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Oldtimers op toer
Liefhebbers van oldtimers konden zondag 30 april hun hart ophalen in Meijel. Daar verzamelden zich op de Dorpsstraat ruim honderd eigenaren van oldtimers om samen
een ritje te maken. Onder de oude voertuigen bevonden zich zestig bromfietsen, veertig motoren en 25 auto’s, met eigenaren uit Noord- en Midden-Limburg en het oosten van
Brabant. “Het was een prachtig gezicht om al die, vaak schitterend gerestaureerde, voertuigen op een rij te zien staan”, laat medeorganisator van de rit Jan Verstappen weten.
Vanaf 10.30 uur vertrokken na elkaar de bromfietsen, motoren en auto’s voor de tocht over diverse buitenwegen en een stukje Brabantse natuur. “In Mierlo hebben we samen
geluncht”, aldus Jan. “Voor de gastheer was het wel even schrikken toen er zo’n 160 personen tegelijk van de lunch gebruik wilden maken.” Na de lunch vertrok de stoet weer
richting Meijel. Jan: “We kunnen terugkijken op een mooie, geslaagde rit met veel zon en zeer weinig technische mankementen.”

Provincie wil huisje verwijderen

Gans Niels moet verhuizen
Als het aan Provincie Limburg ligt, krijgt gans Niels uit Maasbree binnenkort een andere woonplaats. De witte
gans verblijft al enkele maanden op de rotonde aan de Provincialeweg N275 in Maasbree en heeft onlangs een
houten huisje gekregen. Vanwege de verkeersveiligheid wil de provincie ook het huisje verwijderen.
Het dier houdt zich al enkele
maanden op rondom de rotonde en
werd een bekende verschijning in
de omgeving. Inmiddels is de gans
een ware cultheld: hij kreeg de naam
Niels, er zijn twee Facebookpagina’s
gemaakt waar mensen foto’s van en
met de gans plaatsen, filmpjes posten
of ‘updates’ over Niels publiceren.
Een tijdje geleden kreeg de gans ook
nog een houten huisje aangeboden
door een ondernemer uit Beringe.
De enorme populariteit van het dier

en het feit dat er een huisje bij zijn
verblijfplaats is geplaatst, zorgt echter
voor hoofdbrekens bij de provincie.

Twee Facebook
pagina’s over Niels
“De Provincie Limburg gaat
onder meer over het beheer van
de provinciale wegen”, vertelt een
woordvoerder van de provincie.
“Het is niet toegestaan om zomaar,
zonder vergunning, een hokje op

een openbare plek te plaatsen.
Daarnaast kan het een gevaar vormen
voor de verkeersveiligheid, wat je als
burger niet moet willen. Als we dit
toestaan, dan moeten we vergelijkbare
dingen ook goedkeuren. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling.”
René van Ophoven uit Beringe, die
het huisje maakte, zou het jammer
vinden als het huisje daadwerkelijk
verwijderd wordt: “Het is bijna een villa
voor het dier. Dat de gans daar rondliep
is het gesprek van de dag in Maasbree.

In eerste instantie had ik het huisje dan
ook voor de gein gemaakt.”

Provincie heeft een
locatie op het oog
Hoewel de provincie het een
sympathieke actie vindt, moet er
een passende oplossing gevonden
worden voor de gans en het huisje.
“Vanuit veiligheidsoogpunt moet er op
korte termijn iets gebeuren”, aldus de
woordvoerder. “Zo hebben we contact
gehad met de dierenambulance,
maar omdat het dier niet gewond is,
kunnen ze niets doen. Daarom zijn
we nu actief op zoek naar een andere

natuurlijke habitat voor de gans, zoals
een kinderboerderij in of in de buurt
van Maasbree.” De provincie heeft
inmiddels een locatie op het oog.
Het is nog niet bekend wanneer het
huisje weggehaald wordt.
Het verhaal van Niels groeit elke
dag in Maasbree. Op dinsdag 2 mei
hebben twee onbekende personen
geprobeerd de gans te vangen.
Een buurtbewoner filmde hoe het
duo met een doek achter het beest
aanrende en zette het filmpje op
Facebook. De vangpogingen bleken
tevergeefs; de gans bracht zichzelf
in veiligheid door de beek in te
rennen.
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Initiatiefneemster Goede Doelen Week

Lintje voor Panningse Mariet Janssen-Smulders
De uit Panningen afkomstige Mariet Janssen-Smulders (69) is woensdag 26 april benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze kreeg het
lintje uit handen van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo voor haar
enorme inzet voor het verenigingsleven.
Van 1981 tot 1991 was Mariet
vrijwilliger bij, lid en voorzitter van de
ouderraad van basisschool De Wissel in
Panningen. Ook was ze daar bestuurslid. De Panningse was onder andere
actief bij het voorlezen, knutselen en
handwerken met leerlingen. Ook was
ze contactpersoon tussen de kerk en de
school voor de organisatie van de
communie en het vormsel.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
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Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
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Henny Roosen
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Goutiers D&D Services
077 307 47 60
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door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
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Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.
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Als bestuurslid zette ze zich in voor alle
drie de basisscholen in Panningen.
Al sinds 1982 zet Mariet zich in als
vrijwilliger bij de parochie O.L. Vrouw
van Zeven Smarten in Panningen, waar
ze ook lid is van het kerkbestuur. Ze
was actief als lid van de werkgroep
Voorbereiding Eerste communie, lid van
de werkgroep Vormselvoorbereidingen,
bezorger van het parochieblad en
medeorganisator van de nieuwjaarsreceptie. Zij is daarnaast initiator en lid
van de Avondwakegroep, coördinator
van de werkgroep Bloemen, lector,
beheerder van de voorraad verbruiksartikelen voor de oefenruimte en
assistent bij de communie.
Tussen 1984 en 1994 was Mariet
lid van het voormalige Oranjecomité
in Panningen, waar ze medeorganisator van de jaarlijkse spellen voor
Koninginnedag was en de opslagplaats
van materialen beheerde. Van 1985 tot
2013 was ze collecte-organisator bij de
Nederlandse Brandwonden Stichting,
afdeling Panningen. In diezelfde
periode, van 1986 tot 2003, was de
onderscheiden Panningse vrijwilliger
bij carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl
in Panningen. Zij was daar actief als
beheerder van de kleding voor de boerenbruiloft, bedacht de aankleding van
de zaal voor de carnavalsdagen mee en
voerde deze uit. Daarnaast draaide ze
bardiensten tijdens de carnavalsdagen
en ruimde ze de zaal nadien op. Zij was

lid van de jeugdcommissie, ondersteunde de pr met onder andere het
schrijven van artikelen en beheerde het
fotoarchief.
Sinds 1986 is Mariet jurylid van de
Oud-Limburgse Schuttersfederatie in
Venray. Daar is ze actief bij de schuttersbond Juliana, bij het DekanaatSchuttersfeest en bij het Oud-Limburgs
Schuttersfeest (OLS). Ook begeleidt zij
nieuwe juryleden. Ook de Koninklijke
Harmonie Concordia Panningen kan al
jaren op Mariet rekenen als vrijwilliger.
Ze is al 26 jaar lid van de muziekcommissie, samensteller van het verenigingsblad ’t Bukske, medeorganisator
van de jaarlijkse barbecue en ze
verzorgt de aankleding van de zaal bij
concerten. Ook organiseert Mariet de
jaarlijkse Speculaasactie.
De laatste jaren zet Mariet zich ook
in voor andere verenigingen. Bij de
Panningse afdeling van De Zonnebloem
is ze sinds 2004 actief als bezoekvrijwilliger. Daarnaast onderneemt ze uitstapjes met haar gasten en ondersteunt
zij de organisatie van activiteiten als
de kerstviering en de zomerpicknick.
Verder ondersteunt ze de organisatie
van de jaarlijkse verkoop van loten en
verkoopt zij deze ook zelf. Zeven jaar
geleden werd Mariet lid van Limburgs
Vrouwennetwerk ZijActief, afdeling
Panningen. Daar was ze vooral actief
als medeorganisator van de themaavonden die worden georganiseerd.
Ten slotte zet de Panningse zich
ook in voor goede doelen. In 2013
werd ze initiatiefnemer en voorzitter
van Stichting Goede Doelen Panningen.
Ze wilde een gezamenlijke collecte in

haar dorp organiseren en zocht hiervoor
de samenwerking met alle dertien
coördinatoren van de verschillende
collectes. Mariet is het aanspreekpunt
voor de stichting en geeft leiding aan
alle werkgroepen. Daarnaast nam zij in
2015 het initiatief om tot een geza-

menlijke collecte te komen voor de
hele gemeente Peel en Maas en deze
heeft in 2016 voor het eerst plaats
gevonden. Voor haar lange lijst met
vrijwillerswerk werd Mariet Koninklijk
onderscheiden.
(Foto: Stefan Koopmans)

Proef meeluisteren

Raadsvergadering gemeente via live-stream
De raadsvergadering van gemeente Peel en Maas is op dinsdag 9 mei voor het eerst live te volgen via internet. De gemeente Peel en Maas start die
avond met een proef zodat mensen thuis mee kunnen kijken en luisteren met de gemeenteraad.
De gemeente is bezig met
het installeren van de benodigde
apparatuur om de live-stream dinsdag
tot stand te laten komen. Peel en
Maas is niet de eerste gemeente waar
raadsvergaderingen live te volgen
zijn. Onder andere inwoners van
Horst aan de Maas, Venlo en Leudal
kunnen vanuit thuis het overleg van
de gemeenteraad volgen. Tot nu was

het in Peel en Maas alleen mogelijk
om achteraf geluidsfragmenten te
beluisteren van de vergadering.

Niet eerste gemeente
met live-stream
Tijdens de vergadering van dinsdag
9 mei worden onder andere het
woongebied Piushof in Panningen en

het loslaten van de sluitingstijden in de
horeca besproken. Tijdens een
opiniërende raadsvergadering wisselen
alle leden van de gemeenteraad meningen uit, voordat ze samen een besluit
nemen. Dat besluit wordt meestal
genomen tijdens een volgende,
besluitvormende, vergadering.
Burgers hebben daarbij
spreekrecht. Indien zij iets willen

vertellen aan de gemeenteraad dat
te maken heeft met één van de
thema’s die worden besproken, kan
deze dit vooraf aan de gemeente
melden. Insprekers moeten hiervoor
wel fysiek aanwezig zijn bij de
gemeenteraadsvergadering.
Kijk voor meer informatie over de
live-raadsvergadering op
www.peelenmaas.nl

Pelotontocht op bevrijdingsdag

Freedom Ride door Kessel, Baarlo en Maasbree
Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, rijdt een stoet met verschillende professionele renners en oud-profwielrenners door Noord- en Midden-Limburg.
De Freedom Ride, zoals de pelotontocht heet, gaat ook door Kessel-Eik, Kessel, Baarlo en Maasbree.
Een gedeelte van het parcours gaat
over de internationale bevrijdingsroute
‘Liberation Route Europe’. De start en
finish zijn bij Kasteel Aldenghoor in
Haelen in de gemeente Leudal.
Onderweg passeren de deelnemers
plaatsen die zijn gerelateerd aan de
Tweede Wereldoorlog.
Na de start in Haelen om 10.00 uur
gaan de fietsers met een gemiddelde
snelheid van 27 kilometer per uur
richting Neer en Kessel-Eik, waar

ze naar verwachting rond 10.15 uur
arriveren bij de Napoleonsweg.
Daarna gaan de renners door naar
Kessel, waar ze rond 10.20 uur bij
de Napoleonsweg/Molenstraat
aankomen. De route gaat daarna
verder richting de Kasteellaan/
Diepenbroeklaan in Baarlo, waar
ze rond 10.40 uur langskomen.
Het peloton komt daarna rond
10.50 uur aan in Maasbree, om door te
rijden naar Sevenum en Horst.

De Freedom Ride wordt
georganiseerd door Team LottoNL
Jumbo, het vfonds en de Stichting
Liberation Route Europe. Het is de
tweede keer dat de tocht wordt
gehouden.

Er fietsen enkele
(oud-)profs mee
Omdat de vrijheid centraal staat,
vindt het ritje op Bevrijdingsdag plaats.

De wielrenners en schaatsers van
het team fietsen gezamenlijk in een
pelotonstocht met wielertoeristen een
route van 110 kilometer. Onder de
(oud-)profs bevinden zich bekenden als
Lars Boom, Robert Gesink, Twan Poels,
Joop Zoetemelk, Jan Janssen en
Frans Maassen. In totaal rijden er zo’n
750 fietsers mee.
Kijk voor meer informatie over de
Freedom Ride en de route die wordt
gefietst op www.freedom-ride.nl
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Over paters en nonnen
3

Missiehuis Panningen

In het van oorsprong katholieke Peel en Maas staat in ieder dorp een kerk. Naast het gebedshuis hadden of
hebben verschillende kernen ook nog een eigen klooster. Daar werden paters opgeleid, meisjes onderwezen en
ouderen verzorgd. Sommige kloosters zijn inmiddels gesloopt en andere hebben nog altijd een prominente plek
in het aangezicht van het dorp. In onze nieuwe serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. Als
derde kijken we naar het Panningse Missiehuis.

Heren Lazaristen.
In Frankrijk was de politiek in
die tijd erg tegen alle plekken waar
religie werd onderwezen. De lazaristen
moesten weg uit het land en vonden
in Panningen hun toevluchtsoord.
“Het klooster hier stond leeg en dus
werd het een soort asielzoekerscentrum
voor de Franse lazaristen.” Het gebouw
werd uitgebreid met een vleugel om
alle lazaristen op te kunnen vangen.
In het gebouw werden jongemannen
opgeleid om missionaris te worden in
alle delen van de wereld. De eerste
achttien jaar bleef het een internationaal huis waar amper Nederlands werd
gesproken. Frans was de voertaal.

Na Panningen
uitgewaaierd over de
wereld

Bijna 140 jaar geleden werd
het klooster aan de Kerkstraat
gebouwd. In het begin als
zusterklooster voor urselinen.
De dames kwamen van heinde en
verre om in het klooster les te gaan
volgen. “Ze kwamen uit heel
Nederland en stapten in Venlo uit
de trein”, vertel Wiel Bellemakers,
historicus en archivaris bij de Heren
Lazaristen. “Vanuit Venlo moesten
ze op een paard en wagen richting

Panningen. De wegen waren niet zo
goed toen, dus je kunt je wel
voorstellen dat het geen pretje was.”
Na vier jaar verdwenen de zusters dan
ook weer.

Heren lazaristen vanaf
1903 in Panningen
Het klooster bleef daarna vijf
jaar leeg. “De pastoor van Helden
gaf daarna nog godsdienstlessen,

maar pas in 1892 kwamen er nieuwe
bewoners”, vertelt Wiel. Wederom
was het een zusterorde die intrek
nam in het, toen nog kleine, gebouw.
De Missiezusters van het Kostbaar
Bloed kwamen er wonen. Tot 1903
leidden zij in Panningen 220 vrouwen
op tot missiezusters die voornamelijk in
Zuid-Afrika aan de slag gingen. In dat
jaar vertrokken ze weer en kwamen de
bewoners die nu nog steeds gehuisvest
zijn in het klooster: congregatie van de

Het jaar 1921 was belangrijk voor
het Panningse klooster. Het werd zelfstandig binnen de congregatie en dat
betekende dat er geen geld meer vanuit
Frankrijk naar Limburg kwam. De paters
in Panningen moesten voortaan hun
eigen broek ophouden. Vanaf toen
bleek dat de paters op de steun van
de gemeenschap konden rekenen.
“De mensen in Panningen, Grashoek en
Beringe hebben ons geweldig geholpen.
Iedere jaar schonken ze karren vol rode
bieten, aardappelen en wortels aan de
orde”, vertelt Wiel. “Het was bijna een
vanzelfsprekendheid om iets te geven
aan de paters. Dat toont wel dat de
gemeenschap zich verbonden voelde
met het klooster.”

Overlast gevend gedrag

Jongere aangehouden in
centrum Panningen
De politie Peel en Maas heeft vrijdag 28 april weer enkele boetes uitgedeeld aan jongeren in het winkelcentrum
van Panningen. Ook is er iemand aangehouden die volgens de politie flink overlast gaf.
Eerder deze maand liet de
politie al weten regelmatig
onaangekondigde acties te houden
in het winkelgebied, omdat er
klachten waren binnengekomen over
jongeren die flink overlast gaven.
De politie wil het gedrag van die
jongeren aanpakken. Dat doet ze door

tijdens controles boetes uit te delen
of gebiedsverboden uit te schrijven.
Tijdens de meest recente actie op
vrijdag 28 april werd er zelfs iemand
aangehouden.
De klachten van mensen uit
de omgeving en bezoekers van
het winkelcentrum varieerden van

De brandweer van Panningen is vrijdag 28 april gealarmeerd voor een
buitenbrand aan de Keup in Egchel.
De melding kwam om 05.22 uur
binnen. De brandweer vermoedt dat
het een kampvuurtje was dat niet of
niet volledig gedoofd is en is blij-

ven branden. Het vuur was dan ook
eenvoudig te doven met een hogedruk
straal water, zo laten de brandweer
lieden weten.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

roekeloos rijgedrag met de scooter
of fiets in het voetgangersgebied tot
geluidsoverlast of het stichten van
brandjes in prullenbakken.
De ouders van de beboete jongeren
en aangehouden persoon krijgen
volgens de politie een uitnodiging voor
een gesprek bij de gemeente.

Vlijtig Liesje in
wandhanger

Mogelijk kampvuur

Brandje in buiten
gebied Egchel

Die band kwam ook naar voren
in het aantal priesters uit de regio
dat gewijd werd in de kapel van het
klooster. “In totaal zijn er 47 mensen
uit de gemeente hier opgeleid en
vervolgens naar de missie gegaan”,
zegt Wiel. Zo werd Giel Peeters,
later pastoor in Egchel, er opgeleid.
Zo’n opleiding duurde zes tot zeven
jaar, waarna ze uitwaaierden over
de hele wereld. “Ze kwamen terecht
in bijvoorbeeld China, Turkije, het
Midden-Oosten en Zuid-Amerika.”
Naast het studeren, wandelden en
sportten de paters ook veel. “Met de
traditionele toog aan liepen we kilometers ver in de pauzes die we overdag hadden. Voor de rest waren we
vrij afgezonderd van de Panningse
gemeenschap, maar we hebben wel
veel van de regio gezien.”
Tot in 1968 werden in Panningen
paters opgeleid in het Missiehuis.
Later verhuisde de opleiding naar
Eindhoven. Daarna werd het klooster
gebruikt voor de zorg van zieke en
bejaarde paters uit Nederland en
de missiegebieden, voordat het
sinds 1996 door het leven gaat als
verzorgingstehuis Vincent Depaul.
Niet alleen broeders en zusters huizen in het pand, maar ook ‘gewone’
mensen.
Het door de jaren heen steeds
verder uitgebreide pand is nog altijd
beeldbepalend binnen het centrum
van Panningen. De kapel van het
klooster en het orgel dat in het
gebedshuis staan, zijn benoemd tot
rijksmonument en kunnen dus niet
zomaar verdwijnen.

Impatiens ‘New Guinea’.
50 cm. Per stuk

↕

Rechtgezet
In HALLO Peel en Maas
van donderdag 20 april is een
tikfout geslopen in het artikel
‘Weer hogere opbrengst Goede
Doelen Week’. In dat artikel werd
vermeld dat dit jaar in Baarlo
6.500 euro is opgehaald. Dit moet
16.500 euro zijn.
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zondag 7 mei open
van 12.00 tot 17.00 uu
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Op zijn werk is geheel onverwacht overleden

Hay Blomen

* 17 september 1953

† 25 april 2017

echtgenoot van

Wies Blomen-Kempen
pap, schoonvader en opa van
Baarlo: Ruud †
Baarlo: Luc
Maasbree: Nicole en Dave
Renee
Baarlo: Ruud en Anne

Geboren
27 april 2017

Sjuulk
e

Dochter van
Sjoerd Hendrix & Janneke
van den Kerkhof
Heierveldlaan 82
5993 GD Maasbree

Geboren

Duuk
26 april 2017

d’ Olneweg 3
5991 CZ Baarlo
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zoon en broertje van
Johnny, Renske
en Kiki Renkens
Lijsterbesstraat 6
5993 XJ Maasbree
(Rijschool Renske v.o.f)

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van onze pap,
schoonvader, opa, overgrootvader en vriend

Sjraar Geraeds
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Grada Joosten
Panningen, mei 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 6 mei om 19.00 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Panningen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw
Ruime keuze in nieuwe en
goedgebruikte goederen. Wij zijn
geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur. Ons nieuwe adres
is Maasbreeseweg 3 Sevenum
(voorheen Janssen Camping).
info@kringloopwinkeloudennieuw.nl
06 31 22 84 44.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenactie volleybalvereniging
VC Olympia zaterdag 13 mei; verkoop
huis-aan-huis in Helden, Panningen en
Egchel.

Zwemles. Haal je zwemdiploma’s in
de zomervakantie! Zwemdiploma A in
4 weken, B in 1 week, C in 1 week,
of B+C in 2 weken.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Voetreflexologie. Klachtgerichte
behandeling met voetreflexzone
massage. www.mayproosten.nl
Te koop diverse perceeltjes
weiland en een bos perceel
in en nabij het centrum van Kessel-Eik.
Voor meer informatie kijk op:
www.heikevastgoed.nl of bel naar
06 55 12 69 96. Bvd.
Computerproblemen? Ondersteuning
Vista en Windows Live Mail afgelopen!
Windows 10 Creators Udate beschikbaar! Trage of virale pc? Karel Heines
Baarlo 06 50 96 29 15. Verdere info en
tips: www.karelheines.nl

Geboren

Zeb
20 april 2017
Zoon van
Ivo Manders en Anouk Ebisch
Vlasbemt 3
5993 HV Maasbree

Zaterdag 6 mei 2017 vieren
onze ouders/grootouders

Frits en Jo
Verlinden-Peeters
hun 50-jarig huwelijksfeest.
De receptie is tussen
19.00 en 20.30 uur in
Gemeenschapshuis
De Ankerplaats in Grashoek.
Kinderen en kleinkinderen

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.

Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Mindfulness-training Panningen
Wereldwijd wetenschappelijk
onderzoek toont de meerwaarde van
mindfulness. Op 16 mei start een
8 weekse training in Panningen.
Info.: www.sensus-pvs.nl. Mindfulness
draagt bij aan een gezonde leefstijl!

Perkplantenactie VC Olympia.
Tip voor moederdag: hanging baskets.
Verkoop op 13 mei bij u aan de deur.
Steun hiermee volleybalvereniging
VC Olympia.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Herbalife! Afslanken, sportvoeding,
huidverzorging, Onafhankelijk
Herbalife Member A.Vaasen
06 41 82 22 61.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenverkoop zaterdag 13
mei bij u aan deur door leden
volleybalvereniging VC Olympia.
Gebruikte kantoormeubelen. Kasten,
stoelen, bureaus, stelling, kapstokken,
enz. Ook nieuwe bloem-potten.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Open huis bij Aod Geluk.
Zaterdag 6 mei is Aod Geluk geopend
van 13:00 tot 16:00 aan de Loosteeg
14e in Panningen. Oude meubeltjes,
vintage, curiosa en het adres voor het
restylen van uw meubels.
Hartelijk welkom, Irma.
Poetshulp gevraagd voor 1x per
week 3 uur. Tel. 077 465 12 48.
Zomerbloeiers. Mooie streptocarpus
1.30 Franse geraniums 2 euro. Van
Ophoven Baarlo Bongardweide 18
tel. 077 477 30 84.
Gevonden damesfiets Gazelle bij
de kerk in Maasbree. Voor meer
informatie: 077 465 17 26.
Pioenen.
Pioenrozen, ze zijn er weer.
Vosberg16, Panningen.

Burgerhulpverleners
gezocht in
Peel en Maas.
Meld je aan op
www.hartslagnu.nl

Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Veel srt. Hortensia oa Annabelle
(strong), Pluim, Magical. Viburnum,
Vlinderstruik, Hebe ea heesters (op
stam), bodembedekkers, bomen. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
Maasbree. Info.:06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Vloertegels. Te koop partij steenbok
vloertegels 40x40 cm, lichtgrijs.
Voor meer info: josenine@home.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen/belana frieslander
bintje. Aanbieding: eigengeteelde
koolrabi 0.50 euro. Aspergesstukken
en -koppen/1kg 2.25 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Appartement te koop
in centrum van Maasbree.
Nadere informatie 06 22 97 37 89.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen

Heeft u last van uw voeten, of wilt u
gewoon mooie verzorgde voeten met
evt. een (gel)lak? Ervaar dan eens wat
een pedicurebehandeling kan doen
voor u en uw voeten. Bel voor een
afspraak naar Salon BelleFleur
06 25 59 83 70/465 14 54.

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

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

HALLO in Bad Arolsen
De vijf gezusters Beunen uit in Baarlo en Kessel gingen onlangs
samen een weekend weg. Toos Croughs-Beunen, Gertie LitjensBeunen, Anny Oosterhof-Beunen, Jeanne Cuypers-Beunen en Miets
Willems-Beunen gingen samen naar het Duitse Sauerland, waar ze
onder andere het Teutoburgerwald bezochten. Ook brachten ze een
bezoek aan Slot Arolsen in de plaats Bad Arolsen. Daar werd prinses
Emma, de moeder van koningin Wilhelmina, in 1858 geboren.
“Bad Arolsen speelt om die reden een belangrijke rol in de geschiedenis van ons koningshuis”, laat Toos weten. “Het is dan ook niet
voor niets opgenomen in de Oranjeroute, een route van 3.000
kilometer langs Duitse plaatsen die met het Nederlandse koningshuis te maken hebben.”

04
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Ontdekt tijdens renovatie

Zestig jaar oude muurschildering ontdekt
Pier en Marleen Janssen van Café Pierke in Panningen hebben in het weekend van zaterdag 27 en zondag
28 april een muurschildering uit 1954 ontdekt in hun café. Het kunstwerk dook op tijdens het renoveren van de
buitenwand en is ondertekend door W.o.d.D., ofwel Wieke op den Drink uit Meijel.
“We zijn druk bezig met het renoveren van het café”, vertelt Marleen.
“Toen we de lambrisering en het
structuurbehang van de buitenwand af
aan het halen waren, dook ineens een
schildering op. Na zoveel lagen behang
hebben we mazzel dat het nog intact is
gebleven.” Het kunstwerk is gesigneerd
door Wieke op den Brink uit Meijel.
Marleen en Pier denken dat deze kunstenaar een café heeft gehad in Meijel
en goed bevriend was met de vorige
eigenaar van het café, het toenmalige
café Het Witte Paard. “Als dat zo is, is
het een logische gedachte dat ze elkaar
vaker zagen en dat Wieke de schildering gemaakt heeft.”
Op de schildering is een koe met
enkele mannen te zien. Eén man trekt
aan de kop van het dier, een andere
man aan de staart en de twee andere
mannen zitten op een melkstoeltje.
“We hebben geluk dat de schildering
nog te zien is”, vervolgt Marleen.
“We hebben besloten om het schilderwerk te bewaren, zodat anderen ook

01

nog de kans krijgen om het te bekijken.
Voor jongeren zal het niet zoveel
betekenen, maar we merken nu al dat
de ouderen uit de omgeving het leuk

vinden om te zien. De stukadoor maakt
er binnenkort nog een lijst omheen,
zodat het een mooie en prominente
11
plek krijgt in ons café.”

winkel&bedrijf
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Uitspraak hoogste rechter

Raad van State geeft
drogerij Panningen
ongelijk
Een drogerijbedrijf uit Panningen mag ook van de hoogste rechter geen
dierlijke botten opslaan en drogen. De Raad van State sloot zich met deze
uitspraak op woensdag 3 mei aan bij de conclusie van een eerdere rechtszaak, die onder andere door het naastgelegen bedrijf Bakkersland BV en
directe omwonenden was aangespannen.
De firma is gespecialiseerd in het
opslaan en drogen van overgebleven
supermarktbrood, hout en papier. In
2011 gaf Provincie Limburg hen een
vergunning, waarmee de drogerij ook
dierlijke botten mocht opslaan en
drogen. De naastgelegen producent van
bakkerijproducten Bakkersland BV,
enkele andere omliggende bedrijven
en directe omwonenden van buurtschap ’t Loo stapten daarop naar de
rechtbank, omdat ze vreesden voor
stankoverlast. Volgens de provincie zou
de geuroverlast juist niet noemenswaardig toenemen.
Uit onderzoek dat in opdracht
van Rechtbank Limburg in 2015 werd
gedaan, bleek dat de geuroverlast wel
degelijk zou toenemen, wanneer het
bedrijf ook beenderen uit de vleesindustrie gaat verwerken. Bij het verlenen
van de vergunning had de provincie de
geuroverlast onderschat, verklaarde de

rechtbank destijds. De drogerij zou dan
ook een nieuwe vergunning moeten
aanvragen om beenderen te mogen
drogen. Het bedrijf besloot echter in
hoger beroep te gaan bij de Raad van
State.

Mogelijk nieuwe
vergunning aanvragen
De Raad van State sluit zich in
haar uitspraak op woensdag 3 mei
echter aan bij de conclusie van de
rechtbank Limburg in augustus 2015.
De vergunning wordt vernietigd en de
drogerij moet een nieuwe aanvraag
doen bij de provincie als zij in de
toekomst alsnog dierlijke botten wil
opslaan en drogen. De gemaakte
proces- en griffiekosten in deze zaak ter
waarde van ruim 5.000 euro, moeten
door de verliezende partij Provincie
Limburg worden betaald.

Advertorial

Nuva keukens viert 40-jarig jubileum
met nieuw logo en speciale acties
van een keuken die past in jouw ruimte, interieur en budget. En ze zorgen dat je keuken nú
perfect bij je past, maar in de toekomst ook.
Want Nuva Keukens denkt met je mee, in alle
opzichten! En dat is niet geheel onbelangrijk
natuurlijk; de aanschaf van een nieuwe keuken
is een hele investering.

Speciale
jubileumacties
Nuva trakteert niet alleen zichzelf met
het nieuwe logo, ze wil het jubileumjaar
ook graag vieren met haar klanten.
En daarvoor pakken ze ook echt uit.
Het hele jubileumjaar krijgen klanten een
KitchenAid keukenrobot cadeau bij aanschaf
van hun keuken. Maar daar houdt het niet
op. Zij hebben nog een extra actie waar de
klanten van profiteren. Naast de KitchenAid
keukenrobot krijg je namelijk ook nog een
A-merk vaatwasser cadeau, bij aankoop van
een keuken.
Nuva keukens is opgericht in 1977 in het
Brabantse Someren maar breidde al snel uit
naar o.a. vestigingen in Limburg. Momenteel
heeft Nuva 5 vestigingen in Bergeijk, Deurne,
Heerlen, Someren - Eind en Tilburg.
Wat 40 jaar geleden begon met één keukenzaak in Someren, is vandaag de dag uitgegroeid naar vijf winkels in het zuiden van
Nederland. Dit jaar blaast Nuva keukens 40 kaarsjes uit op de taart, maar ze voelt zich nog verre van oud. Sterker nog, speciaal voor het
jubileum verjongen ze dit jaar met een spiksplinternieuw logo.
Zo’n verandering gaat doorgaans niet zonder slag of
stoot, maar sinds kort prijkt het nieuwe logo op de panden
van Nuva keukens. Ook de advertenties, folder en website
(www.nuvakeukens.nl) zijn vernieuwd.

Nuva kan er weer minimaal 40 jaar tegen aan. Dat Nuva
van buiten helemaal veranderd is, betekent overigens
niet dat de klanten vanaf nu anders geholpen gaan
worden. Ze helpen je als vanouds bij het samenstellen

I: www.nuvakeukens.nl
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Peel en Maas 2017

Baarlo

Kessel

Locatie: H. Petrus Kerk
Thema 2017: Geef vrijheid door

Locatie: Oorlogsmonument Donk
(aan de bevrijdingsweg)

Programma:
• 19.00 u. aanvang met muziek van Koperensemble
van Fanfare Eendracht Baarlo
• Openingswoord door mw. M. Vullings-Welles
• Toespraken door wethouder Raf Janssen, kapelaan
H. Te Boekhorst en dhr. C Bruijnen, Tussenzang
door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Officiële herdenking van de slachtoffers m.m.v.
kinderen uit Baarlo
• 19:45 u. Kranslegging bij monument
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• Last Post door mw. G. Nelissen-van Megen
• Wilhelmus, hijsen van de vlag en dankwoord door
M. Vullings-Welles.

Programma:
• 19.27 u. Luiden klok
• 19.30 u. Welkom, zangvereniging
Aodemnoët,
• Koperensemble Kon. fanfare Maasoever
• Woord pastoor Verhaag
• Gedicht, wapenbroeder, Koperensemble
Kon. fanfare Maasoever
• Gebed voor de vruchten der aarde,
zangvereniging Aodemnoët
• Toespraak wethouder van Kessel
• Taptoe
• 2 min. stilte, Wilhelmus, ‘Mien dörp’ volkslied
Kessel, kranslegging
• Slotwoord

Meijel

Maasbree

Locatie: Alexanderplein

Locatie: Kennedyplein

Programma:
• 19:45 u. Welkomswoord, gevolgd door muziek van
Harmonie Eendracht
• 19.47 u. Meijels Mannenkoor: Signore delle Cime
• 19.50 u. Bijdrage door kinderen van basisschool
den Doelhof
• 19.55 u. Femme Vocales: Cantilena
• 19.58 u. Taptoe
• 20:00 u. 2 minuten stilte, vervolgens Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak door Frits Berben
• Kranslegging, Janine Jegers leest uit dagboek van
haar opa als oud- Indië strijder.
• Meijels mannenkoor en Femme Vocales: Amazing
Grace
• Voordracht
• 20.25 u. Slot door Harmonie Eendracht

Programma:
• 19:43 u. Vertrek vanaf Kennedyplein
• 19.53 u. Woord van welkom en opening
• 19.55 u. Zang Maasbrees Mannenkoor Izje Chjeruvjimy
• 19.58 u. taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. Fanfare Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak wethouder Paul Sanders
• 20.10 u. Maasbrees Mannenkoor - Tjebe Pojem
• 20.15 u.Kinderen openbare basisschool
“De School”
• 20.20 u. Kranslegging
• 20.25 u. Afsluitend nr Fanfare
• 20.30 u. Dankwoord en afsluiting

Panningen

Locatie: Everloplein
Thema 2017: Geef vrijheid door
• Programma:
• 19.40 u. Samenkomst op het plein
• 19.48 u. Muziekvereniging Egchel
• 19.52 u. Welkom en opening door Henk Thiesen
• 19.54 u. Atletiekclub Helden brengt vredesvuur
• 19.58 u. Taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. vervolg programma, met o.a. toespraak
burgemeester Delissen- van Tongerlo,
oorlogsverhaal van dhr. Nijssen verteld door Joëlle
Geurts en Janique Peeters, muziek door
muziekvereniging Egchel.
• Kranslegging en Dodenappèl
• Pastoor van der Horst met gebed en Defilé langs
monument
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GEPLUKT Annie Teeuwen

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.

een keer samen met onze zoon, zijn
vriendin en kinderen friet met saté te
eten. Even later ging de bel en stond er
een Spanjaard voor de deur. We hadden zoveel eten over, dat ik hem wat
friet aanbood. Daarna kwam er een
Duitser en even daarna kwam er een
man uit Lelystad. Na een tijdje zaten
we ineens met een paar man meer te
eten. Ik vind het heerlijk om iets voor
anderen te betekenen. Sommige mensen vragen wel eens waar ik toch al
die energie vandaan haal. Juist van alle
mensen die hier komen, krijg ik weer
nieuwe energie.”

Twintig soorten jam

Annie Teeuwen (72) uit Kessel-Eik is optimist in hart en nieren en staat altijd klaar voor andere mensen.
Ze verkiest een dagje bakken en wecken boven een lange fietstocht en haalt alles uit de kast voor haar bed and
breakfast. Deze week wordt Annie geplukt.
Annie komt oorspronkelijk uit Neer,
maar woont nu al meer dan vijftig
jaar in Kessel-Eik met haar man Wiel.
“Vanuit Neer zijn we naar het ouderlijk huis van Wiels ouders verhuisd in
Kessel-Eik”, vertelt Annie. “Het huis
is gebouwd in 1902 door de opa van
mijn man. Wij zijn dan ook de derde
generatie die in het huis woont.
Omdat het dak versleten was, hebben
we de boerderij helemaal gerenoveerd.
We hadden toen een grote leegstaande

ruimte en hebben lang nagedacht wat
we daar mee zouden doen.”

Verzamelmuseum in
champignoncellen
Eén van de ideeën was om Annies
grote verzameling van onder meer
poppen en serviezen van Maasstrichts
aardwerk tentoon te stellen in de
leegstaande ruimte. “Maar dat zou
zonde zijn van zo’n grote ruimte”,

PUZZEL

vervolgt Annie. “Bovendien vond ik
het maar niks als alleen ik ernaar kon
kijken. Daar haal ik geen voldoening
uit. Mijn man heeft toen een deel van
de champignoncellen naast het huis
helemaal leeg gemaakt en ingericht
als verzamelmuseum. Vroeger ging ik
met mijn zus altijd op zondag naar de
rommelmarkt om speelgoedpoppen,
antieke poppen en servies te verzamelen, dus de collectie is behoorlijk
groot. Tegenwoordig komen mensen

uit verschillende plaatsen om een deel
van hun collectie hier af te geven.
Sommige poppen breng ik naar een
goed doel, dus de mensen die ze hier
afgeven hebben er altijd wel een goed
gevoel bij.”
Toen de grote verzameling eenmaal
een eigen plekje gekregen had, zaten
Annie en Wiel nog steeds met één
lege woonruimte. Annie: “We kwamen
toen op het idee om er een bed and
breakfast van te maken. Inmiddels hebben we het al acht jaar en ik heb er
nog geen één moment spijt van gehad.
Het is iedere keer weer een verrassing
wie er voor de deur staat. Zo zaten we

Assistent Keurmeester
Wij zoeken een
assistent keurmeester
(oproepbasis)

Sudoku

Voor ons team Groentegewassen
van de afdeling Keuringen
zoeken wij een assistent keurmeester voor onze buitendienst
regio Noord-Brabant / Limburg.
Als assistent keurmeester voer je
op percelen samen met een collega
kwaliteitstoezicht uit bij bedrijven
die uitgangsmateriaal telen.

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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Een andere grote passie van Annie
is het maken van streekproducten en
het wecken, of ook wel inmaken, van
verschillende soorten fruit in weckglazen. “Vroeger was het normaal om
zelfvoorzienend te zijn”, legt ze uit.
“Verschillende soorten fruit uit eigen
tuin verwerkten we in weckglazen. Iets
weggooien werd ons vroeger nooit
geleerd. Ook nu ben ik nog volop bezig
met wecken, precies zoals mijn oma
dat ook altijd deed. Ik heb wel twintig
soorten jam en fruit op likeur. Alles wat
we over hebben gaat naar de markt.
Verder ben ik ook ambassadeur van het
Aspergegilde, dus ook met asperges ben
ik op verschillende markten te vinden.”
Alsof Annie het nog niet druk
genoeg heeft, is ze ook nog actief
binnen de vrouwenbeweging ZijActief
Kessel 2.0. “Soms vraagt mijn man wel
eens hoelang ik dit allemaal nog denk
vol te houden”, vertelt Annie. “Ik heb
zeventien jaar geleden een nieuwe
heup gekregen en inmiddels ook twee
nieuwe knieën, dus het is misschien
niet verkeerd om eens rust te pakken.
Maar dan denk ik weer aan een spreuk
die ik ooit ergens gelezen heb: je stopt
niet omdat je oud wordt, je wordt pas
oud als je stopt.”

www.naktuinbouw.nl

Zoek jij gedurende een bepaalde
periode van het jaar er iets
‘naast’? Heb jij een relevante
MBO-opleiding en ervaring in
teelt van uitgangsmateriaal,
plantenziekten en kwaliteitssystemen?
Bekijk dan de vacature op
www.naktuinbouw.nl/vacatures
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Ontwikkelingswerk Nicaragua, Niger en Peru

Fancy fair in Meijel
voor goede doel

Ontwikkelingswerk Meijel houdt op zondag 7 mei een fancy fair in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De fancy fair wordt voor de zeventigste keer georganiseerd om zo veel mogelijk geld in te zamelen ten behoeve van
projecten in Nicaragua, Niger en Peru.
De fancy fair begint om 13.30 uur
en is een aaneenschakeling van
spellententjes, een rad van fortuin,
optredens van diverse dansgroepen,
de verkoop van handgemaakte
artikelen uit Peru, Niger en Nicaragua
en nog veel meer. Ook zijn er versgebakken wafels te koop. Tijdens de fancy
fair kunnen belangstellenden ook meer
informatie krijgen over de projecten.
In het dorpje Ometepe in Nicaragua

is onder andere de Koos Koster-school
een project van Ontwikkelingswerk
Meijel. Die ondersteunt de school
bijvoorbeeld met het leveren van
sportbenodigdheden en het opknappen
van het schoolplein. Daarnaast loopt
een project remedial teaching, om
kinderen die het moeilijker te hebben
extra te kunnen ondersteunen, en een
project tandhygiëne. Daarnaast worden
kinderen met een handicap ondersteund.

In Peru waren de twee grootste
projecten in 2016 het inrichten van een
klaslokaal in de school voor gehandicapten en een tandartscampagne in
Surimana. In Niger wordt een weeshuis
ondersteund en worden studenten
financieel geholpen. De contactpersonen voor deze projecten zijn
Meijelnaren en oud-inwoners van
Meijel. Zij zijn nauw betrokken bij de
gang van zaken.

Informatieavond
verkeersveiligheid Meijel
Dorpsoverleg Meijel wil de entree naar haar dorp veiliger maken en daarvoor moeten de Kerkstraat en de Jan
Truijenstraat worden aangepakt. Op maandag 8 mei vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats in het Oranje
Hotel in Meijel.
Samen met aanwonenden,
aangrenzende ondernemers en
organisaties van de Kerkstraat en de
Jan Truijenstraat in Meijel wil het
dorpsoverleg een schetsontwerp
maken om de zogenoemde ‘entree’
van Meijel veiliger te maken.
Wie vanaf Beringe richting Meijel rijdt
via de Heldensedijk, een
tachtigkilometerweg, rijdt Meijel
binnen via de Kerkstraat. Daar gaat de
maximale snelheid omlaag naar
30 kilometer. Die straat gaat via het

Raadhuisplein verder in de Jan
Truijenstraat.
Volgens het dorpsoverleg zijn
de wegen in 30-kilometerzones
niet als zodanig ingericht, waardoor
automobilisten regelmatig harder
rijden. “De gemeente heeft de
Kerkstraat al vanaf 2012 op het
programma staan en de Jan
Truijenstraat komt er in 2018 voor in
aanmerking”, laat het dorpsoverleg
weten.
Niet alleen wil het overleg de

snelheid aanpassen, ook het verbeteren
van de uitstraling en kwaliteit van
beide straten, het verduurzamen ervan,
het creëren van ruimte voor extra groen
en het behoud van bestaande bomen
staan op de wensenlijst.
Tijdens de informatieavond
kunnen aanwonenden en aanliggende
ondernemers hun ideeën of wensen
inbrengen om uiteindelijk tot een
definitief plan te komen. De avond
begint om 20.00 uur in het Oranje Hotel
aan het Raadhuisplein in Meijel.

Limburgse artiesten

Benefietavond Alpe
d’HuZes-team in Beringe
Het Alpe d’HuZes-team Peel en Maas Guft Gaas houdt op zaterdag
6 mei een benefietavond met Limburgse artiesten in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. De avond start om 21.00 uur en de opbrengst
komt volledig ten goede aan het Alpe d’HuZes-team.
De benefietavond voor Alpe
d’HuZes is de laatste activiteit die
Alpe d’HuZes-team Peel en Maas Guft
Gaas organiseert, voordat zij op 1 juni
de Alpe d’Huez zo vaak mogelijk
beklimt om geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding.
Vanaf 21.00 uur treden diverse
Limburgse artiesten geheel belangeloos op in De Wieksjlaag in Beringe.
Onder andere Sjloetingstied XXS, Ben
Verdellen en De Kroegadours staan op
het podium. De volledige opbrengst

van de entree komt ten goede aan
het Alpe d’HuZes-team.
Tijdens de avond kan er nog meer
geld opgehaald worden voor het
goede doel. Café De Nabber verzorgt
de horeca gedurende de avond
en schenkt van iedere verkochte
consumptie een euro aan het goede
doel. Daarnaast vindt er een tombola
plaats, met prijzen die beschikbaar
zijn gesteld door lokale ondernemers.
Ook de opbrengst van de verkochte
lootjes gaat naar het team.

Praatgroep Ietsje Anders

Informatieavond over
prikkelverwerking
Autismespecialist Stephanie van den Hombergh van de praktijk
Eigen&Wijs is woensdag 10 mei aanwezig bij een bijeenkomst van de
praatgroep Ietsje Anders. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats bij
activiteitencentrum Vorkmeer in Panningen.
De informatieavond staat geheel
in het teken van het thema prikkelverwerking. Hoe dit werkt, dat er
overprikkeling en onderprikkeling
bestaat, hoe je het kunt zien en wat je
eraan kunt doen zijn vraagstukken die

tijdens de bijeenkomst worden besproken. Om 19.30 uur begint de
bijeenkomst, die duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden voor de avond is gewenst
en kan bij Wendy Thijssen via
wendythijssen.08@gmail.com

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

1ste automonteur/
Technisch Specialist (M/V)
(fulltime, 38 uur per week)
Spreeuwenberg Automotive, gevestigd in Griendtsveen, is een jong dynamisch bedrijf, waar diverse
activiteiten en specialiteiten worden aangeboden zoals onder andere: storingsdiagnose, reparatie en
onderhoud van motorvoertuigen. Als autobedrijf zijn wij de laatste en komende jaren vooral bezig met
diagnostiek en reparatie van elektronische en mechanische storingen in moderne benzine-, diesel-,
hybride-, veiligheids- en comfortsystemen. Spreeuwenberg Automotive profileert zich in die hoedanigheid
als het verlengstuk van het universele garagebedrijf.
Werkzaamheden
Je takenpakket bestaat uit het zelfstandig stellen van diagnoses. Je signaleert, controleert en
communiceert alle daaruit volgende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Functie-eisen
Voor deze functie zoeken wij een gedreven technisch specialist met een flexibele instelling.
Je hebt ervaring in een soortgelijke functie en hebt minimaal een afgeronde opleiding eerste
autotechnicus, aangevuld met relevante trainingen en cursussen. Je bent in het bezit van je APK 2
papieren of bent bereid deze te halen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Je bent woonachtig in de regio en in het bezit van een rijbewijs. Ervaring is een pre en bekendheid
met diverse automerken geniet de voorkeur.
Aanbod
Een passend salaris, ruimte om je kennis en niveau op peil te houden door het volgen van opleidingen
en nieuwe ontwikkelingen. De communicatielijnen zijn kort en de werksfeer binnen Spreeuwenberg
Automotive is collegiaal en informeel.
Indien je voldoet aan het profiel en de functie
spreekt je aan, stuur dan een korte schriftelijke
sollicitatie voorzien van cv naar:
info@spreeuwenbergautomotive.nl
0493-529397

John van Rooij koning
schutterij Meijel
Door: schutterij Sint Nicolaas

Op het schuttersterrein van schutterij Sint Nicolaas in
Meijel werd zondag 30 april gestreden om de titel koning
2017. Nadat koning Theo van Buggenum en koningin
Brenda van Rooij van 2016 waren afgehaald in Heibloem,
ging het gezelschap terug naar Meijel om de strijd aan te
gaan. Als eerste was het de beurt aan de jeugd. Job van
Rooij bracht de haan naar onder. Bij de dames was het een
felle strijd met als winnaar Anne Geraets. Omstreeks
16.30 uur werd alles in gereedheid gebracht om de heren te
laten schieten. Stukje voor stukje ging de haan aan
stukken. Het 68e schot werd hem fataal. De nieuwe koning
van 2017 werd John van Rooij. Samen met koningin Brenda
mag hij het blauw vertegenwoordigen bij de schutters
feesten en het OLS.
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Tiende keer bevrijdingsvuur naar Panningen
Voor het tiende achtereenvolgende jaar brengen enkele lopers van atletiekvereniging Atletiek Helden in de
nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 mei het officiële bevrijdingsvuur van Wageningen naar Panningen.
Na het bijwonen van de doden
herdenking bij het monument Everlo in
Panningen op 4 mei, vertrekken
Henk Mensink, Ellen Heuijerjans,
Manuela Geurts, Rinie Ebisch,
Wim Ebisch, Ton Teuwsen, Peter Kegel,
Tessa Peeters, Wim Janssen en Hans
Peeters naar het Gelderse Wageningen.
Daar werd voor Hotel de Wereld op

Albert van Emden
koning schutterij
Kessel
Door: schutterij St. Hubertus
Bij schutterij St. Hubertus in Kessel heeft Albert van Emden zich zaterdag
29 april voor het tweede jaar op rij tot koning weten te schieten.
Er streden acht schutters om de
eer, maar het bleek nog een hele klus
om de haan naar beneden te krijgen.
Bij het 119e schot gaf de vogel zich
gewonnen aan Albert, die dit jaar
alweer het koningszilver mag dragen.
Bij het korps werd door twaalf
personen deelgenomen. Na 83 schoten
viel de eer te beurt aan Kim Peeters.
Dit jaar al voor de vierde keer. In 2001,
2003, en 2004 wist zij het korpskoning-

schap ook al te bemachtigen.
Dertien deelnemers streden om
de titel bij de burgers. Na een lange
strijd tuimelde de vogel naar beneden.
Een Kesselnaar die het clubhome voor
de eerste keer een bezoekje bracht,
leek het schieten met de zware buks
wel met de paplepel te hebben ingekregen. Seth Lekatompessy wist als een
echte rasschutter met het 103e schot
alle overigen naar de kroon te steken.

5 mei 1945 de vrede getekend.
De renners van Atletiek Helden nemen
daar het bevrijdingsvuur in ontvangst,
net als vele andere atleten uit
Nederland. Na de overhandiging
vertrekken alle groepen naar de vele
uithoeken van Nederland om het
bevrijdingsvuur naar ‘huis’ te brengen.
De leden van Atletiek Helden

vertrekken rond 00.30 uur. Om beurten
lopend, arriveren ze om 11.00 uur
weer bij het monument in Everlo.
Daar ontsteken ze het bevrijdingsvuur
en worden ze door de burgemeester en wethouders verwelkomd.
Belangstellenden kunnen de aankomst
en het verwelkomen van de lopers om
11.00 uur bijwonen.

Open dag Radio Treffen
Maasbree
Tijdens de landelijke open dagen van Radio Zend Amateurs, konden nieuwsgierigen op donderdag 27 april en
zaterdag 29 april een kijkje nemen in de studio van Maasbreenaar Wim Kurvers.
De open dagen werden
georganiseerd door de Vereniging
voor Experimenteel Radio Onderzoek
(VERON), om te laten zien hoe
radio-amateurs verbindingen
maken met andere hobbyisten uit
de hele wereld. Deze hobby wordt
uitgevoerd om te experimenteren
met zenders, ontvangers, antennes,

radiogolven en dergelijk en verder
onderzoek doen naar bijvoorbeeld
digitale communicatietechnieken.
Radio-amateurs maken contact met
elkaar door middel van spraak of
met behulp van computer, televisie,
satelliet of morsecode. “We hebben
vele bezoekers mogen ontvangen”,
vertelt Wim. “Er waren zelfs diverse

ex-zendamateurs langsgekomen die de
microfoon aan de spreekwoordelijke
wilgen hebben gehangen, maar door
deze open dagen weer de behoefte
hebben om de hobby nieuw leven in
te blazen. Voor de diverse mensen die
gewoon een kijkje kwamen nemen,
ging er een wereld open en daarmee
is ons doel bereikt.”

Oh, zit dat zo!

Afstudeerproject stagiaires

Open dag bij stichting
Carnivora Beringe
Als onderdeel van een afstudeerproject van twee stagiaires vindt op
zaterdag 6 mei een open dag plaats bij stichting Carnivora in Beringe.
Bij het centrum worden exotische schemer-nachtdieren en reptielen
opgevangen.
De open dag duurt van 12.00 tot
15.00 uur en vindt plaats bij het
opvangcentrum aan de Meijelseweg in
Beringe. Voor jong en oud zijn tijdens
de open dag diverse activiteiten te
zien en te doen. Er is van alles te zien
en te leren over reptielen, bezoekers
kunnen met een reptiel op de foto, er
is een kleurplatenwedstrijd en een
speurtocht tussen de dieren in het

centrum.
Stichting Carnivora is sinds
2000 een opvangcentrum voor
diverse dieren, waaronder
schemer-nachtdieren van exotische
afkomst. Sinds 2012 is het ook een
educatiecentrum voor kinderen en
volwassenen om op een informatieve
manier kennis te maken met
bijzondere dieren.

Onze Vrije Tijd

Open dag Politiehonden
vereniging Helden
Voor iedereen die eens kennis wil maken met het africhten van
politiehonden, houdt politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd uit Helden
op zondag 7 mei een open dag aan de Lorbaan in Grashoek.
De vereniging heeft de dag
opgedeeld in twee programma’s,
die om 14.00 en 15.30 uur beginnen.
De open dag bestaat uit een korte
uitleg, verschillende demonstraties
en een vragenrondje. Tijdens de
demonstraties wordt het speuren en

zoeken naar voorwerpen en personen
getoond. Ook kunnen toeschouwers
zien hoe een hond zonder toezicht
van zijn baas aangeboden voedsel
weigert en hoe een verdachte die niet
meewerkt staande gehouden wordt.
De open dag duurt tot 17.00 uur.

Sollicitatietip:
optimaliseer je LinkedIn-profiel
Door: Els Hekkenberg, communicatiestrateeg
Net een opleiding afgerond en op zoek naar een baan of wil je een
ander carrièrepad inslaan? Dan wil je er natuurlijk alles aan doen om op
te vallen. Een van de hulpmiddelen in je banenjacht is je LinkedIn-profiel.
Hoe optimaler je profiel, hoe groter de kans dat je eruit gepikt wordt.
Zeven tips om tot een perfect LinkedIn-profiel te komen.

1. Zorg voor een opvallende
headline
LinkedIn pakt automatisch je huidige
functie en bedrijf als kopregel voor
je profiel. Maar als je even geen
baan hebt of wilt opvallen tussen
alle andere ‘communicatieadviseurs’,
is het raadzaam om je kopregel te
personaliseren.
2. Gebruik een professionele foto
Hoewel het een inkopper lijkt, zie je
nog te vaak onprofessionele foto’s op
LinkedIn. Zorg voor een rustige achtergrond. Pak een foto waar je alleen
op staat en vermijd kroegfoto’s.
3. Schrijf een samenvatting
Schrijf in maximaal drie alinea’s wat
jou bijzonder maakt: dit is dé plek
voor een online pitch. Wat motiveert
je, waarom ben je enthousiast over
je branche of baan, wat maakt jou

anders? Recruiters die op sleutelwoorden zoeken, vinden je profielpagina
eerder als je een samenvatting hebt
geschreven.
4. Gebruik beelden en linkjes
Vul je werkervaring aan met foto’s,
video’s en linkjes naar je werk.
Zo krijgen toekomstige werkgevers
een nog beter beeld van wat je hen
te bieden hebt.
5. Herschik je vaardigheden
Op LinkedIn kunnen anderen op jouw
profiel aangeven welke vaardigheden jij
volgens hen bezit. Standaard staan de
meestgenoemde vaardigheden bovenaan. Maar ben je bezig met een carrièreswitch, dan kan het handig zijn om
een minder genoemde maar wel meer
toepasselijke skill bovenaan te zetten.
6. Vul je profiel helemaal in
Een compleet profiel vertelt natuurlijk
meer. Maar het is ook handig om ‘m
volledig in te vullen om de simpele
reden dat LinkedIn je dan hoger in
zoekresultaten plaatst.

7. Toon betrokkenheid
Volg groepen over je vakgebied,
ga daar in gesprek met branchegenoten en laat zien dat je actief
betrokken bent. Mag je op gesprek
komen? Gebruik LinkedIn dan ook ter
voorbereiding. Wie heb je tegenover
je, wat is zijn of haar achtergrond?
Welke achtergrond hebben werknemers die een vergelijkbare functie
doen? En welke updates heeft het
bedrijf onlangs geplaatst?
Meer lezen over sociale media,
personal branding of andere
communicatie-onderwerpen?
Kijk op blog.kempencommunicatie.nl

Handelstraat 17, Horst
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Beringe

Koningsdag

Baarlo

Meijel
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Grashoek

Panningen

Egchel
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Peel en Maas 2017

Panningen

Maasbree

Foto’s door Frits Jacobs (Baarlo) en Jac Engels (Meijel) en via Kindervakantiewerk Kessel, Stichting Kinderfeesten
Maasbree, Oranjecomité Panningen, Kindervakantiewerk Egchel, Gezamenlijke Buurten Helden-Dorp, Jeugdwerk
Beringe en Oranje Comité Grashoek.

Egchel

Grashoek

Helden
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Kessel

Baarlo

Beringe

Meijel
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Geen dienstverlening Team
WIJZ 11 mei 2017

Aangepaste openingstijden
19 en 20 mei 2017

Donderdag 11 mei is er in verband met ICT werkzaamheden geen enkele dienstverlening
mogelijk vanuit Team Werk en Inkomen, Jeugd en Zorg.

In verband met ICT werkzaamheden is het Huis van de Gemeente op vrijdag 19 mei tot
13.00 uur geopend. De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur. Op zaterdag 20 mei zijn we de gehele
dag gesloten. De bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur.

De balies zijn gesloten en er kunnen voor deze dag dan ook geen afspraken gemaakt worden.
Het loket Burgerzaken is vanaf 13.00 uur gesloten. Het aanvragen van documenten, verklaringen en
uittreksels (Burgerzaken) is niet mogelijk.

Graag uw aandacht voor
PMD-inzameling!
PMD (Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en
drankkartons) los of in een doorzichtige plastic zak in
de grijze container.

Het bedrijf dat PMD sorteert controleert steeds strenger.
Zij beschouwt ondoorzichtige zakken zoals zwarte of grijze
vuilniszakken, als restafval (ongeacht wat er inzit!). Het afval
in ondoorzichtige zakken wordt afgekeurd en gaat naar
de verbrandingsoven. Dat is niet alleen jammer van het
herbruikbare materiaal, maar het leidt ook tot extra kosten.
Om afkeur te voorkomen is het noodzakelijk dat doorzichtige
zakken worden gebruikt.
Doorzichtige (pedaalemmer)zakken vindt u in vele winkels in
allerlei formaten.
We gaan controleren op het gebruik van ondoorzichtige zakken. De eerste weken delen
we waarschuwingen uit. Gebruikt u een ondoorzichtige zak dan wordt er een kaartje aan
uw container te gehangen om u eraan te herinneren de volgende keer een doorzichtige zak
te gebruiken. Ook in de brengvoorzieningen (Kessel, Kessel-Eik en Meijel) mag u alleen nog
maar doorzichtige zakken gebruiken.

Erfbeplantingsproject van start
Het erfbeplantingsproject Peel en Maas wordt ook in 2017 voortgezet en is op 1 mei 2017 gestart.
Het aanvraagtermijn sluit op 1 september 2017. Aanmelden is alleen mogelijk voor aanplant die wordt
gerealiseerd in het buitengebied (buiten de bebouwde kom). De regeling geldt zowel voor boerderijen
als voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. Ook bedrijven aan randen van de bebouwde
kommen kunnen gebruik maken van deze regeling. Doel van het project is het groener maken en
houden en groener beleven van het buitengebied
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen er uitsluitend streekeigen, dus inheemse
bomen en struiken geplant worden. Coniferen, laurierhagen, dennen en sierplanten worden dus niet
vergoed. De soortenlijst vindt u ook op onze website. Daarnaast is het regulier onderhoud van
groot belang. Er worden uitsluitend plannen gemaakt en plantmateriaal vergoed aan eigenaren,
die de erfbeplanting duurzaam in stand gaan houden over een periode van tien jaar. Daarom is
de deelnemer verplicht om aanwezig zijn bij de korte instructiebijeenkomst en moet de deelnemer op
onderstaand tijdstip het plantmateriaal zelf ophalen:
• Instructie bijeenkomst: Zaterdag 28 oktober 2017;
• Uitgifte plantmateriaal: Zaterdag 25 november 2017.
In september ontvangt u een brief met locatie en tijdstippen.
Kosten
Op basis van een beplantingsplan dat door een landschapsarchitect in samenspraak met u wordt
opgesteld, kan de agrariër of bewoner van het buitengebied overgaan tot de aanplant van het erf.
De totale kosten van het plantmateriaal mogen niet meer bedragen dan € 1.600. Aan de deelnemers wordt
een eigen bijdrage gevraagd van maximaal € 560. De kosten voor het opstellen van het inrichtingsplan/
beplantingsplan, evenals 65% van het plantmateriaal zijn voor rekening van de gemeente.
Meer informatie
Alle informatie vindt u terug op onze website www.peelenmaas.nl > zoekwoord: Erfbeplanting.
Wilt u een dergelijke beplanting aanleggen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met Arno Linssen van de gemeente Peel en Maas, tel. 077-306 66 66,
e-mail: arno.linssen@peelenmaas.nl. Er is slechts beperkte aanmelding mogelijk.
Bij de aanmeldingen geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Hiervoor moet een via DigiD
ondertekende aanmelding met een goedgekeurd inrichtingsplan bij de gemeente binnen zijn.
Een snelle aanmelding is dus voor u van belang!

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 9 mei 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden
in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. De uitgebreide agenda
met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen op de website:
www. peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad > opiniërende raadsvergadering >
datum 9 mei 2017.
Naar verwachting zal voor de eerste keer in de historie van de gemeente Peel en Maas
de raadsvergadering in zijn geheel worden uitgezonden via internet. De vergadering kunt u
volgen via de link naar de webcast: https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op
www. peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda:
1. Opening
2. Aanbieding resultaten derde Sociale Raad (2017-032)
3. Vragenhalfuurtje
4. Vaststelling agenda
5. Mededelingen
6. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
7. Kaderstelling sociaal domein en vitale gemeenschappen (2017-029)
8. Voorbereidingskrediet vmbo Piushal (2017-027)
9. Loslaten sluitingstijden horeca (2017-028)
10. Zienswijze begroting 2018 BsGW (2017-030)
11. Zienswijze begroting 2018 Ominbuz (2017-031)
12. Resultaten derde Sociale Raad (2017-032)
13. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 7 tot
en met agendapunt 12 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad
om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende
raadsvergadering op 9 mei 2017 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 23 mei 2017.

Cultureel erfgoedoverleg
12 mei 2017
Op vrijdag 12 mei 2017 organiseert de gemeente een bijeenkomst met/voor de besturen van
verenigingen, werkgroepen en andere belangstellenden die een warm hart hebben voor het
culturele erfgoed in de gemeente Peel en Maas.
Locatie: Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen (trouwzaal).
Tijd: 10:00 – 12.00 uur
Agenda breed erfgoedoverleg van 12 mei 2017:
1. Opening
2. Mededelingen
3. PeelenMaasNet
4. Erfgoed cultuurhistorische waardenkaart
5. Hotspots
6. Archiefbeleid:
a. Harmoniseren met Mens Ontwikkel Bedrijf van het leer-werk-project vergunningen digitaliseren
b. Overdracht archief parochie H. Petrus en Paulus Baarlo en H. Lambertus Helden,
c. Overdracht archief Boerenbond
7. Rondleiding ‘tentoonstelling Tractaat van Venlo’.
U bent van harte welkom om informatie te halen en uw inbreng te leveren. Wij vragen u om u
vóór 9 mei aan te melden voor dit overleg via info@peelenmaas.nl.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

Samen voor de Patrijs
Peel en Maas

Openingstijden

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

Afspraak maken

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

Samen voor de Patrijs Peel en Maas is gekozen tot Groene Held in Limburg. Dat leverde de werkgroep
€ 4.000 op. Daarmee is voortzetting van het project voor 2017 weer gegarandeerd. Voor 2018 staat
het Groenplatform garant. De werkgroep gaat verder op zoek naar sponsoren en deelnemers/
sponsoren om het project om te zetten in structurele aanwezigheid van biotopen die de biodiversiteit
verbeteren. De patrijs, een prachtige akkervogel van het agrarisch landschap, op een duurzame
manier in stand houden betekent automatisch ook het verbeteren van het biotoop van diverse
andere diersoorten. Initiatiefnemers zijn WBE Helden, IVN Helden, Plattelandscoöperatie Peel & Maas
regio, Loonbedrijf Jan Bos VOF.

Fotograaf aanwezig

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

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas
Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie de eigenaar is?
Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/melden-bij-de-gemeente/
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal invullen. U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren
of inleveren op het gemeentehuis.

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

EXTRA VOORDEEL:
Slagerspakket:

- 2 kerrie carré’s
- 2 roomschijven
- 2 pikante gehaktschijven
- 2 Heezer gehaktballen

Samen voor maar € 6,95
Vleeswarenpakket:

3 soorten vleeswaren per week

Samen voor
maar € 4,95

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

Bij aankoop van:

HALF OM HALF
GEHAKT

GELDIG WK 19: 8 T/M 13 MEI

Bij aankoop van:

2 HELE GEBRADEN
SPARERIBS
GELDIG WK 20: 15 T/M 20 MEI

ET
1 KILO KIPFIL
EE
IN RD
GELDIG WK 21: 22 T/M 27 MEI

Raadsvergaderingen live op internet te volgen
Met grote blijdschap kunnen we eindelijk melden dat op dinsdag 9 mei
de eerste raadsvergadering live zal worden uitgezonden op de website van
onze gemeente Peel en Maas.
Het heeft heel wat voeten in de
aarde gehad, maar toen de VVD
afgelopen najaar dit onderwerp op
tafel gooide tijdens de begrotings
behandeling, kwam alles in een
stroomversnelling en werd er toch
een meerderheid gevonden om een
proef te starten met het live uitzenden van raadsvergaderingen.

De VVD-fractie vindt dat het trans
parant uitzenden van raadsvergaderingen er absoluut bij hoort in 2017
en eigenlijk ook al veel eerder. In een
gemeente met ruim 43.000 inwoners
en een oppervlakte van 181 vierkante
kilometer, zitten vaak maar een paar
belangstellenden op de publieke tribune. En eerlijk is eerlijk, als je eigenlijk

maar komt voor één agendapunt dan
kan de rest van de vergadering behoorlijk saai zijn.
Media en nieuws worden
steeds sneller, toegankelijker en
spelen een grote rol in ons leven.
De gemeente moet dan ook gewoon
mee in deze ontwikkeling en
inwoners de mogelijkheid bieden
om in alle transparantie thuis hun
volksvertegenwoordigers op de iPad,
laptop of telefoon te kunnen horen
spreken. Nieuws verkrijgen uit primaire

GRATIS
5 BBQ-WORSTEN

GRATIS

Bij aankoop van:

AR
NATUREL OF GEM

MARKT 73, PANNINGEN, (077) 306 17 23
WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

DE 2E KILO

bron is immers de zuiverste vorm
van informatie. Ik hoop dan ook dat
deze proef een succes zal worden en
ertoe gaat leiden dat meer mensen
gaan volgen wat de raad allemaal
bespreekt. De gemeenteraad beslist
immers jaarlijks over het spenderen van
zo’n 100 miljoen euro op gebied van
wonen, werken, zorg, sport, cultuur,
belastingen, toerisme en noem maar op.
De gemeente is van en voor iedereen!
Teun Heldens,
raadslid VVD

4 KIPKANTJES

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

Vrije openingstijden in de horeca?
Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 mei aanstaande staat het
vrijgeven van de sluitingsuren voor de commerciële horeca op de agenda.
Op dit moment zijn de sluitingstijden nog vastgesteld en kunnen onder
nemers die langer open willen dan de reguliere openingstijden, op
zaterdag verlenging aanvragen tot 04.00 uur.
De vrije openingstijden zijn een
experiment van één jaar. Daarna wordt
dit geëvalueerd. Daar waar tussentijds
problemen ontstaan, kan er worden
ingegrepen door terug te gaan naar
de nu geldende sluitingstijden voor de

betreffende horecazaak.
Aan sluitingstijden voor de horeca
zitten diverse aspecten. Vrij ondernemerschap en eigen verantwoording hebben
met dit alles zeker te maken. Echter kun
je je afvragen of alle horecaondernemers

er blij mee zullen zijn. Overmatig alcohol
gebruik is ook een aspect wat op gespannen voet zou kunnen staan met vrije
sluitingstijden. Spreiding van vertrekkende
bezoekers kan een vermindering van
overlast voor de buurt tot gevolg hebben.
Het is in ieder geval een stuk deregulering wat betreft de nachtvergunning.
Echter zou dat zou ook opgelost kunnen
worden door naar een algemeen langere
openingstijd voor de horeca te gaan,
aangepast aan de huidige behoeftes,

maar ook laat genoeg om spreiding van
huiswaarts kerend publiek te bereiken.
De gemeenteraad moet in elk geval
een verstandig besluit nemen. Indien u
hier een standpunt over heeft wat we als
CDA-fractie mee moeten nemen, nodigen
wij u graag uit om dat kenbaar te maken
bij één van onze raadsleden van het CDA.
We horen in elk geval graag uw
mening. Proost!
Han Coenen,
raadslid CDA Peel en Maas

Loslaten sluitingstijden bij de horeca in Peel en Maas
De gemeente wil één jaar lang experimenteren om de commerciële
horeca zelf te laten bepalen wanneer ’s nachts de deur op slot gaat.
Volgens burgemeester en wethouders is het uitgaansleven veranderd.
De jeugd gaat steeds later stappen. Het experiment geldt niet voor sportkantines, gemeenschapshuizen en andere para-commerciële instellingen.
Belangenorganisatie Horeca
Nederland, waar de meeste horecazaken bij zijn aangesloten, heeft hierom
gevraagd. In diverse gemeenten in
onze regio zijn de sluitingstijden al
langer vrijgelaten. De overlast is vol-

gens onderzoek in de regio gemeenten
niet toegenomen. De meeste nachtelijke uitgaanders gaan verspreid naar
huis.
Het loslaten van de sluitingstijden
heeft als bijkomend voordeel, dat

een horecaondernemer geen ontheffing meer hoeft aan te vragen om de
zaak langer open te houden. Het is
ons bekend dat lang niet alle horeca
ondernemers dezelfde mening hebben
over het vrijlaten van de sluitingstijden.
Lokaal Peel&Maas wil beslist niet
dat het loslaten van de sluitingstijden
tot meer alcoholgebruik onder
jongeren leidt. In onze gemeente is
volgens onderzoek het gebruik van
alcohol door jongeren toch al hoog.

Lokaal Peel&Maas wil wel ruimte
geven aan het experiment, maar de
evaluatie aan het eind van het jaar is
voor ons bepalend. Blijkt tijdens deze
evaluatie dat er meer overlast is tijdens
de nachtelijke uren, dan wordt het
experiment hoe dan ook gestopt.
Heeft u na het lezen van dit artikel
een vraag of opmerking, laat dan een
bericht achter op onze website.
Wie Naus,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
extra groot werkblad

JUBILEUMACTIE

Vaatwasser
cadeau*
met vaatwasproducten
voor een stralende vaat**
+ extra cadeau: het hele jubileumjaar een GRATIS kitchenaid*

* bij aankoop van een keuken ** vraag naar de voorwaarden

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De gemeente moet de aanplakborden beter beheren
De gemeente moet de aanplakborden beter beheren, vindt 88 procent van
de stemmers op onze poll van twee weken geleden. Op de redactie kwam
kortgeleden een ingezonden brief binnen van de organisatie van een evenement dat binnenkort in Kessel plaatsvindt. Het viel de organisatie op dat veel
aangeplakte posters van activiteiten buiten de gemeente Peel en Maas zijn en
dat er zonder pardon over anderen heen wordt geplakt. De stemmers zijn van
mening dat de gemeente er strenger op moet toezien dat het plakken eerlijk
verloopt en evenementen in Peel en Maas ook kans krijgen zich te promoten.
Dat vindt ook Piet van der Haas uit Baarlo. Hij liet in een reactie op de poll

weten dat de posterplakmaffia, zoals hij het zelf noemt, al tien jaar aan de gang
is. “Toen hebben wij ook eens enkele pogingen gewaagd om via aanplakborden
ons evenement te promoten. Ook toen werden binnen twee à drie dagen bijna
alle borden overplakt”, laat hij weten. Een extra probleem volgens Piet is ook
dat bedrijven het aanplakken uitbesteden aan uitvoerders die nergens naar
kijken. “Niet één maar liefst meteen met drie posters naast elkaar het hele
publicatiebord beplakken. Daar valt als vrijwilliger in avond en weekenduren
niet tegenop te plakken!” Voor de Baarlonaar hebben de aanplakborden dan
ook geen waarde meer. “Mogelijk maar goed dat de digitalisering doorzet.”

Bevrijdingsdag moet een vaste vrije dag worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat Bevrijdingsdag, 5 mei, elk jaar
een vrije dag zou moeten zijn voor alle werkende Nederlanders. Dat blijkt uit
onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Nu is de dag waarop de vrijheid
centraal staat voor de meeste Nederlanders slechts één keer in de vijf jaar een
vrije dag. Veel ambtenaren zijn altijd vrij op die dag.
Eigenlijk zou Bevrijdingsdag voor iedereen een vrije dag moeten zijn.
We staan een dag eerder stil voor de doden die tijdens oorlogen zijn gevallen, dus
zouden op 5 mei ook echt de vrijheid moeten kunnen vieren. En dat doe je niet
op je werk. Volgens het onderzoek voelen Nederlanders zich op 4 en 5 mei ook
het meest verbonden met elkaar. In een tijd dat oorlog en terrorisme aan de orde

van de dag zijn, is het toch goed om zelf stil te staan bij het feit dat we het hier
wel heel goed hebben?
Aan de andere kant is het maar de vraag of nóg een vrije dag in het jaar wel
haalbaar is. Wie gaat dat betalen? Het bedrijfsleven ligt weer een dag plat en
de arbeidskosten lopen gewoon door. De kosten daarvan lopen in de miljoenen.
En zijn er niet al genoeg vaste vrije dagen in het jaar? Pasen, Pinksteren en
Hemelvaart zijn voor veel mensen al dagen dat er niet gewerkt hoeft te worden.
Wie vrij wil hebben op Bevrijdingsdag, trekt de portemonnee maar en ‘koopt’ zijn
eigen vrijheid.
Bevrijdingsdag moet een vaste vrije dag worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Het loslaten van de sluitingstijden in de horeca is een goed idee
> eens 22% oneens 78%
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Geraniums en
diverse perkplanten
Zaterdags van 9.00 – 16.00 uur

Leemvenweg 9, Maasbree

Buurtzorghuis - hospice

Doevenbos
zoekt enthousiaste

verpleegkundige
verzorgende IG
en/of

om ons team te versterken
Een contract van minimaal 20 uur en/of een
oproepcontract behoort tot de mogelijkheden


ben jij flexibel en gemotiveerd?



kun jij in een zelfsturend team werken?



sta jij achter de Buurtzorgvisie?



heb jij ervaring in de palliatieve zorg?



wil jij werken in een inspirerend en uitdagend team?
Stuur je motivatiebrief + CV voor 15 mei naar:
doevenbos@buurtzorghuis.nl
Doevenbosweg 4, 5961 MB Horst
 085 - 4858 333

oo
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‘Loodgieter’ is een vak. Maar op een leuke
manier ‘loodgieter’ zijn is de uitdaging!
Logtens Installatietechniek is een enthousiast bedrijf dat
w-installatiewerk uitvoert op het gebied van nieuwbouw,
verbouwing, gas en water, service en onderhoud cv- en
warmtepomp-installaties. Wij werken vooral in de regio Horst
aan de Maas en zijn met spoed op zoek naar:

LOODGIETER/
W-MONTEUR

(m/v)

• Verantwoordelijkheid
• Afwisseling
• Uitdaging
• Goed salaris
• Vaste aanstelling
• Collega’s waar je mee kunt samenwerken
Zijn dit woorden die je aanspreken én ben je loodgieter
neem dan eens contact op met:
Rob Logtens (Tel. 06 - 13 30 99 02) of
mail ons op info@logtensinstallatietechniek.nl
Graag nodigen wij je dan uit voor een oriënterend gesprek.

Namen met
een verhaal
Ieder mens heeft een naam.
Zo worden we gekend, geroepen,
bemind. Een naam die door onze
ouders met liefde, soms met geloof
en vaak met gevoel voor familietraditie is uitgekozen. Gaandeweg
het leven staat die naam steeds
meer voor een levensverhaal.
Eén van de indrukwekkendste
onderdelen van iedere dodenherdenking op 4 mei, is voor mij toch
altijd weer het voorlezen van de
namen van de gesneuvelden.
Namen gegrift in de harde steen
van het monument. Maar deze
namen krijgen een gezicht als je
het verhaal van hun leven en
sterven hoort. Door deze namen
hardop en met veel respect uit te
spreken komen ze tot leven en
worden ze gegrift in de harten van
mensen nu. Opdat wij nooit
vergeten waarom, waarvoor.
In haar boek Haar naam was Sarah
beschrijft Tatiana de Rosnay de
speurtocht naar een gedeporteerd
Joods meisje. In haar levensverhaal
krijgt de deportatie van Joodse
gezinnen uit Parijs in de Tweede
Wereldoorlog een dramatisch
menselijk gezicht. Zelfs zo dat tot in
onze tijd door veel Fransen als
pijnlijk ervaren. Door het noemen
van namen en het blijven vertellen
van de verhalen worden slachtoffers van anonieme nummers
mensen met een naam en een
gezicht. Mensen met een droom,
met moed en angsten, grote
idealen over vrede en gerechtigheid. Mensen waar je je mee
verbonden kunt voelen. Dat is ook
de kracht van de schrijfactie van
Amnesty International. Geen inzet
voor anonieme gevangenen, maar
voor mensen met een verhaal, een
passie. Aansprekend,
uitnodigend tot compassie en actie. Nog steeds
wordt onze toekomst
bedreigd en is vrede niet
vanzelfsprekend.
Op zoveel plaatsen lijden
weerloze mensen nog
steeds of alweer.
De namen van hen die
wij op 4 mei gedenken
schudden ons wakker.
Hun persoonlijk verhaal
is onze levensles. Die les
hebben we nog altijd
nodig!

Ersweg 3a, 5975 RM Sevenum Tel. 077 - 467 21 30
info@logtensinstallatietechniek.nl
www.logtensinstallatietechniek.nl
verwarming

gas-water

sanitair

service & onderhoud

airco

pastoor
Peter van der Horst
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Panningen op weg naar
nacompetitie
Door: voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste elftal van voetbalvereniging SV Panningen speelde zondag 30 april tegen Leveroy in de vierde klasse.
De jeugdige ploeg uit Leveroy was geen partij voor Panningen, dat tracht te gaan voor de derde plaats en dus voor
de nacompetitie.

Marco Daniëls trefzeker tegen GFC’33

MVC’19 blijft
derdeklasser
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
De opdracht voor het eerste herenteam van voetbalvereniging MVC’19 uit
Maasbree was zondag 30 april vrij simpel: winnen van het tegen degradatie
knokkende GFC’33 uit Grubbenvorst. Bij winst zou Maasbree de plaats in de
derde klasse veiligstellen. Eigenlijk was de klus al na tien minuten geklaard.
MVC’19 stond toen al met 2-0 voor. De eindstand werd 4-0.
In de zevende minuut opende Daan
Peters op fraaie wijze de score voor de
Maasbreese ploeg. Drie minuten later
mocht de Maasbreese spelverdeler Marco
Daniëls op het doel afstormen. Voor de
tweede maal moest GFC’33-doelman
Tom van Dijk de bal uit het net halen.
Aanvallend kon GFC’33 nauwelijks een
vuist maken. De eenzame spits Juul
Heldens kreeg met kompaan Etiene
Verhofstad genoeg kansen door slordigheden van de Maasbreese verdedigers.
De Maasbreese ploeg had last van
concentratieverlies. Ook de verraderlijke
wind speelde parten.
MVC’19 moest meer afstand
nemen van GFC’33 in de eerste helft.
MVC’19 verzuimde ook kort na rust
verder afstand te nemen. GFC’33 hoopte
op een opleving, maar de schaarse
Grubbenvorster kansen werden onschadelijk gemaakt door de Maasbreese
keeper Tim van Renselaar. In de 71e
minuut was er even opwinding in het
Maasbreese strafschopgebied. Volgens de

Grubbenvorstenaren had een Maasbreese
speler hands gemaakt binnen het strafschopgebied. Scheidsrechter van Heugten
uit Asten, die dit sportieve duel goed in
handen had, wuifde de Grubbenvorster
protesten weg.
Uitgerekend in de volgende
Maasbreese aanval viel de 3-0.
Marco Daniëls schoot tegen doelman Tom
van Dijk op, maar vervolgens liep Robin
Verheijen de bal in eigen doel. De wedstrijd was beslist, maar het leed van
GFC’33 was nog niet geleden. Even later
leek Ron van den Kerkhof op weg naar
de 4-0, maar hij botste samen met
GFC’33- verdediger Robin Verheijen tegen
doelman Tom van Dijk op. De onfortuinlijke Grubbenvorster keeper moest met
een brancard van het veld gedragen
worden. Spits Juul Heldens werd keeper.
Pas in de slotminuut bracht Bart Crienen
de 4-0 eindscore op het bord, toen de
bedrijvige Maasbreese middenvelder
een voorzet van Quinten Ambaum netjes
afrondde. (Foto: Math Geurts Fotografie)

H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam
in Zuid-Nederland en België met een team van ca. 20 medewerkers.
Wij hebben de volgende vacatures om ons team te versterken:

Machinist mobiele graafmachine m/v
Functie-omschrijving:
• Alle voorkomende grondwerkzaamheden voor woningen en
industriehallen;
• Sloopwerkzaamheden;
• Grondwerken t.b.v. rioleringen.

Functie-eisen:
• Ruime ervaring op een
graafmachine;
• VCA-basis;
• Rijbewijs B.

Grondwerker m/v
Functie-omschrijving:
• Alle voorkomende grondwerkzaamheden voor woningen en
industriehallen,
• Rioleringswerkzaamheden.

Functie-eisen:
• Ruime ervaring in rioleringswerkzaamheden;
• VCA-basis;
• Rijbewijs B-E.

Wij bieden voor beide functies een salaris conform cao-bouw
en een fulltime dienstverband. Interesse? Stuur je motivatie en
cv naar info@verbernegrondwerken.com
Antoniusstraat 34, 5725 AS Heusden gemeente Asten
Tel. 0493 - 691 567 • info@verbernegrondwerken.com

www.verbernegrondwerken.com

Het voorjaarzonnetje scheen
stralend en er stond alleen een straffe
oostenwind. Panningen besliste de
wedstrijd in het eerste kwartier en liet
de wedstrijd daarna voor wat het was.
Ze waren pas twee minuten onderweg
toen William Steeghs een fraaie aanval
over rechts doeltreffend afrondde, 1-0.
Zeven minuten later floot scheidsrechter
Aben uit Linne voor een handsbal van
een Leveroy-verdediger in het strafschopgebied. Hij wees naar de
befaamde witte stip. En dat zijn kansen
die Remco Litjens (bijna) nooit onbenut
laat, 2-0 voor Panningen.
In de zeventiende minuut ontstond

de met afstand mooiste aanval van de
wedstrijd. Een lange crosspass bereikte
Robin van Osch. Op volle snelheid zette
hij strak voor en Remco Litjens kopte
steenhard binnen, 3-0. Als de hoekschopverhouding een maatstaf zou zijn
voor de stand, zou Leveroy fantastisch
partij hebben gegeven. Leveroy mocht
in de eerste helft zes corners nemen en
Panningen één. Het duurde echter tot de
42e minuut voordat de eerste kans voor
Leveroy ontstond, Joep Peeters kwam
vrij voor Panningen-doelman Jordy
Nelissen, maar het leverde niets op.
Na de thee veranderde er niets.
De wedstrijd was in het eerste kwartier

beslist en Panningen liep probleemloos
uit naar een 6-1 eindstand. Leveroy
scoorde nog wel tegen via Joep Peeters
in de 52e minuut. De andere punten
waren van Remco Litjens in de 54e
minuut, Robin van Osch in de 75e
minuut en verdienstelijk invaller Tom van
den Beucken met een fraai schot vanaf
de rand van het strafschopgebied. In de
90e minuut raakte diezelfde Tom van
den Beucken nog de lat met een ziedend
schot. En zo eindigde de ongelijke strijd
in een 6-1 overwinning voor Panningen.
De groenwitten zijn op weg naar
de nacompetitie om promotie naar de
derde klasse.

Eenvoudige overwinning
Koningslust
Door: voetbalvereniging VV Koningslust
Op zondag 30 april ging het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Koningslust voor de drie punten
tegen VCH uit Blerick. Koningslust wist een eenvoudige 2-0 overwinning te behalen.
Het was Koningslust dat voetballend het initiatief probeerde te
nemen, maar men was slordig in de
passing. In de vijfde minuut was het
Jurjen Verbong die het doel van VCH
onder vuur nam. Zijn inzet vloog
echter hoog over. In de twaalfde
minuut zette Koningslust een goede
aanval op. Tommy Janssen ging er aan
de rechterkant van de veld vandoor.
Zijn inzet werd echter gestopt door de
doelman van VCH.
Uiteindelijk was het zes minuten
later wel raak. Peter Jassen speelde
met een crosspass Nick Rongen vrij.
Voordat hij een poging kon ondernemen om op doel te schieten werd
hij onreglementair gestopt door een

verdediger van VCH, strafschop. Bram
Rongen wist de toegekende strafschop
te verzilveren, 1-0. Vervolgens bleef
het spelbeeld hetzelfde. In de 35e
minuut probeerde Wesley Goeden het
eens van afstand, maar zijn schot miste
richting en belandde naast het doel. In
de laatste minuten voor de rust kreeg
Koningslust nog twee goede mogelijkheden, maar Rik Wijnands en Roel
Ghielen wisten het net niet te vinden.
Ook in de tweede helft was het
spelbeeld hetzelfde. Koningslust drong
aan maar wist maar moeizaam kansen
te creëren. In de 54e minuut was
het Bram Rongen die met een goede
steekpass Jurjen Verbong vrij speelde.
Jurjen Verbong probeerde het ineens

omdat de doelman iets te ver van
de goal stond, maar helaas ging zijn
inzet over.
VCH kwam er enkele keren uit,
maar weet geen uitgespeelde kansen
creëren. Via een corner was het dan
toch raak. Nick Rongen zette voor en
Wesley Goeden kopte de 2-0 binnen.
Koningslust kreeg een vrije trap op
ongeveer 30 meter van het doel. Rik
Wijnands legde de bal op het hoofd
van Peter Janssen, maar de uitstekend
keepende doelman van VCH voorkwam de 3-0. Tegen het einde van
de wedstrijd drong Koningslust steeds
meer aan, maar de VCH sluitpost had
telkens een antwoord. Mede hierdoor
eindigde de wedstijd in 2-0.

Egchel verliest in matige
wedstrijd
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel heeft op sportpark Wienus in Hegelsom met 1-0 verloren
van VV Hegelsom. Het was een gelukkige overwinning voor de thuisploeg in een matige wedstrijd van beide kanten.
Scheidsrechter van den Bogaard
uit Deurne liet veel toe in deze match,
soms te veel. De eerste helft was een
gezapige vertoning van beide elftallen
met Hegelsom als iets betere van het
stel. Er waren twee vermeldenswaardige momenten voor rust. Frank Gielen
zag namens Egchel eenmaal keeper
Joris Hagens te ver voor zijn goal staan
maar wist hem niet passeren. Aan de
overkant voorkwam Egchel-keeper
Bjorn Oomen met een fantastische redding een zeker doelpunt.
Na de thee verving jeugdspeler
Luuk Timmermans Freek van Nisterdael.
Juul Stammen kreeg de kans op 0-1,

maar wist vrijstaand voor de doelman
niet te scoren. Martijn Rambags viel
in voor Lex Verstappen. Hegelsom zou
driemaal wisselen gedurende de 90
minuten. Het duel ging in deze fase
gelijk op met mogelijkheden over en
weer. Een vrije trap van Jorrit Kersten
namens Egchel belandde op de buitenkant van de paal.
Na een klein uur opende Hegelsom
de score. Uit een corner zorgde Jordi
Geurts met een halve omhaal in
de linkerbovenhoek voor de 1-0.
Egchel werd een paar keer onterecht
teruggefloten wegens vermeend buitenspel, wat echter niet het geval was.

Nadat Rick Crommentuijn Frank Gielen
had vervangen nam Luc Crommentuijn
een vrije trap. Niemand in de
16 meter zorgde voor het laatste tikje.
Een andere vrije trap van Luc belandde
op de paal. Het zat vandaag ook niet
mee voor de oranjehemden. Hegelsom
probeerde nog de bevrijdende 2-0 te
scoren, maar slaagde hierin niet meer
en zodoende eindigde deze wedstrijd
in een gelukkige 1-0 zege voor de
roodwitten.
Zondag de laatste thuiswedstrijd
van dit seizoen voor de mannen van
trainer Twan van de Mortel. S.V. Lottum
is dan de tegenstander.
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Baarlo stelt status als
derdeklasser veilig
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Opnieuw ging het niet van een leien dakje voor het eerste herenteam van voetbalvereniging VV Baarlo thuis
tegen Liessel op zondag 30 april. In een wedstrijd met twee gezichten werd een kostbaar puntje uit het vuur
gesleept om op eigen kracht de status van derdeklasser definitief veilig te stellen.

Eerste prijzen

Goede prestaties
ruiters De Cavaliers
Helden
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Voor de ruiters van paardensportvereniging PSV De Cavaliers uit
Helden waren er zaterdag 29 en zondag 30 april veel wedstrijden waar
aan deelgenomen werd. Er werden dan ook weer diverse goede resultaten behaald.
Op zaterdag werd er gesprongen
in de Peelbergen. Hier behaalde
Myrthe Sonnemans de zesde prijs in
de klasse L met Lewis van Equinta.
In het Keelven te Someren werd twee
dagen dressuur gereden. Op zaterdag
behaalde Melanie Stroink een eerste
plek met Charly Pepper in de klasse B
en op zondag behaalde Wilke Wilms
de eerste prijs met Gaea in de klasse
L2.
In Boekend wist Helma Cox een
eerste en tweede plek te bemachtigen in de klasse B dressuur met
Emmerson. Op de dressuurwedstrijd

te Venray schreef Anne Pouwels de
overwinning op haar naam in de
klasse Z2 met Don Johnson. In Kessel
was er op zondag een wedstrijd voor
de pony’s en ook hier met mooie
resultaten. In de klasse DE-B werd
Ilse Steijvers derde met Laguna’s
Serenade. In de klasse D-M2 schreef
Anouk Neefs met Champ of Dance
de titel op haar naam. In de klasse
C-B werd Nikki Hanssen derde met
Millstreet’s Stuufke. Romee Neefs
werd eerste in de klasse B-L1 met
Ollie en eerste in het springen klasse
AB-B.

Baarlo-aanvoerder Rik Schotman probeert met een kapbeweging een tegenstander te omzeilen
Met onsamenhangend spel en heel
veel balverlies bakte Baarlo er in de
eerste helft heel weinig van. Het laaggeklasseerde Liessel, dat voor zijn
laatste kansen vocht, begon met veel
meer overtuiging en felheid aan het
duel. Al in de zesde minuut boekte zij
resultaat. Daarbij wel een flink handje
geholpen door de Brabantse arbiter
Van Lanen die het vlagsignaal van
de Baarlose assistent-scheidsrechter
Twan Jacobs negeerde en de sterk naar
buitenspel riekende openingstreffer van
Liessel-speler Jos van Loon goedkeurde,
0-1.
Zes minuten later leidde nonchalant

balverlies van Baarlo op het middenveld zelfs tot een verdubbeling van de
achterstand. Uit de hiernavolgende uitval en voorzet werkte Dennis Beurskens
de bal ongelukkig in het eigen doel,
0-2. De eerste en enige echte dreiging
van Baarlo kwam pas halverwege de
eerste helft. Jeroen van Wijlick kwam
bij de tweede paal net te laat om de
bal van Dennis van de Vinne binnen
te tikken. De 0-2 stand in het voordeel
van de gasten bleef tot aan de rust
staan.
Na rust zette Baarlo meer druk
op het doel van de tegenstander.
Van buiten het strafschopgebied trof

Baarlo-middenvelder Stan Canjels
met een strak en gericht schot in de
uiterste hoek doel, 1-2. In de slotfase
van het duel zorgde broer Luc voor
de verdiende gelijkmaker toen hij
na prima voorbereidend werk van
Dennis van de Vinne in de rebound
de bal voor de voeten kreeg en het
leer onberispelijk binnen schoof, 2-2.
Daarna ging Baarlo op jacht naar meer,
maar de tijd daarvoor ontbrak.
Dankzij het gelijke spel is Baarlo
in ieder geval verzekerd van weer een
seizoen in de derde klasse, waarmee
het primair gestelde doel is bereikt.
(Foto: Len Gielen)

Jeugdspelers voetbalclub
Maasbree naar VVV
De jeugdspelers Thomas Nijen Twilhaar, Glenn Schouten en Xam Verheij van voetbalclub MVC’19 uit Maasbree
stappen over naar de kersverse eredivisionist VVV uit Venlo. De drie voetballers maken volgend seizoen deel uit van
VVV-Venlo jeugd onder elf jaar (JO11).
Zowel Xam Verheij als Thomas Nijen
Twilhaar zitten momenteel in het eerste
jeugdteam van JO11 van Maasbree.
Zij tekenden hun allereerste contract bij

de Venlose voetbalclub, die kortgeleden
promoveerde naar het Eredivisie-voetbal.
Ook keeper Glenn Schouten van
het derde Maasbreese jeugdteam JO11

stapt over naar Venlo. Douwe Nijen
Twilhaar van JO9-2 mag het komende
half jaar bij leeftijdsgenoten van VVV
meetrainen.

Goede resultaten Atletiek
Helden in Horst
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
De tweede wedstrijd uit het LIMBRA Avondloopcriterium vond ditmaal plaats in het centrum van Horst. Aan de
wedstrijd Rundje um ut Hundje deden ruim 1.000 deelnemers mee op verschillende afstanden. Ook Atletiek Helden
was vertegenwoordigd.
Op de 1.000 meter werd Guus van
Riel eerste met een tijd van
3.46 minuten. Op de vijf kilometer werd
Jolanda Verstraten eerste in een tijd van
18.59 minuten bij de V35.
Leonie Peeters eiste een tweede plaats
voor zich op bij V40 met een tijd van

22.47 minuten. Op de 10 kilometer
greep Ron Spreeuwenberg net buiten de
prijzen met een tijd van 38.04 minuten.
Nico Verstraten daarentegen mocht de
eerste prijs in ontvangst nemen bij de
M60 in een tijd van 42.23 minuten.
Bij de jeugd werd Stijn Vissers 42e,

Finn Janssen zesde, Levi Vissers 46e,
Floor van Riel zevende, Loek Peute
elfde en Anouk Bussemakers vijfde.
Bij de senioren werd Joost Blokland
zesde, Richard Sonnemans 48e, Jan
’t Hoen 76e, Yün Soon Woo 31e en
Ton Teuwsen achtste.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Een Consendoos:
alles goed geregeld!
Situatie (namen zijn ﬁctief): Funs en Britt zijn in gemeenschap van
goederen gehuwd. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren,
Timo en Linda. Timo woont in Amerika en Linda woont in Amsterdam.
Funs en Britt hebben een behoorlijk vermogen; alle zaken zijn altijd
door Funs geregeld. Funs heeft momenteel gezondheidsproblemen
en kan niet meer alles regelen. Britt maakt zich zorgen hoe dat
verder moet; zij heeft zich nooit met de administratie en ﬁnanciën
bemoeid en is bang dat er iets met Funs gebeurt. Op de kinderen
terugvallen is ook lastig, aangezien ze zo ver weg wonen. Britt heeft
bij een vriendin de Consendoos gezien en is enthousiast. Ze vraagt
zich af of het misschien iets voor hun is.
Vraag: wat is een Consendoos?
De Consendoos is een persoonlijke map, waarin het levenswerk
wordt bewaard; alle relevantie informatie omtrent de persoonlijke
situatie is verzameld c.q. in kaart gebracht. Niet alleen de zakelijke
dingen, zoals bezittingen/schulden en verzekeringen/belastingen,
enzovoorts worden in kaart gebracht. Ook de persoonlijke wensen
worden opgenomen in de Consendoos. Denk hierbij aan wensen
rondom donorregistratie, uitvaart, persoonlijke boodschappen die
men wil achterlaten, enzovoorts. Hiermee is in één oogopslag de
situatie inzichtelijk, voor uzelf maar ook voor de nabestaanden.
Het opstellen van een Consendoos zorgt voor overzicht en rust; er
is namelijk een overzichtelijk draaiboek voor als er iets gebeurt.
Bovendien kunnen alle belangrijke papieren c.q. zaken eenvoudig
en snel teruggevonden worden. Kortom, alles is goed en tijdig
geregeld en overzichtelijk gebundeld, voor uzelf maar zeker ook
voor uw naasten.
Meer weten over de Consendoos of over de dienstverlening van
Consendo? Neem contact met ons op of maak gebruik van onze
“Kofﬁepraat”.
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Twee punten achter naaste concurrent

Kesselse ruiters
scoren op eigen
concours

VV Helden wint na overtuigende tweede helft

Door: rijvereniging De Maasruiters
Rijvereniging De Maasruiters uit Kessel had een succesvol weekend.
Tijdens haar eigen concours op zondag 30 april waren met name de eigen
ponyruiters erg succesvol.
Lonneke Verbruggen met Bell Boy
won dressuur klasse BC-M1.
Emma Kessels won met springen met
Coupe de Cour in de klasse CB. Ook Lotte
Hermans en Brummerhoeve’s Pilgrim
wisten de klasse CL te winnen en in het

Door: voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenelftal van voetbalvereniging VV Helden is er zondag 30 april in geslaagd haar winnende reeks
voort te zetten. Voor de rust leken Helden en VV BEVO uit Beringe nog aan elkaar gewaagd. Na de rust had Helden
haar vizier echt op scherp staan in de streekderby. De eindstand was 1-6.

progressief hadden ze de derde prijs.
Danice Giesbertz met Vayda-H
behaalde een tweede prijs in de
klasse DB. Marieke Vervoort met
Tongerveld’s Chiko behaalde een
tweede prijs in de klasse DM.

KIES UW TYPE ACCU!
• Krachtige Yamaha middenmotor
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Het HELE JAAR

in de aanbieding

Rob Minten van VV BEVO had na
een kwartier spelen een goede
mogelijkheid om de score te openen.
Zijn afstandsschot spatte echter op de
vuisten van Rick Knippenbergh uit
elkaar. Aan de andere kant deed
Helden wel wat Beringe na wist te
laten: scoren. Freek Kessels was het
eindstation van een vlotte aanval.
07-04-17 13:13
Hij stuurde doelman Steeghs met het
hoofd het bos in. Vlak daarna zette
Mike van Lier Ton Peeters met een
kopballetje vrij voor het doel.
De Heldense spits, die vorige week
ook goed was voor een hattrick, verzilverde deze opgelegde kans, waardoor de

marge nu twee was. Vlak voor rust kwam
Beringe echter terug in de wedstrijd.
Sjors van Horen slingerde een corner
voor het doel. Een combinatie van effect
en Moeder Natuur zorgde ervoor dat de
bal pardoes het doel in woei.
De spanning die door deze aansluitingstreffer weer terug was in de
wedstrijd, was er na de thee snel uit.
Helden nam binnen vijf minuten weer
een ruime voorsprong door via Ton
Peeters tweemaal te scoren. Met deze
doelpunten zorgde de Heldenaar voor
zijn tweede hattrick op rij. BEVO leek
aangedaan door deze snel opvolgende
tegenslagen en wist daarna niet meer

in de wedstrijd te komen. Helden kreeg
alle ruimte om de score nog verder
uit te breiden en deed dit ook via
Ruud Wilms en Freek Kessels, die voor
zijn tweede van de middag zorgde.
Hierdoor kwam de eindstand van 1-6 op
het scorebord.
Door deze overwinning streeft
Helden Beringe voorbij op de ranglijst
en blijft Helden in de race voor de
derde periodetitel. ONDO, de naaste
concurrent van Helden in die periode,
wist echter ook te winnen waardoor
Helden nog altijd tegen een achterstand van twee punten aankijkt.
(Foto: Peter van Berlo)

Eerste team TTC Panningen‘74 kampioen

ADVERTENTIE W E E K
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Door: tafeltenniscentrum TTC Panningen’74
Het eerste team van tafeltenniscentrum TTC Panningen ’74 is in onlangs kampioen geworden in de
tweede klasse. Met 57 punten scoorde het team net één punt meer dan de nummer twee. Door het
behaalde kampioenschap heeft het eerste team van de Panningse tafeltennisclub een plek weten te
veroveren in de eerste klasse. Volgend jaar komt het team uit voor de nieuwe fusievereniging van TTC
Panningen ’74 en TTV Helden ’67.
(Op de foto: Mathieu Roumen, Pieter van Lier, Joris van Eekeren en Bram Hunnekens. Jeroen
Vercoulen ontbreekt op de foto)
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Na 17 jaar weer titel voor BC Meijel

Tweede biljartteam
Meijel kampioen
Door: biljartclub BC Meijel
Na 17 jaar is het biljartclub BC Meijel eindelijk weer gelukt om een kampioenschap binnen te halen, al was het
op het nippertje. Met vijf punten achterstand moesten Wilbert Berben, Wiel Peeters, Thijs Geerlings en Henk van der
Kruijs het in een rechtstreeks duel opnemen tegen ’t Klumpke 3 uit Swalmen.

Speelster BEVO en VV Helden

Britt van Rijswijck
bij Oranje
De uit Beringe afkomstige voetbalster Britt van Rijswijck speelde vrijdag
28 april haar eerste interland bij het Oranje jeugdteam onder 15 jaar.
Tegen Ierland onder 16 jaar won Nederland O15 in Zaltbommel met 6-0.
Britt speelde van de kabouters tot
aan de D-jeugd bij voetbalvereniging
VV BEVO in Beringe. Twee seizoenen
geleden stapte ze over naar VV Helden. Onlangs werd ze, net als
zeventien andere speelsters uit

Nederland, opgeroepen door KNVBcoach André Koolhof. Britt begon op de
bank, maar werd in de eerste helft
gewisseld om mee te spelen.
Oranje won de wedstrijd uiteindelijk
met 6-0 van Ierland JO16.

Ponywedstrijd PSV Caprilli

Selectie Limburgs
kampioenschap
Bij het centrum van paardensportvereniging PSV Caprilli uit Panningen vindt zondag 7 mei een ponywedstrijd plaats voor dressuur- en
bixie-rijders. De wedstrijd is ook de selectie om deel te mogen nemen
aan de Limburgse kampioenschappen.
Rondom Hippisch Centrum Caprilli
aan de Slinkstraat in Panningen
worden de wedstrijden gereden.
Wie nieuwsgierig is naar hoe het is om

op een pony te rijden, kan die dag een
ponyritje maken. De eerste wedstrijden gaan om 09.30 uur van start en
het duurt tot ongeveer 14.00 uur.

Henk, Wiel, Wilbert, Thijs hebben het eerste kampioenschap in 17 jaar voor BC Meijel binnengehaald.
De Meijelse biljarters moesten met
7-1 of 8-0 winnen om alsnog de titel
te veroveren. Ze mochten dus geen
enkele partij verliezen. Nadat Henk met
vijftien caramboles verschil de eerste
tegenstander terugwees en ook Thijs
met veertien caramboles verschil de
tweede tegenstander het nakijken gaf,
was de trend gezet.
Wiel liet zijn tegenstander weglopen
en na twintig beurten keek hij tegen
een 23-46 achterstand aan, nog 32 te
gaan voor Wiel en nog maar negen voor

de tegenstander. Met een mooie serie
van twaalf en nog een paar kleinere
series, wist Wiel de aansluiting te
vinden en zelfs de winst uit het vuur te
slepen. Dat deed hij door aan de finish
met twee caramboles verschil de derde
partijwinst voor Meijel binnen te harken.
De spanning liep nu flink op en
dat ging ten koste van het niveau.
Aan Wilbert de taak om dit karwei af te
maken. Gelijkspelen of winnen was de
opdracht. Waarschijnlijk had de tegenstander nog meer last van de spanning,

want uiteindelijk wist Wilbert met
negen caramboles verschil de partij en
het kampioenschap binnen te halen in
klasse 3B van de MLBB.
Ter ere van het kampioenschap
wordt aan de spelers van Meijel 2 een
receptie aangeboden op zaterdag 13
mei van 19.30 tot 20.30 uur in clublokaal café Colé in Meijel. Ook de jubilarissen Jo Doensen (40 jaar lid) en Will
Driessen (25 jaar lid) worden dan gehuldigd door het bestuur van de MLBB.
(Foto: Mark Geerlings)

Rampmaand voor voetballers

Vijfde nederlaag op rij
voor SV Grashoek
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Met vijf nederlagen op rij werd april een regelrechte rampmaand voor het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Grashoek. De geelzwarten verloren op zondag 30 april met 1-2 van America, waardoor de kans op een
periodetitel alleen nog theoretisch aanwezig is.
Hoe het verhaal van Grashoek de
afgelopen maand van topper naar
tobber is gegaan, is voer voor psychologen. De Grashoekse ploeg voetbalde
de laatste wedstrijd van april vooral
tegen zichzelf, waarbij er bijna niets
goed ging.
America liet Grashoek het spel
maken, waarbij het team slim
afwachtte totdat iemand bij Grashoek
een fout maakte. In de 13e minuut
lukte dit voor de eerste keer. Jesper
Huijs kon makkelijk de bal onderscheppen op de rand van het zestienmeter-

gebied en liet Koen Clephas kansloos
met een strak schot in de verre hoek.
Deze tegengoal zorgde ervoor dat het
Grashoekse spelpeil nog verder zakte. In
de eerste 45 minuten konden de geelzwarten dan ook weinig gevaar creëren
voor het Americaanse doel. Verder dan
twee halve schoten op doel van Chris
Hunnekens kwam Grashoek niet.
Ook na de thee ging het uiterst
moeizaam. Het team probeerde het,
maar er zat te weinig rust in de ploeg.
Dit zorgde voor enorm veel balverlies.
De 0-2 van America viel in de 65e

minuut en was identiek aan de 0-1.
Grashoek bleef het proberen, maar
tot een echt offensief kwam het niet.
Luc Maessen was even dicht bij een
aansluitingstreffer, maar hij was net te
laat om in de rebound een schot van
Bas Gloudemans alsnog in het doel te
jagen. Even later kopte dezelfde Bas net
naast uit een corner. In de 87e minuut
scoorde Chris Hunnekens toch nog de
1-2. Chris draaide zich vrij en trof in de
korte hoek het doel. Helaas kwam deze
treffer te laat om Grashoek de broodnodige positieve prikkel te geven.

Mat Sanders won de eerste wedstrijd op Noordervaart van het seizoen

Drie brasems gevangen

Mat Sanders wint
seizoensopening
Noordervaart
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Vissers van hengelsportvereniging De Noordervaart uit Meijel visten
zondag 30 april met veel wind voor de eerste keer dit seizoen op het kanaal
de Noordervaart. De vangsten waren, op een paar uitzonderingen na, niet al
te best.
Mat Sanders werd eerste met drie
dikke brasems met een totaalgewicht
van 7.860 gram. Tweede werd Charlie
van Rhee met 3.400 gram. De derde
plek was voor William Scheenen met
5.130 gram. Zij hadden er, net als de
nummers vier en vijf, een ‘bonusvis’bij,
een brasem of zeelt.
Vorige week deed er ook een

team van HSV De Noordervaart mee
aan de Team of the Year-competitie.
Daarin werden ze achtste in het dagklassement (met een één in zijn vak van
Joeri van Lieshout met bijna 18 kilo).
Vrijdag 5 mei staat een
50+-wedstrijd gepland op visvijver
De Donk in Meijel. Er wordt gevist van
09.00 tot 12.00 uur.
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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

Isabel Kaptein
17 jaar
Panningen
Blariacumcollege

Wie kent jou het beste?
Met mijn tweelingzus Romee heb
ik een hele goede band. We doen
heel veel dingen samen. Ik denk dat
tweelingen over het algemeen een
hele sterkte band hebben. Romee en
ik maken alles samen mee en kunnen
elkaar op verschillende vlakken ondersteunen. Ze is mijn zus, maar ook mijn
beste vriendin.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Mijn opa stimuleert mij altijd om
zoveel mogelijk uit mezelf te halen en
geeft mij de kracht om al mijn doelen
te bereiken. Mijn opa zegt altijd dat

ik mezelf een schouderklopje mag
geven en dat ik trots mag zijn op mijn
behaalde prestaties. Ik moet volgens
hem nooit vergeten om achterom te
kijken en te beseffen wat ik allemaal
heb bereikt.
Wat is je favoriete boek?
Ik heb twee favoriete boeken. Het
boek Haar naam was Sarah gaat
over een Amerikaanse journaliste
die een artikel schrijft over de grote
Parijse razzia. Ze ontdekt dat in het
appartement van haar schoonfamilie
vóór de oorlog een joods gezin woonde
dat werd gedeporteerd. Het andere
boek, De onaanraakbaren gaat over
een Indiaas jongetje die tot de laagste
stand in het indiaanse kastenstelsel
behoort, de Dalits. In het boek worden
zijn belevingen verteld en wordt
dieper ingegaan op zijn leven als een
‘mindere.’ Ik vind het heel interessant

aan
Isabel Kaptein
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Schrijven is een grote hobby van mij.
Ik wil in mijn leven minimaal één boek
schrijven. Een boek is iets tastbaars dat
altijd zal blijven bestaan. Als ik een boek
schrijf, zal er dus altijd een stukje van
mij blijven bestaan. Ik vind het bijzonder
dat je met een boek mensen kan bereiken die jouw werk graag willen lezen.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Dat zou een chip zijn die je in je hoofd
kunt stoppen waarop je van alles kunt
downloaden wat vervolgens in je hersenen zit. Ik zou dan leerstof downloaden waardoor ik minder met mijn neus
tussen de boeken hoef te zitten en
meer tijd heb voor leuke dingen.
Hoe zie jij jouw toekomst?
Mijn droom is dat al mijn ambities
werkelijkheid worden. Ik wil graag
nog veel meer van de wereld zien en
nog meer culturen ervaren. Ik heb een
bepaald streven in zicht en ik ben van
plan om alles uit mezelf te halen om
die dingen te bereiken.
Wie is je grote voorbeeld?
Floortje Dessing is mijn voorbeeld
omdat zij haar droom leeft. Vroeger
droomde zij er al van om de wereld
rond te reizen en nu heeft ze deze
om boeken te lezen over andere
droom verwezenlijkt. Ik vind het bijculturen en andere tijden waarvan wij
moeilijk kunnen voorstellen dat het er in zonder dat zij heeft bereikt wat zij het
sommige culturen echt zo aan toe gaat. liefste wil.
Dit soort boeken laten mij realiseren hoe Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
goed wij het hier hebben.
Ik ben een echte doorzetter en ben
Wat is de mooiste plek waar je ooit
iemand die ernaar streeft zoveel mogebent geweest?
lijk uit mezelf te halen en mijn best te
In 2013 heb ik met mijn gezin
doen. Als ik iets wil, ga ik hier ook echt
een rondreis door Afrika gemaakt.
voor. Maar aan de andere kant ben
Het indrukwekkendste vond ik de
Victoria Waterfalls. Ik vond het een hele ik misschien iets te perfectionistisch.
Ik moet proberen sommige dingen los
mooie plek die mij het gevoel gaf dat
te laten en in te zien dat ik niet over
ik een heel klein mens was tussen de
alles de controle kan hebben.
mooie en krachtige natuur.
Hond of kat?
Waar kun je jou mee opvrolijken als
Ik heb zelf geen hond, maar ik heb
je een minder leuke dag hebt?
wel een schattig uitlaathondje waar
Als ik even een slechte dag heb, neem
ik regelmatig mee loop. Mijn uitlaatik een stukje chocolade als cadeautje
aan mezelf. Chocolade is mijn favoriete hondje, Oscar, is een Tibetaanse Terriër.
eten. Het liefst eet ik chocolade van het Ik vind het bijzonder om te zien dat je
met een hond een bepaalde band kunt
merk Milka of Tony’s Chocolonely.
opbouwen en dat hij trouw is aan zijn
baas. Bovendien kun je met een hond
heel actief bezig zijn buiten.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben verslaafd aan boeken lezen in
mijn vrije tijd, het eten van chocolade
en series of films kijken op Netflix.
Introvert of extravert?
Ik kan mezelf altijd goed in mijn eentje
vermaken. Ik lees dan een boek of kijk
een film. Maar ik vind het ook leuk om
met mijn vriendinnen iets leuks te doen
en met hen te kletsen. Ook doe ik best
veel met mijn tweelingzus.
Wat is één van je meest favoriete
quotes? Waarom?
Mijn favoriete gezegde is: waar een
wil is, is een weg. Ik geloof namelijk
OOK WIJ SPELEN
dat een doorzettende instelling en een
ambitie waar je werkelijk naar streeft
MET UW AUTOLAK!
de eigenlijke middelen zijn om jouw
Slootsekuilen 5, Beringe
doelen te bereiken.
077 - 307 71 77
Welke muziek luister je veel?
www.noordervaart.nl
Ik luister graag naar muziek van Adele
en Ed Sheeran. Ik vind hun liedjes
mooi, omdat ze gevoelens opwekken.
Ik zou graag een keer naar een concert
van hen willen.

Leeftijd
Elk jaar vieren we op onze
verjaardag dat we jarig zijn.
We nodigen vrienden en
familie uit, eten de nodige
Limburgse vlaai en soms
drinken we een borreltje.
Sommige mensen ‘slaan een
jaartje over’ en anderen geven
juist een groot feest omdat zij
een rond getal hebben bereikt.
Onze geboortedatum is de
datum dat wij ter wereld
kwamen. De datum dat ons
leven op aarde startte. Het is een
datum die we elk jaar weer
herdenken en waarop we vieren
dat we deze weer hebben
mogen passeren. We vieren dat
we een jaar ouder zijn en dus
weer een jaartje langer op deze
wereld hebben rondgelopen.
Op de verjaardag van mijn
oom een paar weken geleden
vroeg ik of hij zich nou ook écht
ouder voelde. Hoe voel je je de
leeftijd die je hebt? Hoort bij
deze leeftijd wel een bepaald
gevoel? Wat voor gevoel zou je
dan moeten hebben? Misschien
voel je je wel jonger of ouder
dan waar je leeftijd op wijst.
Voel ik mij nu 16 jaar?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat
dit komt omdat deze leeftijd ook
écht een bepaalde levensfase
aangeeft. Bijna alle zestienjarigen zitten op school en hebben
over het algemeen met dezelfde
dingen te maken. Op een
gegeven moment gaan de
levens van ieder mens zich
onderscheiden van elkaar.
De één gaat na de middelbare
school op reis, de ander gaat
studeren en de ander gaat
werken. Ik denk dat het afhankelijk is van jouw leven of je je
de leeftijd voelt die je daadwerkelijk hebt.
Een verjaardag is iets om elk
jaar weer naar uit te kijken.
Niet alleen door het samenkomen van geliefden en het vieren
van je leeftijd, maar ook door de
leuke en bijzondere gedachte
erachter.
Daphne
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Twintigste meiboom voor Verhalen, zang en interactie
Den Soeten Inval
vriendengroep Baarlo
in Kessel met
Ziesjoem!
De 1 mei-vriendenclub van Baarlo plant op zondag 7 mei voor de twintigste keer een meiboom op de Markt van
Baarlo. Naast het planten van de ‘meibaum’ vinden er voor het publiek nog diverse activiteiten plaats.

In Kasteel De Keverberg treedt op zondag 7 mei Ziesjoem! op tijdens een
nieuwe editie van muziekevenement Den Soeten Inval. Het Ziesjoem!optreden bestaat uit vier elementen: verhalen, zang, gesproken teksten van
oude nummers en interactie met het publiek.
Het drietal Marly, Roger en Jos
kreeg begin jaren 90 een hit met het
nummer Zjuulke Zeuthout. Een grotere
hit volgde in 1997 met Lekker
Menneke. Naast feestelijke muziek
blijven de opvallende kostuums een
belangrijk handelsmerk van de groep.
Ziesjoem! treedt tijdens Den Soeten
Inval op in piratenkostuum.
In 2011 vierde Ziesjoem! haar

25-jarig bestaan. In dat jaar zong de
groep ook tijdens de zes Vrijthofconcerten van André Rieu. Marly, Roger
en Jos staan het hele jaar door op de
grote podia in Nederlands en Belgisch
Limburg.
Per editie van Den Soeten Inval is
er plek voor zo’n honderd gasten.
Het concert vindt plaats van 11.00
tot 13.00 uur.

Ze zijn er weer!

Het planten van een meiboom is
een traditie die nog in grote delen van
Europa voorkomt. Van oorsprong is het
een vruchtbaarheidsritueel dat aan het
begin van de zomer wordt uitgevoerd.
Men gelooft dat het zorgt voor een
goede oogst en de vruchtbaarheid bij
vee en mensen stimuleert. Vaak wordt
de dag, net als in Baarlo het geval is,
aangekleed met diverse

feestelijkheden.
De Baarlose meiboom heeft een
hoogte van 25 meter. Rond 13.00 uur
vertrekt het gezelschap vanaf de
Markt in Baarlo om de ‘meibaum’ op
te halen. Dat doen ze onder muzikale
begeleiding van het trommelkorps van
schutterij St. Antonius en St. Petrus
Baarlo. Er is dan ook een oldtimertractorparade te zien.

Bij terugkomst op de markt, rond
14.00 uur, wordt de meiboom de
hoogte in gebracht. Hierna wordt de
muziek verzorgd door het accordeonduo de Heljese Buben. Ook is er een
grote zaagwedstrijd waar iedereen aan
kan deelnemen en wordt er een grote
barbecue gehouden. De festiviteiten
vinden plaats bij café Centraal aan de
Markt in Baarlo.

Sta-concert muziek Pearl Jam, ABBA en U2

Tribute-night bij DOK6
Panningen

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

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Het evenement DOK Tribute is terug: in de DOK6 Theaterzaal vinden op vrijdag 5 mei en zaterdag 6 mei
sta-concerten plaats van de tributebands Once, Mad Murdock en Y’ABBA Do!. Zij spelen nummers van Pearl Jam,
U2 en ABBA.

Krantenbezorgers
gezocht in Baarlo
Omg. Albert Neuhuysstr.,
Kerkveldstr. Kon. Julianastr.

l
l

Gratis krant en bonusregeling
Verdiensten € 185,- per

maand

l
l

l

De band Once speelt vrijdag 5 mei
nummers van bijna elke cd van de
Amerikaanse rockband Pearl Jam en
wisselt deze liedjes tijdens het optreden
af. Rockcoverband Mad Murdock heeft
naast haar eigen optredens ook bekendheid verkregen als coverband. De band
speelt tijdens haar U2-tribute ‘Achtung

Murdock’ alle bekende hits van de Ierse
rockband. Zij proberen het geluid ook zo
waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen. Zanger Geert Geurts uit Baarlo en
bassist Mike Peeters uit Helden maken
deel uit van de formatie Mad Murdock.
Het sta-concert begint om 21.30 uur. De
zaal is geopend vanaf 20.30 uur.

Voor de speciale ABBA-avond
maken de stoelen in de theaterzaal zaterdag 6 mei plaats voor een
dansvloer. De deuren gaan open om
20.00 uur, waarna Y’ABBA DO! om
20.30 uur begint met spelen. Voor en
na het optreden wordt er ook muziek
gedraaid.

Vanaf 15 jaar
Bezorging maandag t/m
vrijdag voor 07:00 en op
zaterdag voor 07:30
Uurtje werk per dag
Meld je aan op
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Toneelgroep Het Scherm Open

Jongeren voeren blijspel
op bij DOK6 Panningen
De toneelgroep Het Scherm Open uit Heibloem voert op zondag 7 mei het blijspel ‘Ge makt het mee’ op bij DOK6
in Panningen. De voorstelling begint om 14.30 uur.

Knokploegen en verzetshelden

Wandeling Baarlo
rondom thema
Bospartizanen
VVV Baarlo houdt op zaterdag 6 mei een wandeling onder leiding van
een gids. De wandelingen worden gelopen langs locaties die een
belangrijke rol speelden in het verhaal van de verzetshelden die tijdens
de Tweede Wereldoorlog Duitse bezetters gevangennamen in Baarlo.
Wat speelde zich de laatste dagen
van de Tweede Wereldoorlog af in de
bossen van Baarlo? In de verwarde
dagen van september 1944 kreeg een
knokploeg in Noord-Limburg de
opdracht om de Duitse toevoerlijnen
te saboteren. Omdat de beloofde
wapendroppings van de geallieerden
uitbleven, besloten de Bospartizanen
Duitse troepen te overvallen om
zichzelf van wapens te voorzien.
Kortom: tijdens de wandeling staat
een spannend verhaal over een

bijzondere periode in de oorlog
centraal.
De wandeling van VVV
Baarlo start om 10.00 uur bij de
parkeerplaats van Chateau De Raay
in Baarlo. De wandeltocht is acht
kilometer lang en duurt ruim twee
uur. Volgens VVV Baarlo betreft het
een middelzware wandeling die niet
echt geschikt is voor kleine kinderen,
wandelwagens of bolderkarren.
De minimumleeftijd voor deelnemers
is dan ook 6 à 7 jaar.

Kaarsen opsteken bij Maria
Het toneelstuk speelt zich af in een
pension genaamd De Zevende Hemel.
Het hoofdpersonage Trude probeert
alles goed te regelen, maar door haar
gebroken been en een timmervrouw

die veel te veel geluid maakt, lukt dit
niet helemaal.
Later in het toneelstuk komt de
familie van het personage Sjan nog op
bezoek in het pension. De beroemde

Joe is dan ook van de partij en daar zijn
fans erg blij mee. Verder blijft er ook
een verliefd stel slapen.
Kijk voor meer informatie over de
voorstelling op www.hetschermopen.com

De maand mei wordt van oudsher ook wel de Mariamaand genoemd.
In twee Maasbreese kapellen wordt daarom op woensdag 10 en woensdag
31 mei extra aandacht besteed aan moeder Maria.

Gevarieerde muziekwerken

Trioconcert van fanfare
Eendracht Baarlo
Samen met twee gerenommeerde Limburgse harmonieën presenteert fanfare Eendracht uit Baarlo zich zondag
7 mei in zaal Unitas in Baarlo. Om 15.00 uur is de aftrap van een gevarieerd concert.
Fanfare Eendracht speelt onder
leiding van dirigent Bart Deckers
werken die ze ook gaan spelen tijdens
het grote afsluitende concert op
zaterdag 15 juli op de Markt in Baarlo.
Ze spelen onder andere muziek van
Romeo en Julia, Windows of the World
en een bijzonder arrangement van de

bekende Florentiner Mars.
Eén van de gastverenigingen
is Harmonie Orkest Sint Caecilia uit
Schinveld. Zij staan onder leiding van
dirigent Christiaan Janssen. De harmonie
speelt onder meer Highlights from Chess
en John Haderman’s Melody in Five.
Het trio wordt compleet gemaakt

Openluchtmissen
tijdens Mariamaand

door Kerkelijke Harmonie St. Joseph
1880 uit Weert. Zij staan sinds kort ook
onder leiding van dirigent Bart Deckers.
De Weertenaren spelen onder meer de
Highlights from Hook en de Springtime
Variations van Alfred Reed. Zij sluiten
het concert af met de mars Semper
Fidelis.

Derde Baarlo Stormt
De derde editie van obstacle run Baarlo Stormt vindt plaats op zaterdag 17 juni. In vergelijking met Venlo Stormt
heeft Baarlo Stormt een veel intensiever parcours met veel stormen en aanmodderen.

Tijdens de meimaand is er een
devotie tot Maria, de moeder van Jezus.
Het beeld in de kerk wordt vaak versierd
met bloemen en soms krijgt het een
prominentere plaats in het gebedshuis.
Ook wordt er in deze maand vaak een
kaarsje opgestoken bij Maria.
Belangstellenden kunnen woensdag 10 mei een heilige mis bijwonen
bij de kapel van de familie Weijs aan de
Tongerveldweg in Maasbree. Deze mis
begint om 19.00 uur. Op woensdag
31 mei begint om 19.00 uur een heilige

Garagebedrijf
W. Aarts
NOG VOLDOENDE

PROFIEL

OP UW BANDEN?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
betrouwbaar

Deelnemers bedwingen een
zeer intensief parcours met veel
natuurlijke hindernissen. De route
loopt door de Kwistbeek, door het
kasteelparkbos, door de kasteelgracht
en door de Bosbeek-gracht. Dit jaar

kun je daarnaast ook door een
helikopter van PS Aero ‘stormen’ op
het Sprunkplein. Op het parcours van
3,2 kilometer komen deelnemers
meer dan twintig hindernissen tegen.
Het parcours kan één of twee keer

worden afgelegd. Baarlo Stormt is
een onderdeel van Volksfeesten
Baarlo, die van 15 tot en met 18 juni
plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op
www.baarlostormt.nl

mis bij de 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 ter
plekke plaats in een loods of schuur
bij Tongerveldweg en bij de Plaats bij
het Rooth. Neem voor meer informatie over het bijwonen van de mis
contact op met Gonnie Winthaegen
via 077 465 18 54 of An Duijf via
077 465 33 78.

Gevraagd:

medewerkers
voor het schonen
van prei
Mts Van der Sterren Maasbree
Voor meer informatie:
vandersterreng@gmail.com

service en kwaliteit

€0,- op de meter

077 321 33 33
06 51 58 74 56
Ninnesweg 50, Panningen www.duurazon.nl info@duurazon.nl
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Orgelseizoen weer bijna van start Tractaet van Venlo tussen Brabant en Limburg

Orgelkring kijkt Tentoonstelling over
naar de toekomst drie eeuwen vrede in
Het jaarprogramma van concerten op het speciale Mutin-Cavaillé-Collorgel in de kapel van de Heren Lazaristen in Panningen is bekend. In de periode van dinsdag 9 mei tot en met zondag 10 december vinden negen
optredens én een project vanuit twee basisscholen plaats. De optredens
worden georganiseerd door Orgelkring Peel en Maas.

Orgelkring Peel en Maas probeert
vooral de toekomst van het Panningse
orgel veilig te stellen. Dat doet de
groep door jong talent te laten spelen
op het instrument en dit jaar wordt
voor het eerst samengewerkt met
twee basisscholen om zo de interesse
al op jong leeftijd aan te wakkeren.
“Daar zijn we heel trots op”, vertelt Ton
van den Hout, voorzitter van Orgelkring
Peel en Maas. “Zeven klassen van
twee basisscholen uit Helden maken
eerst zelf orgeltjes op school en daarna
komen ze hierheen en vertellen wij
over het orgel, de kapel en de Paters
Lazaristen.”

‘Kapel en orgel
horen bij elkaar’
Want om de paters is het de
orgelkring ook te doen. Ze willen niet
alleen de orgelmuziek promoten, maar
ook de historie van het Panningse
orgel en daarmee die van de paters
aan de mensen vertellen. “Het orgel is
een rijksmonument en de kapel is óók
een rijksmonument. Dat betekent dat
het orgel op een andere plek dan de
kapel geplaatst kan worden. Dat willen
we voorkomen. Dit orgel is speciaal
gemaakt voor deze locatie en past
precies. Niet alleen qua omvang, maar
ook qua akoestiek. Deze twee horen
bij elkaar, ze mogen niet uit elkaar
gehaald worden.”
De orgelkring organiseert al
rondleidingen en dus ook optredens,
werkt samen met de orgels in Meijel
en Horst en ook zangkoren uit de
gemeente komen langs om het Mutinorgel onder de aandacht te houden.
“We gunnen jong talent een kans en
proberen nieuwe dingen uit, om zo

veel mogelijk mensen enthousiast te
maken”, vertelt Ton. “Afgelopen jaar
hebben we een jazzconcert gehad
en een speciale voorstelling van
Fantom of the Opera die op een groot
scherm werd vertoond in de kapel.
Organist Joost Langeveld improviseerde
tijdens de film de muziek en een
zangeres zong live de liedjes uit de
film. Dat was volgens mij een groot
succes, ook gezien de reacties die we
kregen.”

Panningen

Om het officiële einde van eeuwenlange conflicten tussen grensgemeenten in de provincies Brabant en Limburg
te herdenken, is de reizende tentoonstelling 300 jaar Tractaet van Venlo samengesteld. Die is van dinsdag 25 april
tot en met zaterdag 24 juni te bezoeken in de hal van het Huis van de Gemeente in Panningen.

Eeuwenlang leefden de buurt
provincies Brabant en Limburg met de
ruggen tegen elkaar. Dit kwam onder
andere doordat ze de Peel moesten
delen. Deze streek voorzag in allerlei
dagelijkse behoeften. Mensen lieten
er hun vee grazen, zetten er hun
bijenkasten neer en wonnen er turf.
Dit zorgde ervoor dat de Peel een
economisch belangrijk
11 gebied was en

09

daarmee een bron van jaloezie,
hebzucht en grensconflicten.
In de achttiende eeuw kwam
er een einde aan de conflicten
en mondden verschillende
onderhandelingen uit in de
overeenkomst het Tractaet van Venlo.
Eind vorig jaar vonden provincie- en
gemeentebestuurders uit Limburg
en Brabant al dat het Tractaet na

300 jaar een update verdiende.
Verschillende verenigingen stelden
daarom een expositie samen om
samenwerking tussen gemeenten
en provincies in de Peelregio te
stimuleren.
De tentoonstelling is dagelijks te
bezoeken tijdens de openingstijden
van het Huis van de Gemeente in
Panningen.

winkel&bedrijf 01
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Aquarius, het verhaal

Afgelopen jaar
quitte gespeeld

De jaren 60 waren bepalend voor hoe de wereld is zoals we deze nu kennen. Keuzevrijheid, gelijke rechten
voor iedereen en vrije liefde. Zaken die we nu heel normaal vinden, maar waar toen voor werd gevochten.
Op een vredelievende manier, maar wel massaal, doelgericht en vasthoudend.

Het afgelopen seizoen was voor de
orgelkring s een goed jaar. “De kapel
zat vaak vol bij de concerten en we
hebben quitte gespeeld. Dat is een
prima resultaat voor ons.” Ton wil
graag nog benadrukken dat het eeuwig
zonde zou zijn als het orgel uit Peel en
Maas verdwijnt. “Ik krijg al wel eens
telefoontjes dat mensen het orgel wel
over willen nemen, mocht dat een
optie zijn. We willen voorkomen dat als
straks de laatste pater het licht uitdoet,
het orgel verloren gaat voor Panningen.
Dit instrument is uniek in Nederland
en moet absoluut behouden blijven.
Daar gaan we alles aan doen. “
Het eerste optreden op dinsdag
9 mei wordt gegeven door Laurens
de Man. De geboren Bosschenaar
behaalde vorig jaar juni zijn masterdiploma orgel cum laude.
Daarvoor maakte hij al tournees
door de Verenigde Staten, Canada
en Costa Rica. Sinds januari 2012 is
De Man hoofdorganist van de Janskerk
in Utrecht. Het concert begint om
20.00 uur en vindt plaats in de kapel
van Heren Lazaristen in Panningen.

In deze energieke, turbulente
tijd speelt de musical Aquarius.
Jongeren die zich niet meer wilden
laten leiden door regels van
ouderen, proberen de kettingen
af te gooien. Een gegeven dat
in deze moderne tijd nog steeds aktueel is, maar wat
in de tijd van de flower power helemaal nieuw was.
In Aquarius volgen we enkele jongeren die zich vrijvechten
en zich afzetten tegen de maatschappij. En dat tegen een
achtergrond van een oorlog, waarbij het leger niet alleen
vecht in een ver land, maar ook thuis probeert orde te
houden. De opbloeiende liefde tussen een jongen en een
meisje staat daarbij centraal. Een liefde die gedoemd
lijkt te mislukken, omdat de jongen wordt opgeroepen
voor het leger en de oorlog wordt ingestuurd. Zal zij hem
ooit terugzien? Het verhaal wordt op een muzikale en
energieke wijze op het podium gebracht. Door de acteurs,
het koor, de dansers en natuurlijk door de dertienkoppige
live-band. De muziek is soms groots en meeslepend, maar
ook intiem en klein als het verhaal erom vraagt.
Duidelijk is dat de ontwikkelingen rondom het jonge
liefdeskoppel niemand onberoerd laat.
Aquarius, de cast
Wie The Show Must Go On heeft gezien 2 jaar
geleden, weet dat Peel en Maas barst van het talent.

Op het gebied van zang, dans,
muziek, decor, visagie en kleding.
In de nieuwe musical Aquarius zien
we enkele oude bekenden terug,
maar is er veel plek voor nieuwe
gezichten. Talenten die zich al op
andere gebieden hebben laten zien, maar ook die hun
eerste stappen maken op het toneel. We stellen in de
weken die we aftellen naar de première er een aantal
aan u voor.
Allereerst een jongedame die een onvergetelijke
Satine neerzette tijdens The Show Must Go On; Bregje
Peeters. Ook bekend van diverse coverbands en Katnis,
waarin zij met haar twee zussen zingt. Zij betoverde
destijds de zaal met haar prachtige zang, en zal dat
ook deze keer weer doen. Een van haar tegenspelers
is Pim van Wylick uit Kessel. Die van het LVK ja, die van
die mooie vastelaovesliedjes ja. Maar hij heeft bewezen
met veel meer muziek goed uit de voeten te kunnen.
Dat deed hij al als zanger van dialectband Plat, maar ook
tijdens de P&M-sessies in DOK6. In Aquarius laat hij zien
dat hij ook prima kan acteren en een verhaal als dit neer
kan zetten. Beiden zien de musical als een uitdaging het
publiek te verrassen en ontroeren, net als iedereen op en
achter de bühne bij deze nieuwe voorstelling.
Het aftellen naar Aquarius gaat door, mis deze
musical niet en bestel uw kaarten bij www.dok6.eu
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Tentoonstelling 300 jaar Tractaet
van Venlo

Wandeling met thema Bospartizanen

Finale clubkampioenschap

Tijd: openingstijden Huis van de Gemeente Panningen
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: parkeerplaats Chateau De Raay in Baarlo

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Beugelclub De Treffers Maasbree

Dodenherdenking Baarlo

Moederdagactie

Opening museum De Brede

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kerk Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Koninklijke fanfare Maasoever
Locatie: Kessel en Kessel-Eik

Tijd: iedere zondag van 14.00–17.00 uur
Locatie: museum De Brede Maasbree

Dodenherdenking Kessel

Geranium- en perkplantenactie

Open dag

Tijd: 19.30 uur
Locatie: oorlogsmonument Donk Kessel

Tijd: in de ochtend
Organisatie: Drumband en Majoretten Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 14.00–17.00 uur
Organisatie: politiehondenver. Onze Vrije Tijd Helden
Locatie: aan de Lorbaan Grashoek

Dodenherdenking Panningen

Open dag stichting Carnivora

Blijspel ‘Ge makt het mee’

Tijd: 19.40 uur
Locatie: oorlogsmonument Everlo Panningen

Tijd: 12.00–15.00 uur
Locatie: opvangcentrum Meijelseweg Beringe

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Panningen

Dodenherdenking Maasbree

Repair Café

Trio-concert

Tijd: 19.43 uur
Locatie: Kennedyplein Maasbree

Tijd: 13.00–15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Dodenherdenking Meijel

New Connection Bigband

Tijd: 19.45 uur
Locatie: Alexanderplein Meijel

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

Vrijdagochtendwandeling

Wedstrijd Catch Up Hengelsport
Sevenum

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-Activiteitencentrum in Panningen

Aankomst lopers bevrijdingsvuur

DOK Tribute

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: monument in Everlo Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Verkoop van aardbeien

Benefietavond

Tijd: 18.00–21.00 uur
Organisatie: Judovereniging Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Alpe d’HuZes-team Peel en Maas Guft Gaas
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Geranium- en perkplantenactie
Tijd: in de avond
Organisatie: Drumband en Majoretten Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree
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Tijd: 14.00 uur
Locatie: visvijver Breeërpeel Meijel
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Informatiebijeenkomst
verkeersveiligheid
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KBO Kienmiddag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsoverleg Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Wandeling

Ruilbeurs
Tijd: 09.00–12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: ZijActief Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Openingsconcert
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: Kapel Missiehuis Lazaristen Panningen

Maria Rondgang

DOK6 Tribute

Outdoorwedstrijd pony’s

Tijd: 21.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 09.30–14.00 uur
Organisatie: Paardensportver. PSV Caprilli Panningen
Locatie: Hippisch Centrum Caprilli Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorper Overleg Helden,
St. Lambertusparochie, dorpsdagvoorziening de
Koeberg, KBO Helden en De Zonnebloem Helden
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Verkoop van aardbeien

Muziekevenement Den Soeten
Inval

Heilige mis moeder Maria

Tijd: 11.00–13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 19.00 uur
Locatie: kapel van familie Weijs in Maasbree

Tijd: 09.00–12.00 uur
Organisatie: Judovereniging Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Pot- en perkplantenactie

Planten meiboom

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Fanfare en Drumband EMM Koningslust
Locatie: Koningslust

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: 1 mei-vriendenclub van Baarlo
Locatie: Markt Baarlo

Repair Café

Fancy Fair

Tijd: 09.30–11.30 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: Durnééve, Oppe Koffie Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Ontwikkelingswerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis d’n Binger Meijel

Informatieavond prikkel
verwerking
Tijd: 19.30–21.30 uur
Organisatie: praatgroep Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK, onderhoud & reparatie
BOVAG garantie op reparaties
Alle merken
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

04
05
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Dorothea Steeghs-Verstappen;
Hein Smedts en An Smedts-Hesen
en zoon Wiet; overl. ouders
Wiel Grommen en Bertha
Grommen-van Ratingen
Woensdag 10 mei
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
Geen H. mis
Zondag 14 mei
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
H.Mis: 11.00 uur. Lectoren: dhr. Harrie
Jans /mevr. Maria Nabben
Zang: Herenkoor.
Intenties
Petronella Vaessen
Maria Peeters en overleden familie
Peeters-Hermans-Haenen
intenties van Mariakapel op kerkhof.
Overleden
Mart Geurts in de leeftijd van 74 jaar.

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. alle gezinnen
in Grashoek
Zondag 14 mei
Geen H. Mis i.v.m.
1ste communieviering elders!

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
Vrijdag 5 mei
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zondag 7 mei
H. Mis ‘Roepingenzondag’ 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Lei van den Beuken en
fam. Steijvers (vw trouwdag); Nico van
der Horst en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld (verj); Ton van der
Zandt, mgr. Willy Heuvelmans en fam.
Heuvelmans-te Locke;

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag, 6 mei
19.15 uur. Overleden ouders SiebenPeeters en overleden familie.
Overleden ouders Nol Jacobs en Mien
Jacobs - Benders.
Maandag 8 mei
19.00 uur. Rozenhoedje in de kapel van
de Molenstraat.
Woensdag 10 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 13 mei
19.15 uur. Voor Giel Driessen vanwege
zijn verjaardag. Jaardienst voor Jan van
den Beuken en overleden familie.

Thé Stals en schoonzoon Jan;
overl. ouders Teeuwen-Lormans;
overl. ouders Giel van Lier en Leen van
Lier-van den Hurk (coll)
Doopsel 11.30 uur: Luca van der Velden

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 6 mei
H. Mis ‘Roepingenzondag’ 17.30 uur
t.i.v. Marie Janssen-Joosten
(zeswekendienst)
Zaterdag 13 mei
Geen H. Mis

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

Parochie Panningen

Mededeling
Op 13 mei is het 100 jaar geleden dat
de H.Maagd Maria verschenen is aan de
drie kinderen in Fatima. Daarom staat
ons Fatima beeld in de bloemen en is
de kerk achter open..

bestuursleden Stichting
Winters v. den Speulhof
Jaardienst Jan Gommans.
Donderdag 11 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 12 mei
18.30 uur rozenkransgebed
in de St. Annakapel

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst. Sef Smedts en Lies SmedtsPeeters
Weldoeners v.d. parochie
Jaardienst voor de overleden

Plaatsing beeld in grot

Maria-rondgang Helden
De werkgroep Welzijn en Zorg van het Dorper Overleg in Helden organiseert samen met de St. Lambertus
parochie, dorpsdagvoorziening de Koeberg, KBO Helden en De Zonnebloem Helden de vierde Maria-rondgang.
Op woensdag 10 mei is de samenkomst bij gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Vier jaar geleden werd op
bescheiden schaal de eerste Mariaviering opgezet in Helden. “Na vier jaar
heeft het een vaste plaats gekregen
binnen de Heldense gemeenschap”,
aldus de organisatie. In Limburg
worden tijdens de Mariamaand mei
veel meer bezoeken gebracht aan

bedevaartsoorden van Maria. Ook in
Helden bestaat de traditie om iets
speciaals te doen om Maria te vereren.
Op woensdag 10 mei wordt
eerst een rondgang gemaakt in de
voormalige kloostertuin, waarna het
Mariabeeld weer in de grot wordt
geplaatst. Daar vindt ook een plech-

secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 4 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v.
alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 6 mei
Geen H. Mis
Zondag 7 mei
H. Mis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v. Ton Verberne (coll); Tina Janssenvan de Kraan (coll); Jan Strijbos (coll);
uit dankbaarheid
Maandag 8 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 9 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 11 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

tigheid plaats. Onder andere het
Seniorenkoor van de KBO, de schutters van het koninklijk schuttersgilde
St. Lambertus en het koperensemble
van fanfare Sint Cecilia zijn bij de
plechtigheid aanwezig. De samenkomst
begint om 14.00 uur in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 7 mei
9.30 uur H. Mis.
Gertruda en Elizabeth
Timmermans – Joosten
Sjra Timmermans
Leen Joosten.

Kerkdiensten
Vrijdag 5 mei
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zaterdag 6 mei
H. Mis ‘Roepingenzondag’ 19.00 uur
– samenzang t.i.v. Sjraar Geraeds en
Mien Geraeds-Criens (zeswekendienst/
trouwdag); Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; overl.
fam. Peeters-Colbers; echtg. Truus en
Jan Lenders-Broekmans en overl. fam.
Broekmans; Jan Janssen
Zondag 7 mei
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

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
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 14 mei Moederdag
9.30 uur H. Mis.
Miet Bongers-Berg.

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

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 3999,Valentina lak kristalgrĳs
190 x 288 cm

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, afzuigkap, gaskookplaat, spoelbak, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230
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