en over
zijn verdere tijd als leraar en als soldaat
in het leger. Het mooie verhaal sleept
je echt mee in het boek.
Welk gerecht kun jij goed
klaarmaken?
Ik kook bijna nooit. Maar ik ben wel
diegene die thuis voor de gebakken
eitjes zorgt op zondagavond bijvoorbeeld. Vroeger wilde ik altijd mijn

aan
Bas van de Mortel

eigen restaurant opstarten samen met
mijn oom op het strand.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Dan zou ik graag naar Italië willen verhuizen, omdat de cultuur en geschiedenis mij fascineren. Bovendien houd ik
van het weer, het eten en vind ik de
omgeving heel mooi, bijvoorbeeld de
streek Toscane.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Dat is Rome, waar ik ben geweest
met school eind vorig jaar en met
mijn gezin een aantal jaren geleden.
De geschiedenis en de oudheid interesseren mij. Omdat ik met school veel
bezig ben met de stad en de Romeinse
tijd tijdens de lessen Latijn, kom ik ook
steeds meer te weten over de stad.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou nog wel een keertje mee willen doen met de MEP-conferentie in
Maastricht als deelnemer. Dit jaar was
ik commissievoorzitter bij de confe-

rentie, maar ik vind het misschien wel
leuker om echt deel te nemen aan
de conferentie, omdat ik de sfeer als
deelnemer heel gaaf vind.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Naar mijn mening zou het levenselixer
de beste uitvinding zijn. Hierdoor kun je
oneindig leven. Ik vind het idee zo eng
dat je misschien na dit leven niks meer
hebt. En dit is precies wat ik door het
levenselixer kan voorkomen.
In welke bestaande film had je zelf
willen spelen?
Ik zou wel in de film Limitless willen
spelen. Limitless gaat over een schrijver
die een pil van zijn vriend krijgt die
ervoor zorgt dat hij 100 procent van
zijn hersencapaciteit kan gebruiken.
Daardoor kan hij vele talen spreken en
verschillende sporten op hoog niveau
beoefenen. Het lijkt me erg apart om
dit mee te maken en tot zoveel dingen
in staat te zijn.
In welke historische tijd had je
willen leven?
Dan zou ik graag in de rijkere sferen
van de Romeinse tijd willen leven als
bijvoorbeeld senator of handelaar.
Het comfort van nu is eigenlijk redelijk
gelijk aan dat van de oudheid met
de badhuizen en vloerverwarming
bijvoorbeeld. Ook lijkt het me mooi
de steden en gebouwen te zien in die
tijd in plaats van de ruïnes die nu nog
over zijn.
Heb je een gekke gewoonte?
Ik maak elke dag mijn bureau schoon.
Ik kan er niet tegen als er al een klein
beetje vuil op mijn bureau ligt als ik
bijvoorbeeld iets voor school wil doen.
Ook al heeft mijn moeder het al schoon
gemaakt, ook dan heb ik altijd de
neiging om het nog een keertje te doen.
Waar kijk je het meest naar uit?
Met het schooldebat een tijdje g
 eleden
werd ik aangesproken door politicus
Raymond Knops van het CDA met
de vraag of ik een keertje een dag
wilde meelopen in de Tweede Kamer.
Dus eind mei of begin juni ga ik een
keer naar Den Haag. Daar kijk ik
enorm naar uit.
Op wie lijk je het meest? Op je
moeder of je vader?
Veel mensen zeggen dat ik op mijn
vader lijk. Niet alleen qua uiterlijk,
maar ook qua karakter. Ik herken ook
wel eens iets van mijn vader in mij zelf.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Na het nagevraagd te hebben, vertelde
mijn beste vriend mij dat hij mij zou
omschrijven als iemand die gezellig is
en een eigen mening heeft. Ook ben
ik humoristisch volgens hem, sportief
en lang.

VAKGARAGE
PEETEN BV

PUUR Barbecue

APK

Van den Beuken

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl
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Vier de
vrijheid
Hoe zou de situatie in
Nederland zijn als we niet
waren bevrijd? Hoeveel
slachtoffers zouden er nog
gevallen zijn? Zomaar twee
vragen waarover je kon
nadenken vorige week, het
was namelijk Nationale
Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag.
Ieder jaar op 4 mei worden
onder andere alle slachtoffers
herdacht die gesneuveld zijn in
de Tweede Wereldoorlog.
De Nederlandse vlag hangt
halfstok en wanneer de klok
20.00 uur slaat, dan is Nederland
twee minuten stil. Een traditie
die absoluut nooit overgeslagen
of afgeschaft mag worden, vind
ik. We moeten ons realiseren dat
al die mensen hun leven hebben
gegeven voor onze vrijheid.
Wij kunnen gerust twee minuten
per jaar van ons, waarschijnlijk
langere, leven stilstaan bij die
mensen en nadenken over de
vijf verschrikkelijke jaren van
bezetting in Nederland.
De volgende dag, op 5 mei,
hangt er een geheel andere
sfeer in ons land. De vlag
wappert weer bovenaan zijn
stok, door het gehele land zijn
bevrijdingsfestivals met bekende
Nederlandse artiesten en overal
is feest: we vieren de bevrijding.
Ondertussen is Nederland alweer
71 jaar bevrijd, maar ook deze
vrijheid moeten we blijven
vieren. Het is op de wereld niet
‘gewoon’ om in vrijheid te
kunnen leven en er zijn tal van
landen waar kinderen, volwassenen en ouderen moeten
vechten om de oorlog te
overleven.
Ik hoop dat we voor altijd
4 en 5 mei als nationale
feestdag blijven zien en dat
iedereen in Nederland twee
minuten stil is op 4 mei en zijn
of haar vrijheid viert op 5 mei,
want al die mensen mogen nooit
vergeten worden.
Janique
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Een na laatste wedstrijd seizoen

Penaltybokaal jeugd
VV Koningslust

IJverig Egchel
verliest in Heibloem
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel heeft het op een warme zondag 8 mei niet kunnen
bolwerken tegen SVVH uit Heibloem. Het werd op sportpark De Beekkant 4-1 voor de thuisclub.
Aan de inzet en ijver van
Egchel, dat wederom met de nodige
invallers moest spelen, lag het niet.
Scheidsrechter was de pas 17-jarige
arbiter Janssen. Hij floot een prima
wedstrijd. Na een kwartier nam SVVH
een voorsprong toen Egchel niet
afdoende wegwerkte. Kai Baetsen
haalde met links uit, waardoor het op
1-0 kwam. Na een goede kans voor
Colin Bruisten, die er net naast schoot,
kwam Egchel op gelijke hoogte na
ruim een half uur. Luuk Timmermans
gaf de bal perfect op Leon Hillen die
doelman Jordy Nelissen kansloos liet:
1-1. SVVH kreeg nog wat mogelijkheden

maar Egchel keeper Bjorn Oomen hield
zijn doel schoon. Vlak na de rust kwam
de thuisploeg over links goed door
en uit een voorzet wist Bas Korten te
scoren, 2-1. Even later wederom een
snelle aanval van SVVH en Kai Baetsen
schoot door de benen van keeper
Oomen raak: 3-1 voor de thuisploeg.
Daarmee was de wedstrijd beslist.

Wissel
Jeugdspeler Thijs Swinkels
verving aanvoerder Jorrit Kersten.
De blauwwitten bleven de betere
mogelijkheden hebben. Na een appèl
voor strafschop kwam SVVH toch

op een 4-1 voorsprong toen de bal
via de lat voor de voeten van Tom
Vullers terechtkwam, die het karwei
afmaakte. Juul Stammen verliet het
veld voor Gido van Lier. Ook SVVH
wisselde.
Egchel bleef strijden voor een
beter resultaat. Verschillende corners
hadden niet het gewenste effect.
Bovendien bleek doelman Jordy
Nelissen een sta-in-de-weg. Nadat de
thuisploeg nog een dubbele wissel had
toegepast, kwam na ruim 90 minuten
een einde aan deze wedstrijd. Egchel
verloor weliswaar, maar kon met
opgeheven hoofd huiswaarts keren.

De beste penaltyschutters van de E- en F-jeugd van VV Koningslust
strijden op zaterdag 14 mei om de Rabobank Penaltybokaal. Van ieder
competitie-spelend E- en F-team hebben zich twee spelers geplaatst voor
de finale. In de rest van het weekend wordt voor de hele jeugd het
seizoen afgesloten.
Op vrijdag 13 mei is er een
spellenavond in de kantine en de
zaterdag wordt begonnen met een
wedstrijd tussen de F-spelers en hun

ouders. Op pinksterzondag 15 mei is
het 4x4-toermooi voor alle jeugd
spelers. Bij de middag wordt bekend
wie de Arnold Koch-trofee wint.

Zeer matige wedstrijd

Drie punten voor
Panningen
Door: Thijs Vanmaris, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Panningen was zondag 8 mei te gast bij Sint Jozef voetbalvereniging
(SJVV) uit Deurne. Beide herenteams waren nog niet uitgesloten voor het spelen van de nacompetitie voor klasse
behoud. Panningen ging er met de winst vandoor met een 1-2 overwinning.
Panningen kwam furieus uit
de startblokken. Al na ongeveer
15 seconden stond Ilias Amhaouch
oog in oog met de SJVV-doelman.
Deze wist zijn schot echter te keren.
Nog geen drie minuten later was het
wel raak. Idris Pakasa zette zeer goed
door na een aanval over de linker
flank, drong het strafschopgebied in
en rondde zeer beheerst af met een
laag schot in de uiterste benedenhoek. Panningen had meer van het
spel en bleef druk uitoefenen op het
doel van Deurne.
Halverwege de eerste helft blies
de goed leidende 20-jarige scheidrechter Vogels voor een drinkpauze
waar iedereen gretig gebruik van

maakte. Net voor het rustsignaal
kwam er nog een kleine stormloop
van de groenwitten.

Geen enkele kans
gastheren
In de 42e minuut kopte Remco
Litjens net langs het doel na een
uistekende voorzet van Roy Schijven.
Twee minuten later wist keeper
Swinkels een schot van Remco Litjens
ternauwernood nog tot corner te
verwerken. Uit deze corner kwam
Idris Pakasa na een scrimmage op
rand van het zestienmetergebied
plotseling in balbezit en schoot de 0-2
binnen. Tijdens de eerste helft viel er

geen enkele kans te noteren voor de
gastheren, behoudens een schot recht
op de zeer attente keeper Tim van
Renselaar.

Eén kans
Direct na de thee kreeg SJVV
een strafschop. Verdediger Bram
Leenders had hands gemaakt binnen
de beruchte lijnen. Jeffrey van de
Morten bleef zijn zenuwen de baas en
verkleinde de stand naar 1-2. Dat was
wel zo’n beetje alles wat er over het
duel te melden viel. Van minuut 46
tot aan het eindsignaal viel er nog
welgeteld één kans te noteren in de
89e minuut, maar de stand bleef 1-2
voor de gasten.

Tennisser Roy Boots
wint in Baarlo
Bij het jeugdtoernooi van tennisvereniging LTC Tonido in Baarlo
heeft Roy Boots uit Maasbree de winst gepakt in de categorie tot en
met 14 jaar. Het toernooi werd gespeeld in de meivakantie en is
onderdeel van de Jeugdranglijstcompetitie. De jeugdtoernooien die
daarbij aangesloten zijn, worden door het hele land gespeeld.
Het circuit betreft de leeftijdscategorieën tot en met 12, 13 en 14 jaar
en de categorieën 15 en 16 jaar voor zowel jongens als meisjes. Met in
totaal 79 inschrijvingen uit het hele land was het toernooi redelijk
bezet. Links op de foto staat Roy Boots met zijn gewonnen trofee.
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Puntendeling met Merefeldia

Missie heren VV Baarlo
niet geslaagd
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Klassenbehoud op eigen kracht definitief veilig stellen was de missie van het eerste herenteam van voetbalvereniging Baarlo in het laatste thuisduel deze competitie tegen Merefeldia. Op zondag 8 mei was daarvoor een zege
voor Baarlo noodzakelijk, maar de roodzwarten bleven steken op een 1-1 gelijkspel. Kansen kreeg de thuisploeg
echter genoeg.
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Verzuimde kansen af te maken

Onnodige thuis
nederlaag Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Grashoek heeft haar laatste thuiswedstijd van dit seizoen op zondag
8 mei op de eigen Peelrand met 1-2 verloren van Eindse Boys. Het eerste
elftal van de geel-zwarten verzuimden het meervoud aan kansen dat ze
kregen te verzilveren. De gasten profiteerden daarentegen van de fouten
die Grashoek maakte. Het doelpunt van Grashoek werd gescoord door
Chris Hunnekens.
De start van Grashoek was weer
eens te slap. Al na 5 minuten stond
het 0-1. Paul Dirckx profiteerde prima
van balverlies bij Grashoek, waarna
hij een vrije doortocht had naar doelman Koen Clephas die ook het nakijken had. Grashoek hervond zich weer
snel en kreeg in het vervolg van de
eerste helft diverse kansen om deze
snel opgelopen schade te herstellen.
Vooral Bas Gloudemans had de 1-1
enkele keren op de schoen, maar hij
scoorde niet.
Na de thee had Grashoek een
prima start door na 2 minuten de
gelijkmaker maken. Chris Hunnekens
speelde zich prima vrij en passeerde
met een geplaatst schot de doelman

van Eindse Boys. Chris had ook de 2-1
kunnen maken, maar ditmaal was de
Eindse sluitpost hem met de tenen
net te snel af.
Na de bliksemstart van Grashoek
zakte het peil van de thuisploeg
duidelijk in en roken de gasten hun
kans. In de 72e minuut was het weer
Paul Dirckx die koel bleef en de 1-2
scoorde. Grashoek probeerde zich
hierna te herpakken, maar zonder
succes. Bas Gloudemans en Tim van
Ophoven waren nog dicht bij de
gelijkmaker, maar hun vizier stond
deze middag niet scherp genoeg.
De gasten glipten er ietwat gelukkig
met de winst vandoor en passeerden
Grashoek daardoor op de ranglijst.

Underdog zoals twee jaar geleden
Baarloos centrumverdediger Frank van Oijen in een luchtduel verwikkeld (Foto: Len Gielen)
De start was letterlijk en figuurlijk
flitsend. Al vanaf de aftrap was Baarlo
succesvol. Op een lage voorzet van
Noud Schotman prikte Michiel Hanssen
ter hoogte van de eerste paal de bal
diagonaal binnen: 1-0. Volkomen
verrast wankelde Merefeldia als een
aangeslagen bokser. Enkele riante
kansen op een grotere voorsprong
waren echter niet aan de thuisploeg
besteed. Rik Schotman kopte enkele
minuten na de openingstreffer uit een
hoekschop nipt langs de verkeerde kant
van de paal. En prima uitgespeelde
mogelijkheden voor de gebroeders
Michiel en Matthijs Hanssen leverden

ook niet de vurig gewenste tweede
treffer op. Beide malen gingen de
inzetten rakelings voorlangs het doel
van Merefeldia.
Het offensief van Baarlo luwde
en de wedstrijd kwam weer meer in
evenwicht. De eerste serieuze kans
voor Merefeldia was er echter pas in
de slotfase van de eerste helft. Een
schot op doel vanuit kansrijke positie
kon echter door doelman Jeffrey
Schouenberg onschadelijk worden
gemaakt. Met de 1-0 stand bij rust
voor Baarlo mochten de gasten uit
Nederweert het meest tevreden zijn.
De eerste wat kleinere kansen na

de rust waren ook voor Baarlo. Even
later kopte de pas 16-jarige Merefeldiaaanvaller Lars van Werde de bal uit
een hoge voorzet vanaf de linkerflank
tegendraads binnen: 1-1. De Baarlose
ploeg deed er ook nog van alles aan
om die bevrijdende winnende treffer
te scoren. Michiel Hanssen kwam er
in de slotfase ook nog dichtbij. En in
blessuretijd scheerde een vlammend
schot van de Baarlo-aanvoerder ook
rakelings over het doel. Het bleef bij
een 1-1 gelijke stand, waarmee Baarlo
weinig opschoot. De puntendeling was
voor Baarlo helaas nog niet voldoende
voor klassenbehoud.

Goede zaken periodetitel

Effectiviteit BEVO teveel
voor concurrent RKMSV
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe streed zondag 8 mei thuis voor de vierde
plaats op de ranglijst tegen RKMSV uit Meijel. Het elftal deed heel goede zaken in de strijd voor de derde periode en
won van Meijel met 2-1.
De wedstrijd begon matig met een
aanvallend ingesteld Meijel dat met
lange ballen de BEVO-defensie
probeerde te verschalken, maar de
solide spelende BEVO-defensie bleef
vrij eenvoudig overeind. BEVO speelde
met vlijmscherpe counters. Het leek er
dan ook even op dat BEVO de
onderliggende partij was, maar dat
sloeg uiteindelijk ten gunste van de
BEVO-ploeg om in effectiviteit en
creativiteit.
In de 20e minuut kreeg BEVO
eigenlijk een niet te missen kans om de
score te openen na een goede voorzet
van Roger Gielen vanaf links, die de
geheel vrijstaande Rob Minten bereikte.

Echter door een misverstand met
Kevin Vossen werd het leer uiteindelijk
door beiden niet binnen gewerkt. Na
ongeveer 22 minuten was de wedstrijd
voor de toch niet geheel fitte Eric
Minten alweer afgelopen en werd hij
vervangen door jongeling Sam van Rijt.
Welgeteld vijf minuten later kreeg
diezelfde Sam het op zijn heupen en
omspeelde een tiental meters over de
middenlijn enkele RKMSV-verdedigers
alsof ze er niet stonden en ging alleen
op de keeper af. Deze wist de bal in
eerste instantie nog te keren, maar de
bal kwam wederom in Sams bezit en
hij schoot onberispelijk de 1-0 tegen de
touwen.

Na de rust was er eenzelfde
s pelbeeld, waarbij Meijel drukte.
De lange halen bleken ineens wel
rendement op te leveren, omdat de
BEVO-defensie om onverklaarbare
reden enkele keren onvoldoende kon
ingrijpen. RKMSV wist in de 60e minuut
de gelijkmaker te scoren door een
knullige actie van de BEVO-defensie en
keeper.
Hierna zocht BEVO iets meer de
aanval om weer op voorsprong te
komen. De BEVO-ploeg zette nog een
keer aan voor een slotoffensief en
scoorde toch de verdiende 2-1 doordat
Kevin Vossen ditmaal de bal wel goed
teruglegde op Rob Minten.

Bevo start finaleronde in Sittard
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
De eerste herenteams van handbalvereniging Targos Bevo Hc en
Hurry Up uit Zwartemeer speelden zaterdag 7 mei in Zwartemeer een
aantrekkelijke wedstrijd. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en
scoorden er flink op los. Bevo ging er met de winst vandoor en start over
twee weken de finaleronde in Sittard.
De ruststand tegen Hurry Up
uit Zwartemeer was 18-18. “In de
eerste helft hadden we al een gaatje
moeten slaan”, zegt coach Martin
Vlijm. “We stonden voor met een paar
doelpunten. Even later stond Hurry
Up met een doelpunt voor. Dat was
slordig van ons.”
In de tweede helft scoorde Bevo
vijftien keer, tegenover Hurry Up
twaalf keer. Bevo pakte een gaatje
bij 24-26 en dat werd niet meer uit
handen gegeven. Uiteindelijk stond
er 30-33 op het scorebord. Beste
speler bij Bevo was Rik Elissen, die
de laatste tijd uitstekend op dreef
is. “Aanvallend speelden we goed”,
aldus Vlijm, die flink doorwisselde

om iedereen speelminuten te geven.
“Winnen was ook de insteek. We
willen het goede gevoel van de
laatste wedstrijden vast blijven
houden.” Bevo staat op zaterdag
21 mei in de finale tegenover
Sittard. Als underdog, net als twee
jaar geleden. “Lions is verder dan
wij”, vindt Vlijm. “Ze hebben een
bredere selectie en hebben Europees
gespeeld. Ze maken de meeste
doelpunten en hun dekking wordt
alom geprezen. Maar in de finale
kan net alles anders zijn. Het is een
andere spanning. Twee jaar geleden
was Lions ook favoriet, maar won
Bevo. Daarom, ik wil het eerst nog
wel eens zien.”

Naaimachine Specialist in Noord-Limburg

Dealer van Gritzner naaimachines.
Met het befaamde boventransport, draadinrijger etc.
Tevens ruime keuze uit
gebruikte naaimachines

Gritzner - Pfaff

Verkoop, Onderhoud & Reparatie (op afspraak)
077-3987973 / 06-38518702 Americaanseweg 13 Horst
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Kessel terug naar vijfde klasse

Doek valt voor Kessel na
nederlaag tegen Helden
Door: Geert Metsemakers, VV Helden
Helden heeft zondag 8 mei voor de tweede keer in vier dagen tijd een derby winnend afgesloten.
Waar donderdag van Koningslust werd gewonnen was nu Kessel een maatje te klein. Het eerste herenteam van
VV Helden won, verdiend, met 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft.
Voor rust gingen beide ploegen
redelijk gelijk op. Voor Kessel was
Willem Kruijk tweemaal dicht bij de
openingstreffer. Een schot in de korte
hoek ging naast en toen Kruijk alleen
op het doel af mocht, stuitte hij op
doelman Nick Bouten. Voor Helden
waren Koen Maessen en Ton Peeters
dicht bij de openingstreffer. Het schot
van Maessen uit een krappe hoek werd
gepareerd door doelman Boots en een
pegel van Ton Peeters ging voorlangs.

MVC plaatst
zich voor
nacompetitie

Na de thee was Helden de
betere ploeg op het drukbezochte
en zonovergoten sportpark in Kessel.
Dat werd meteen verzilverd toen Edwin
Heuvelmans binnen de minuut voor de
openingstreffer zorgde. Na deze openingstreffer moest Kessel nog wat meer
uit haar schulp kruipen om zichzelf nog
in de race te houden voor lijfsbehoud.
Willem Kruijk kreeg nog wel wederom
een mogelijkheid om wederom alleen
op doelman Bouten af te gaan maar

de laatstgenoemde kwam hier ook
als winnaar uit de strijd. Helden kreeg
vervolgens een aantal mogelijkheden
om de wedstrijd wat eerder in het slot
te gooien, maar wachtte daar uiteindelijk mee tot vijf minuten voor tijd toen
Remco Peeters op rechts doorbrak en
Koen Maessen de bal op een presenteerblaadje gaf. Maessen, die sinds kort
op Kessels grondgebied woont, stuurde
daarmee zijn dorpsgenoten definitief
terug naar de vijfde klasse.

Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenelftal van MVC’19 uit Maasbree heeft zich op zondag
8 mei geplaatst voor de nacompetitie voor een plek in de tweede klasse.
VOS werd in Venlo met 9-0 verslagen. Vooral in de tweede helft scoorde
MVC’19 aan de lopende band. Middenvelder Django Peeters nam vier
doelpunten voor zijn rekening.
Bij MVC’19 ontbraken door blessures Erik Schoof, Joris Timmermans,
Willem Holthuijsen en Sjors Lintjens en
was Marco Daniëls geschorst. Hierdoor
mocht jeugdspeler Jaap Bruijnen
debuteren in de basis.
In de beginfase konden de dapper strijdende Venlonaren nog gelijke
tred houden met een slordig spelend
MVC’19. Buiten een schot van de weer
uitblinkende Django Peeters tegen de
onderkant van de lat in de 11e minuut,
viel er in de eerste dertig minuten
weinig te genieten.
In de 35e minuut brak Rob Custers
de ban. Zijn schot was te machtig voor
de 40-jarige keeper Marc van den
Hoogen. Vlak voor rust scoorde Django
Peeters. Na de pauze was er sprake van
eenrichtingsverkeer richting VOS-doel,
mede omdat MVC’19 het speltempo
verhoogde. De conditioneel zwakke

tegenstander werd van het kastje naar
de muur gestuurd.
In een tijdsbestek van elf minuten nam MVC’19 met vier treffers
ruim afstand van VOS. Django Peeters
en topscorer Ron van den Kerkhof
scoorden beiden twee maal tussen de
55e en 66e minuut. Het verzet van de
vermoeide Venlonaren was gebroken.
MVC’19 verzuimde in de slotfase
de dubbele cijfers te halen. Met doel
punten van Joost Hesen en Bart Crienen
voerden de Maasbreenaren de score
wel nog op. In de 88e minuut was het
slotakkoord voor Django Peeters, die
met zijn vierde doelpunt de eindstand van 9-0 op het scorebord zette.
MVC’19 mag zich nu op gaan maken
voor promotiewedstrijden naar de
tweede klasse. Dat toetje is een mooie
beloning voor een goed seizoen.

Vijfde team Baarlo kampioen
Het vijfde team van voetbalvereniging Baarlo heeft het kampioenschap veroverd in hun competitie.
Waar het team op 1 mei al niet meer ingehaald kon worden door de concurrentie, vierden ze het feestje op
zondag 8 mei. Na de laatste wedstrijd van het seizoen, een 0-3 overwinning in Roggel, kon het feestje
losbarsten.

(Foto: Math Geurts Fotografie)

Pin 1e
kst en
erd 2e
ag
ope

Kom allemaal plukken* en proeven
* zelfplukken is
in het park

van 13.30 u tot 15.30 u

Live on stage

n

vrijdag 13 mei
Rock Coverband

Aardbeiensmaakfestijn
Kom naar de proeverij met
heerlijke zoete vers geplukte
aardbeien: lambada, darselect,
maling centenary, sonata, salsa
en elsanata
De proeverij, winkel, terras en museum
vrij toegankelijk

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst

077-3970216

www.aardbeienland.nl

AANVANG 21.00 UUR

ENTREE GRATIS

Café Centraal Baarlo
www.cafecentraalbaarlo.nl
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Sharon Janssen bereikt
kwartfinale in Spanje
Door: Wiel Schers
De Panningse tafeltennisster Sharon Janssen heeft bij de Spain Junior&Cadet Open op zondag 8 mei de kwart
finale bereikt. Met de prestatie in het Spaanse Gerona schaarde de Nederlandse kampioene zich bij de Europese top.

Veel medailles voor
JC Helden
Door: judovereniging JC Helden
De judoka’s van JC Helden hebben op zaterdag 7 en zondag 8 mei
deelgenomen aan het internationale Houvast toernooi in Mierlo.
De judovereniging uit Panningen ging uiteindelijk met een flink aantal
medailles naar huis. Judoka’s uit Frankrijk, België en Nederland deden mee
aan het toernooi.
Op weg naar dit succes versloeg
Sharon vier speelsters die al enige
tijd behoren tot de top-100 van de
wereldranglijst. Al die wedstrijden
won ze met een groot verschil in de
beslissende game. Het bereiken van
de beste acht op een evenement
dat tot de hoogste categorie van
het ITTF junior circuit behoort, is een

zeer opmerkelijke prestatie. Het was
de Russische Elina Rub, de nummer
14 van de wereldranglijst, die de
dadendrang van Sharon Janssen in
de kwartfinale tot stoppen bracht.
Toch wist Sharon de eerste game nog
van haar af te snoepen, daarna was
de Russin oppermachtig. De Japanse
Miyu Nagasaki, nummer 1 van de

World Ranking, won het toernooi.
De verwachting bestaat dat Sharon
door de goede recente prestaties bij
de eerstvolgende wereldranglijst in de
top 50 zal staan.
In het dubbelspel bereikte Sharon
samen met de Weertse Karlijn van
Lierop de laatste zestien en werd daar
uitgeschakeld door een Russisch duo.

Europese kampioenen
bij DSG Expression
Door: dans- en showgroep DSG Expression
Het Europees kampioenschap van danssportbond IDA vond op zaterdag 7 mei plaats in het Duitse Hückelhoven.
Dans- en showgroep Expression uit Baarlo nam verschillende prijzen mee naar huis.

Marlouk Colbers en Sara Teeuwen
gingen er op zaterdag erg knap met
het goud vandoor. Suus Horvath werd
in dezelfde poule als Sara tweede.
Joris Moors liet zijn topvorm op het
laatst van de dag in de bloedhete hal
nogmaals zien. Hij sleepte een knappe
bronzen medaille in de wacht.
Op zondag startten de dames met
goed judo. Luna Lucker pakte in een
zware poule het brons, nadat ze in
de kwartfinale haar meerdere moest
erkennen in de Nederlands kampioene.
Suraya Peters kwam overtuigend in
de finale, die ze nipt verloor van een
sterke Duitse tegenstandster.
Eefje Moors won twee partijen met
spetterende heupworpen, maar wist
het podium niet te halen. Joyce Peters
won één partij, Dali Lucker en Tara van
Lier wisten deze keer niet te winnen.
Bij de jongens wonnen Mike Peters,

Sjoerd Horvath, Artoer Makartjan en
Bart Cuppens ieder twee partijen.
Ditzelfde gold voor Cas Janssen,
die met fantastisch judo tot de halve
finale kwam en tot twintig seconden
voor tijd voor stond, maar nipt verloor
na een verwurging. Mark van Dijk
moest na één partij de strijd staken
door een blessure.
Umberto Coopmans zat in de poule
des doods en won hierin vier partijen
met schitterend judo. Hij won overtuigend van twee sterke Belgische
tegenstanders, maar belandde net
naast het podium. Quinn Janssen en
Guus Manders kwamen uit in dezelfde
poule en pakten zilver en brons na
goed gejudood te hebben tegen goede
tegenstanders. Tom van Dijk bereikte
de finale na drie overtuigende winstpartijen. De finale verloor hij, waarna
een zilveren medaille resteerde.

Schilderwerken
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Alle dansers van DSG Expression die deelnamen aan het EK
Bij de 8- tot en met 11-jarigen
haalden Robin Janssen en Maud
Timmermans met hun showdans in de
B-klasse de eerste Europese titel voor
Expression binnen. De danseressen van
de gardegroep werden vice-Europees
kampioen, net als de danseressen van
de showgroep met hun ‘slaapfeestje’.
De A-klasse-showgroep behaalde
de derde plaats met ‘Welcome to the

dollhouse’. De spanning steeg toen
de oudste junioren (12 tot 16 jaar)
na afloop van hun categorie gedeeld
eerste stonden met een showgroep
uit het Duitse Düren. Er moest nog een
keer gedanst worden om uit te maken
wie de Europese titel mee naar huis
mocht nemen. De Baarlose ‘piccolo’s’
dansten ook de tweede keer geweldig
en wisten de jury ervan te overtuigen

dat het goud voor Expression was.
Bij de senioren viel gardesolodanseres Aniek Jacobs met een
vierde plaats helaas net buiten de
prijzen. De seniorengardegroep had
meer geluk en nam het goud mee
naar huis. Ook de seniorenshowgroep
behaalde de titel en wel met het
hoogst aantal punten voor groepen bij
de senioren.

Occasions
vanaf

E 500,Autobedrijf
J van Deursen
06 - 537 205 81

J. Geraedts
Voor al uw
binnen& buitenwerken
30 jaar ervaring

Tel. 06 - 15 38 00 98
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Het Bouwens Debat
bij Omroep P&M
Omroep P&M zendt vanaf donderdag 12 mei een nieuw seizoen uit
van Het Bouwens Debat. In het programma debatteren leerlingen van de
middelbare school over mondiale onderwerpen. De serie bestaat uit drie
afleveringen, waarbij steeds een andere stelling centraal staat. Ook is er
telkens een hoofdgast, die informatie en zijn mening geeft.
De eerste aflevering staat in
het teken van handel. Agrarisch
journalist Marc van der Sterren
is te gast om te praten over
het besteden van het geld voor
ontwikkelingssamenwerking.
Bij de tweede aflevering
is Tweede Kamerlid Raymond
Knops te gast. Hij komt praten
over defensie. Met de directeur

Kasteel De Keverberg Kessel

Dag van het Kasteel
Kasteel De Keverberg in Kessel is maandag 16 mei gratis toegankelijk in het kader van de Dag van het Kasteel.
Meer dan honderd kastelen en buitenplaatsen in Nederland openen deze dag hun poorten.

van Vluchtelingenwerk Limburg,
Chris Baltussen, wordt in de derde
aflevering gesproken over de
vluchtelingenproblematiek.
Het programma wordt
gepresenteerd door Pascal Meyer en
René Martens. De uitzendingen zijn
tot stand gekomen door een bijdrage
van Stichting Mondiaal Burgerschap
Peel en Maas.

Rob & Emiel bij DOK6
Cabaret- en mentalistenduo Rob & Emiel komt op vrijdag 13 mei naar
DOK6 Theater in Panningen. In hun show Da’s Sterk combineren ze magie,
theatrale acts, stand-up comedy en cabaret.
De theatervoorstelling heeft
een eerste, tweede en derde helft.
De twee cabaretiers willen de
bezoekers een avond geven met
een intens gevoel van verwondering
en sterk vermaak. In 2006 werden

de twee Nederlands kampioen
goochelen. Ook werden ze in 2009
uitgeroepen tot Beste Mentalisten
ter wereld bij wereldkampioenschap
mentalisme. De voorstelling begint
om 20.15 uur.

BoekDoeLab in
bibliotheek Maasbree
In de bibliotheek Maasbree vindt van woensdag 11 mei tot woensdag
1 juni de tentoonstelling BoekDoeLab plaats. De tentoonstelling laat
kinderen van vier tot zes jaar op speelse wijze kennismaken met
populaire kinderboeken.
De tentoonstelling is geïnspireerd
op scènes uit populaire kinderboeken zoals Opa Jan, Superbeesje,
Zwaan laat het waaien en Kleine
Mol. Verkleed als Superbeesje
gaan de kinderen op ontdekking.

Bezoekers kunnen tijdens de Dag
van het Kasteel kennismaken met
enkele belangrijke bevindingen uit het
archeologische rapport dat woensdag
11 mei werd gepresenteerd. Zo is de
kist waarin Baron Frits is gevonden
te bezichtigen en is er Middeleeuws
aardewerk te bezoeken dat ooit is

gevonden in de put op de binnenplaats.
Verder is er een videosamenvatting van
de herbouw te bekijken.
Het thema van de Dag van het
Kasteel is dit jaar ‘Proef het verleden’.
En dat kan bij De Keverberg letterlijk op 16 mei. Er worden gerechtjes
aangeboden die afkomstig zijn uit een

kookboek uit 1915, dat eigendom is
geweest van de laatste bewoners van
De Keverberg, de Zusters der Goddelijke
Voorzienigheid.
Kasteel De Keverberg tijdens de
Dag van het Kasteel op m
 aandag
16 mei geopend van 10.00 tot
19.00 uur.

Wetenschappelijke principes zoals
licht, geluid en krachten worden in
het BoekDoeLab gekoppeld aan de
verhalen uit de kinderboeken. Met
het prikkelen van de zintuigen wordt
het leesplezier gestimuleerd.

Iers Festijn in
Maasbree
Het Maasbrees Mannenkoor houdt op zaterdag 14 mei een compleet
Iers festijn in Maasbree. De gehele avond staat in het teken van Ierland.
Er wordt traditionele muziek, zang en dans gespeeld en opgevoerd en er
zijn diverse Ierse gerechten te verkrijgen, zoals Guinness-bier en Irish
stew.
Onder andere het Maasbrees
Mannenkoor, Scoile Rince Celtus
Dancers uit Venlo, het Jonge
MannenKoor met band, Breetse Bluf,
Tin Whistle & Fiddle treden tijdens het
Iers festijn op en brengen authentieke
Ierse muziek ten gehore of laten

typisch Ierse dans zien.
De afsluiting bestaat uit het
samen uitvoeren van The Wild Rover,
de alom bekende Ierse topper van
The Dubliners. Aanvang van het
festijn is 20.00 uur bij trefcentrum
D’n Adelaer in Maasbree.

Ze zijn er weer!

Zomerbloeiers, geraniums
en perkplanten vanaf € 1,00
Kwekerij van Ophoven
Bongardweide 18, Baarlo | Tel. 077 – 477 30 84

Samen 800 jaar
De familie Ebisch uit Panningen bereikte op donderdag 12 mei een bijzondere mijlpaal. De dertien
kinderen van Jac Ebisch uit Panningen en Christina Ghielen uit Beringe vierden op die dag dat ze gezamenlijk
800 jaar oud waren. Vader ‘Jac van Ebisch Graad van het Strötje’ en moeder ‘Stien van Roetje Ghielen’
woonden tot 1957 in Beringe en verhuisden daarna naar het Dr. Poelsplein in Panningen. Tot Jac in 1990
overleed woonden ze daar. Christina woonde vervolgens tot aan haar dood in 2011 op de Wietelweg in
Panningen. Op de foto staan op de achterste rij Ruud (69), Geert (67), Paul (57), Laurens (63), Martha (56),
Sibil (68), Mich (60) en Leo (66). De voorste rij bestaat uit Wim (64), Door (58), Vincent (61), Mariet (59)
en Martin (52).
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Tijdlijn op digitaal
historisch platform
Op www.peelenmaasnet.nl is sinds kort een tijdlijn toegevoegd. Met de
tijdbalk is het mogelijk de zoekopdracht te verfijnen en te zoeken naar alle
informatie uit een bepaalde periode. Het gemeentearchief achter de website
is ook op zoek naar vrijwilligers in Kessel en Maasbree voor het digitaliseren
van foto’s en documenten.
Op de website van PeelenMaasNet
zijn foto’s en documenten te vinden van de historie van gemeente
Peel en Maas. Deelnemers van het
archief zijn gemeente Peel en Maas,
Heemkundevereniging Helden,
Historische Werkgroep De Borcht Baarlo
en Kunstroute Peel en Maas.
Voor het digitaliseren en overnemen van beschrijvingen van een
collectie foto’s van de voormalige
gemeente Maasbree is het archief op

zoek naar een Maasbreese vrijwilliger.
De foto’s worden na de bewerking
op PeelenMaasNet gezet. Het werk
kan na een inwerkperiode ook thuis
worden uitgevoerd. Ook in Kessel is het
archief op zoek naar een vrijwilliger.
PeelenMaasNet wil het bevolkingsregister van Kessel doorzoekbaar maken.
De gegevens worden aan de collecties
op de website toegevoegd. Ook deze
werkzaamheden kunnen na verloop
van tijd thuis worden uitgevoerd.

Documentaire over
Tony’s Chocolonely
In DOK6 Cinema in Panningen wordt woensdag 18 mei de documentaire
Tony vertoond. Deze documentaire gaat over het verhaal achter het chocolademerk Tony’s Chocolonely. Tijdens de filmavond is de documentairemaker
aanwezig om vragen te beantwoorden.

Vrijheidsvuur in Panningen
Negen renners van Atletiek Helden hebben in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 mei het
bevrijdingsvuur van Wageningen naar Peel en Maas gebracht. Manuela Geurts, Tanja Wanten, Rinie Ebisch,
Wim Ebisch, Ton Teuwsen, Peter Kegel, Hay Driessen, Wim Janssen en Hans Peeters renden in estafettevorm
de 115 kilometer van Hotel de Wereld, waar op 5 mei 1945 de vrede werd getekend, naar het monument in
Everlo in Panningen. Rond 00.30 uur vertrokken de renners en rond 11.00 uur kwamen ze aan in Panningen.
Daar werden ze onder andere verwelkomd door wethouder Raf Janssen.

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

De documentaire vertelt
het verhaal van een stel jonge
Nederlandse journalisten die
korte metten wil maken met
de kindslavernij in de cacaoindustrie. Hun reis op weg naar
een slaafvrije cacaowereld begint
in 2003 als onderdeel van het
tv-programma Keuringsdienst
van Waarde. De journalisten
weten hun eerste zelfbenoemde
slaafvrije chocoladereep op de
markt te brengen. Het merk Tony’s
Chocolonely is in tien jaar tijd
uitgegroeid tot één van de grootste

chocoladebedrijven van Nederland.
Baarlonaar Bart Hölscher, regisseur
van diverse documentaires, leidt
de avond in. Na afloop van de film
is Maurice Dekkers, oprichter van
het chocolademerk en bekend van
het programma Keuringsdienst van
Waarde, aanwezig om vragen te
beantwoorden. Na afloop ontvangen
alle aanwezigen een reep chocolade
en achtergrondinformatie over Tony’s
Chocolonely. De documentaire begint
om 20.30 uur bij DOK6 Cinema.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu

Openlucht Heilige
Missen in Maasbree
De maand mei wordt van oudsher ook wel de Mariamaand genoemd.
In deze maand is er een bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus.
Op woensdag 18 en woensdag 25 mei wordt bij twee kapellen in Maasbree
extra aandacht besteed aan Maria.
Tijdens de Mariamaand wordt het
Mariabeeld in de kerk vaak versierd
met bloemen en krijgt het soms
een prominentere plaats in de kerk.
Ook wordt er in deze maand vaak een
kaarsje opgestoken bij Maria.
Op woensdag 18 mei kunnen
belangstellenden een Heilige Mis
bijwonen bij de kapel aan het Langhout
in Maasbree. Deze begint om 19.00
uur. Op woensdag 25 mei begint er
om 19.00 uur een Heilige Mis bij de

Aspergeshopdag Panningen
De zevende aspergeshopdag vond op donderdag 5 mei Hemelvaartsdag plaats. Het centrum van
Panningen was weer de locatie voor de vele kraampjes, optredens en terrasjes. Vanwege het warme weer
was het druk op het Raadhuisplein. Vele mensen kwamen een kijkje nemen bij het evenement dat
georganiseerd werd door Aspergegilde Peel en Maas en centrummanagement Panningen.
Naast schilwedstrijden konden kinderen knuffelen met biggetjes en rondrijden op tractortjes. Volwassenen
konden hun smaakpapillen de kost geven en genieten van het ‘witte goud’ in alle soorten en maten.

kapel ’t Rooth. Ook wel Kapel van de
Moeder van Barmhartigheid genoemd.
Deze kapel dateert van 1695 en is
daarmee de oudste, nog bestaande,
kapel van Maasbree.
Bij slecht weer vindt de viering
plaats ter plekke in een loods of schuur
bij Langhout en bij de Plaats bij het
Rooth. Neem voor meer informatie
contact op met Gonnie Winthaegen
via 077 465 18 54 of An Duijf via
077 465 33 78.

Garageverkoop
Egchel
In Egchel Hook, de Wethouder Tielenstraat en de Pastoor Koningstraat,
wordt op zaterdag 14 mei een garageverkoop gehouden. Buurtbewoners
verkopen die dag vanuit hun garage of oprit diverse bruikbare spullen.
Tijdens de garageverkoop mogen
diverse spullen verkocht worden, zoals
huishoudelijke spullen, accessoires,

kinderspullen, kleding en dergelijke. De verkoop duurt van 10.00 tot
12.00 uur.
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Koningslust

za 14 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: discotheek The Apollo

Seizoensafsluiting
jeugd

Meijel

Latin Lovers

vr 13, za 14 en zo 15 mei
Organisatie: VV Koningslust
Locatie: sportpark De Lust

za 14 mei
09.30-12.30 uur
Organisatie: schutterij
Sint Nicolaas
Locatie: huis-aan-huis

Euronight

Baarlo

za 14 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 13 mei 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa

Vogelmarkt

Madness Indoor Festival

Limburgse Aovend
za 14 mei 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa

zo 15 mei 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden
Locatie: gemeenschapshuis
Kerkeböske

BoekDoeLab

wo 11 mei-wo 1 juni
Locatie: bibliotheek Maasbree

Iers Festijn
Hoge Hakken Rode Lippen

Egchel

zo 15 mei 22.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio

zo 15 mei 10.00 uur
Organisatie: SV Egchel
Locatie: sportpark De Wietel

Maria-rondgang

Mini-voetbaltoernooi
wo 18 mei 14.00 uur
Locatie: kloostertuin achter
gemeenschapshuis Kerkeböske

Garageverkoop
za 14 mei 10.00-12.00 uur
Organisatie:
buurtvereniging Egchel Hook
Locatie: Wethouder Tielenstraat
en Pastoor Koningstraat

Maasbree

Kessel

za 14 mei 20.00 uur
Organisatie: Maasbrees
Mannenkoor
Locatie: trefcentrum D’n Adelaer

Opening
spelenbos
ma 16 mei 10.00 uur
Organisatie: Jong Nederland
Maasbree
Locatie: achter de Blokhut

Dag van het Kasteel
ma 16 mei 10.00-19.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg

Helden

Kessel-Eik

do 12 mei 19.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: visvijver Breeërpeel

wo 18 mei 13.30 uur
Organisatie: Welzijnsgroep Kessel
Locatie: gemeenschapshuis

Open repetitie
Femmes Vocales
wo 18 mei 20.15-22.15 uur
Organisatie:
vrouwenkoor Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Panningen
Rob & Emiel

vr 13 mei 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Liefmans
Ladies Night
vr 13 mei 20.30 uur
Locatie: café Dotje

ma 16 mei 13.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur
Maasbree
Locatie: café-restaurant De Mök

Optreden blaaskapel
De Breethaler en
Fanfare Sint Jozef

Heilige Mis
wo 18 mei 19.00 uur
Locatie: kapel aan het Langhout

Bert & Ernie
Discoshow
za 15 mei 20.30 uur
Locatie: café Dotje

Pinkstermarkt
ma 16 mei 09.30-16.00 uur
Organisatie: Ebisch Events
Locatie: centrum

Pinkstermarkt Matinee
ma 16 mei 14.00 uur
Locatie: café Dotje

Tony’s Chocolonely
wo 18 mei 20.30 uur
Locatie: DOK6 Cinema

Fietsoriëntatietocht

Ontmoetingsmiddag

Kruidenwandeling

Kledinginzameling

Bijeenkomst
beelddenken
do 19 mei 20.00-21.30 uur
Organisatie:
MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Basisschool
Nieuweschool

za 14 mei 13.30-16.30 uur
Organisatie:
Muziek onder de Toren
Locatie: toren Raadhuisplein

ONZE
NIEUWE
COLLECTIE
IS BINNEN

JOUW SMAAK
VOOR ELK BUDGET
Bezoek nu een van onze
inspirerende keukenshowrooms.
DEURNE

SOMEREN-EIND

STATIONSSTRAAT 67

BOERENKAMPLAAN 143

T0493 441111

T0493 441111

Wij zijn ook gevestigd in:
BERGEIJK

HEERLEN

TILBURG

W W W.NU VA K EUK ENS.NL

2E
PINKSTERDAG
GEOPEND!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

12
05

Fietstocht Milaan naar Apeldoorn

Bas van de Goor
foundation in Panningen
De Bas van de Goor Foundation (BvdGF) kwam op dinsdag 3 mei tijdens haar fietstocht van Milaan naar
 peldoorn door Panningen. Bij het Huis van de Gemeente werden de fietsers voor het goede doel onthaald door
A
burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, wethouder Roland van Kessel en gemeentesecretaris Henk Mensink.
Na het nuttigen van een lunch vervolgden ze hun weg.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

service 21

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Emeritus kapelaan Henk Lemmens
06 23 14 94 11 | lemmensh@hetnet.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis Pinksteren 9.30 uur t.i.v. Hein
Smedts en An Smedts-Hesen en zoon
Wiet; Hubertus Thijsen en Hendrika
Thijsen-Grubben; Wilhelmus Verstegen
en Petronella Verstegen-Gommans
en overl. fam.; Wiel Grommen en
Bertha Grommen-van Ratingen; Wies
Reinders-Wijnen (verj)
Maandag 16 mei
Geen H. Mis

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei
H. Mis Pinksteren 17.30 uur
Zaterdag 21 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Gerda SmetsSteeghs (vw het kerkkoor); Piet
Keijsers en Lies Keijsers-Smolders

Parochie Egchel

De BvdGF is het goede doel verbonden aan de start van de Giro d’Italia in
Apeldoorn. De Italiaanse wielerronde
ging op vrijdag 6 mei van start in de
Gelderse stad en om wielerliefhebbers
te enthousiasmeren, besloot BvdGF een
speciale route te fietsen met diabetes type 1-patiënten. Sinds 25 april
gingen zij onderweg vanuit Milaan naar
Apeldoorn. In totaal hebben de fietsers
zo’n 1.600 kilometer afgelegd toen ze
in Apeldoorn aankwamen.

Mascotte
Sjaan de Haan
Om hun eerste rustplek in
Nederland leuker te maken, vroeg de
organisatie op maandag aan gemeente
Peel en Maas of de wielrenners een
dag later op een leuke manier onthaald
konden worden. De burgemeester en
de wethouder van sport Roland van
Kessel besloten de fietsers te verwelkomen. Ook kregen de sporters een

mascotte in de vorm van Sjaan de Haan
mee en ontvingen ze allemaal een tas
met een bidon en een fietsroute van
Peel en Maas.
Oud-volleyballer Bas van de Goor
zelf kon vanwege een sleutelbeenbreuk
niet meefietsen met de groep, maar
in Panningen stapte hij toch op om de
laatste twee dagen nog mee te maken.
De voormalig olympisch kampioen was
heel blij met de ontvangst die de groep
kreeg in Peel en Maas. “Het feit dat de
burgemeester en de wethouder hier
waren, laat wel zien dat het leeft in
Peel en Maas”, liet hij weten. “Het was
een warm welkom voor ons. Heel erg
leuk hoe ze het hier geregeld hebben.”

‘Doet een mens
goed’
“Het is ook de eerste plek in
Nederland waar we een stop maken,
dus dan is het heel fijn als je zo ontvangen wordt”, vervolgt de 2.10 meter

lange Van de Goor. “En dan mogen we
ook nog eens op zo’n fijne plek in het
zonnetje bij het gemeentehuis lunchen.
We zijn de gemeente dankbaar voor de
ontvangst. Dat doet een mens goed.
Nu zijn de fietsers wat uitgerust en zijn
ze klaar voor de rit naar Nijmegen.”
Op donderdag vertrok de stoet van
Nijmegen naar Apeldoorn, waar op
vrijdag de start van de Giro plaatsvond.

’Eer om te doen’
Burgemeester Delissen-van
Tongerlo vond het erg leuk dat ze
de groep mensen mocht ontvangen.
“Het is voor mij ook een eer om dit te
doen”, vertelde de burgemeester. “Het
zijn allemaal mensen met een toch wel
ernstige aandoening die dat hele stuk
fietsen. Dan vind ik het heel mooi om
ze te ontvangen. Het werd ons een dag
van tevoren gevraagd en we hebben
spontaan besloten mee te werken. Het
is voor hen ook leuk. Het is voor beide
partijen een toegevoegde waarde.”

Derde editie

Maria-rondgang in
Oude Kloostertuin Helden
Dit jaar vindt de derde editie plaats van de Maria-rondgang in de Oude Kloostertuin achter gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Deze wordt gehouden op woensdag 18 mei.
Vele ouderen in Helden herinneren
zich deze tuin met de Mariagrot bij
het voormalige zusterklooster. In een
van de weinige loofbossen die Peel
en Maas rijk is, zijn mogelijkheden
gecreëerd om van de natuurlijke rust
te genieten. Met het opknappen van
het bos is ook de oude Mariagrot
opgeknapt en hier vindt de jaarlijkse
Maria-rondgang plaats.
Samen met de mensen van

Dorpsdagvoorziening De Koeberg,
De Zonnebloem en de KBO kunnen
mensen deelnemen aan de Mariarondgang. Deze wordt georganiseerd
door parochie St. Lambertus, het
Kerkeböske en het Kernteam WWZ in
Helden.
De middag begint om 14.00 uur
in het gemeenschapshuis. Vanaf
14.20 uur gaat het gezelschap
in een korte rondgang van het

Kerkeböske naar de Mariagrot.
Daar wordt het beeld in de grot
geplaatst met medewerking van
het blazersensemble van fanfare
St. Cecilia, het seniorenkoor van
de KBO, communicantjes en leden
van het Koninklijke Schuttersgilde
St. Lambertus. Omstreeks 15.00 uur
begeeft iedereen zich weer naar het
gemeenschapshuis waar tot 15.30 uur
nog koffie kan worden gedronken.

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur t.i.v.
Jac Gommans (jaardienst); Truus
Vanmaris (verj.)
Zondag 22 mei
H. Mis 11.00 uur

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 14 mei
H. Mis Pinksteren 19.00 uur t.i.v.
Bert Hanrats (verj) en overl. fam.
(coll); Harry Drissen (jaardienst), Trui
Drissen-Voorter en overl. fam.
Vrijdag 20 mei
H. Mis 13.30 uur Uit dankbaarheid
b.g.v. het 50 jarig huwelijk van Jan en
Marietje Strik-van der Burgt

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis Pinksteren 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Toos Gastreich (zeswekendienst); Gerrit van Nisselroij (jaardienst); Nentje Lemmen-Scheres en
Piet Lemmen (mnd); Toos MaessenNijssen: Ton van der Zandt, mgr. Willy
Heuvelmans en fam. Heuvelmans-te
Locke
Maandag 16 mei
H. Mis 2de Pinksterdag 10.00 uur –
samenzang
Zondag 22 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste H.
Communieviering van de Heldense
kinderen

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 12 mei
Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken
Zondag 15 mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Gertrudis v. Heugten en
overleden fam. (gest.jaard); Mien
Lansbergen-Hoebergen en Brord
Lansbergen (gest.jaard); Wim
Verberne en zoon Hans ; Pierre
Nelissen (col); uit dankbaarheid
Maandag 16 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 17 mei
Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken
Donderdag 19 mei
Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

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 14 mei
H. Mis 14.30 uur in De Groenling
H. Mis Pinksteren 19.00 uur – gemengd
koor t.i.v. Lei Nelissen ( verj.) en To
Nelissen-Lemmen (jaardienst); Jan
Hendrikx (jaardienst); Truus KoopmansBeurskens (col) en Hub Koopmans;
Harrij Nijssen (overl.); Toon en Mia
Janssen-Beek, Lien Vaessen, Hay en
Nel Janssen-Smets, Ton Manders, Silvia
Janssen, Mia Janssen-Jacobs, Bert
Janssen; Paula Janssen-Geraeds en
Paula Janssen-Vaessen
Zaterdag 21 mei
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
To Janssen-van der Linden en Piet
Janssen en zoon Sjraar; Jac Kerkhof
en Nelly Kerkhof-Hendriks; Thei
Trienekens (col) en Nies TrienekensOttenheim; Jos v.d. Hoogen (overl.)

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

DESKUNDIGE INSTALLATEURS VERZORGEN
DE VOLLEDIGE INBOUW VOOR U!

AFZUIGKAP
OVEN

KOOKPLAAT
KOELKAST

VAATWASSER

APPARAAT VERVANGEN?
Uw oude koelkast, vaatwasser, oven of kookplaat defect? Electro World Tummers is specialist in het vervangen van inbouw-apparatuur
in bestaande keukens. Alle merken inbouwapparatuur zijn te verkrijgen in alle prijssegmenten. U bent van harte uitgenodigd om onze
winkels te bezoeken en deskundig advies op maat te krijgen door onze verkoopadviseurs.

MAATWERK EN SERVICE IN
INBOUWAPPARATUUR!

OOK VOOR UW NIEUWE
KEUKEN KOMT U NAAR ONS!

“Voor een inbouwapparaat bent u bij Electro World Tummers aan het juiste adres. Wij bieden een zeer ruime keuze
in inbouwapparatuur: van kookplaten, afzuigkappen, ovens,
PDJQHWURQVHQYDDWZDVVHUVWRWZDVPDFKLQHVNRɝ
H]HW
apparaten en koel- en vrieskasten. Elk apparaat heeft zijn
HLJHQVSHFLȴHNHHLJHQVFKDSSHQ2Q]HYHUNRRSDGYLVHXUV
geven u graag een uitgebreid en deskundig advies, zodat het
apparaat zo goed mogelijk aansluit op uw wensen. Daarom
komen wij ook vrijblijvend en gratis* bij u thuis langs om de
maten op te nemen. Tevens verzorgen wij de inbouw van de
gekochte apparatuur, zodat deze veilig en vakkundig worden aangesloten. Tummers staat garant voor optimale
service én voor een stukje maatwerk.”

Hub

HORST

ROERMOND

Onderdeel va n
E lectro World
Tummers!
HEERLEN

Altijd direct de beste prijs!

* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT. € 50,- VOORAF BEREKEND - ACHTERAF VERREKEND

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

OPENINGSTIJDEN PINKSTEREN

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND
PANNINGEN
ECHT
TEGELEN

1e Pinksterdag

11.00 - 17.00
*(6/27(1
*(6/27(1
*(6/27(1

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

2e Pinksterdag

11.00 - 17.00
10.00 - 16.00
13.00 - 17.00
*(6/27(1

