Gemeente Peel en Maas | Beleef de ruimte! gemeentenieuws pagina

11
05
2

0

1

15

Meer
foto’s
zien?

7

hallopeelenmaas.nl

Over paters en nonnen: Patershof Panningen
Dochter

pagina

05

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

zoekt nierdonor voor
vader
pagina

02

Koningslust krijgt
nieuw
dorpsfeest
pagina

04

Uit Peel en
Maas: Ans
Vaessen
pagina

04

Hidden
Gem

Twintigste meiboom

Award voor
golfclub
De Berckt
pagina

09

In Baarlo heeft de 1 mei-vriendenclub zondag 7 mei weer de ‘meibaum’ opgezet. De boom van 25 meter hoog werd door zo’n vijftien sterke 1 mei-vrienden en wat extra
hulp geplant op de Markt, onder het toeziend oog van velen. “De plaatsing verliep, zoals elk jaar, helemaal vlekkeloos”, laat fotograaf Leo Kurvers weten. De meiboom-traditie
wordt in veel andere delen van Europa ook nog altijd voortgezet. Het is van oorsprong 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 én bij mensen stimuleert. Vaak wordt de dag aangekleed met diverse feestelijkheden. Dat was
ook het geval in Baarlo. Na het planten van de meiboom trad het accordeonduo de Heljese Buben op, vond een zaagwedstrijd plaats en schoof iedereen ten slotte aan bij de
barbecue om de dag af te sluiten. (Foto: Leo Kurvers)

Verkeerde bestemming op locatie

Motorcross na 2018 weg uit Meijel
De motorcrossevenementen van motorclub MCC Meijel die twee keer per jaar plaatsvinden op circuit De
Vossenberg in Meijel krijgen na 2018 geen vergunning meer van gemeente Peel en Maas. Dat liet burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo weten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 mei. De motorcross past niet in de
bestemming die op de locatie ligt.
De burgemeester liet bij de
vergadering weten dat ze geen
keus had om na 2018 geen
vergunning meer te verlenen aan
de twee motorcrossen. ”Er is een
bezwaarschrift ingeleverd, waarna
we naar de bestemming van het
stuk grond hebben gekeken. Daaruit
bleek dat er een bestemming natuur
op de locatie ligt. Dat betekent
dat lawaaisporten er dus niet thuis
horen. Als er een bezwaarschrift

wordt ingediend en de indiener heeft
gelijk, heb ik geen keus en moet ik
de vergunning intrekken. Dat is hier
gebeurd.” Het bezwaarschrift werd
ingediend door een bewoner van
bungalowpark De Stille Wille.

‘Aantasting
leefkwaliteit Meijel’
De burgemeester reageerde met de
uitspraken op vragen die VVD-raadslid

Teun Heldens in had gediend. Die vroeg
zich onder meer af de gemeente de
laatste 53 jaar heeft liggen slapen,
aangezien het motorcrossevenement
al die jaren gewoon plaatsvond. “Er is
nooit een bezwaarschrift ingediend en
de evenementen zijn altijd gedoogd,
dus er was geen reden tot handhaven.
Nu wel”, reageerde de burgemeester.
”Als de gemeente Meijel het toentertijd
had gelegaliseerd, was er nu niets aan
de hand geweest.”

Teun Heldens reageerde
teleurgesteld op de antwoorden van
de burgemeester. “Het is handhaving
op basis van beleid, maar is er wel
goed over nagedacht?”, vroeg hij zich
af.

gemeenschap een groot probleem.
Als de motorcross verdwijnt uit
Meijel, is dat een stuk aantasting
van de leefkwaliteit in het dorp.”

Handtekeningenactie
op Stille Wille

Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo gaf wel nog aan dat
er wellicht nog iets mogelijk is met
hulp van de provincie. “We willen
samen met de provincie kijken hoe
zij kijken naar het stuk natuur. Daar
zitten echter veel mitsen en maren
aan, dus er is nog niks zeker. Voor
nu kon ik niets anders doen dan
geen vergunning meer verlenen na
2018.”

“Op de Stille Wille is zelfs een
handtekeningenactie gestart om het
besluit tegen te gaan. We hadden
het als VVD gewaardeerd als de
burgemeester iets meer moeite had
gedaan voor de motorcross. Als het
niet opgelost wordt, hebben we als

Hulp van provincie
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Maud zoekt nierdonor voor vader
Via Facebook hoopt de Panningse Maud Rutten-Keltjens (32) een
nierdonor te vinden voor haar vader Louis Keltjens (65). Hij is al jarenlang
ziek en kreeg zeventien jaar geleden een nier van zijn vrouw. Die is echter
aan vervanging toe. “Pap realiseert zich nu ook hoe hoog de nood is.”
De kandidatenlijst van mogelijke
donoren is uitgeput, vertelt Maud.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Via Via Maasbree
alleen in Maasbree

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
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lianne Görtz, Daphne Leenders en
Janique Peeters
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Goutiers D&D Services
077 307 47 60
info@goutiers.com
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Maar liefst vier mensen gingen de
spreekwoordelijke medische molen
in bij het ziekenhuis in Maastricht om
te onderzoeken of zij een nier konden
afstaan aan Louis. “We zijn al anderhalf jaar op zoek”, aldus Maud. “We
hadden steeds goede hoop, maar elke
keer bleek dat de donor zijn nier niet
af kon staan. Pap is altijd sterk geweest
en gebleven, zelfs op de dag dat hij
hoorde dat ook de vierde donor niets
voor hem kon betekenen. Hij baalt,
maar houdt ook hoop. Voor mam is
het misschien nog wel erger. Zij heeft
al een nier gegeven en kan nu niets
doen.”

Boodschappentassen
vol medicatie
Mensen in Panningen en omgeving kunnen Louis kennen als een
dragende kracht achter vele voormalige weekbladen in de gemeente.
Twintig jaar geleden werd hij ziek.
Zijn vrouw Mariëlle en kinderen Luc
en Maud, destijds 10 en 12 jaar oud,
hadden geen idee wat er aan de hand
was. “Pap was een medisch raadsel”,
vertelt Maud. In 2000 werd ontdekt
dat Louis de ziekte van Wegener had,
een auto-immuunziekte die lichaamseigen stoffen als vijandig ziet. De ziekte
en de vele medicatie die hij kreeg,
leidden tot nierfalen. Louis moest aan
de dialyse en zijn gezondheid verslechterde. Hij belandde regelmatig in het
ziekenhuis. “Zijn gezondheid ging met
kleine stapjes achteruit. “Uiteindelijk
moest hij zijn drukkerij verkopen en
deed mam haar kledingwinkel van de
hand. Ook doneerde ze destijds een
nier aan pap. Sinds twee jaar gaat zijn
gezondheid helaas steeds sneller
achteruit. De nier die hij van mam

kreeg, is nagenoeg uitgeput.
Donornieren gaan gemiddeld vijftien
jaar mee. We willen graag voorkomen
dat pap weer moet gaan dialyseren.
In zijn geval is het risico op complicaties
namelijk heel groot. De nood voor een
nieuwe nier is hierdoor erg hoog.”

‘Pap is mentaal
gezond en sterk’
Toen bleek dat ook de vierde kandidaat zijn nier niet kon afstaan, moest er
iets gebeuren. “We besloten een actie
op touw te zetten om een nierdonor
te vinden. En wat is een betere manier
dan dit via Facebook te doen? We krij-

gen heel veel positieve reacties van
bekenden en onbekenden, ontvangen
ondersteuning en begrip. Ook al was dat
niet ons doel, het is goed dat mensen
zich ervan bewust worden wat voor
impact zo’n ziekte heeft op iemands
leven. Hoe het is om op een donor te
moeten wachten.”
Hoewel Maud haar vader naar eigen
zeggen eigenlijk nooit gezond heeft
meegemaakt, heeft ze hem nooit gezien
als zwak. “Vaak worden ziek en zwak als
één gezien. Pap is ook voor mijn broer
Luc en mij altijd een voorbeeld geweest,
net zoals een vader dat voor elk ander
kind is. Zijn lichaam is het misschien
niet, maar mentaal is pap hartstikke

gezond én sterk.” Maud en Luc zijn door
hun ouders ook altijd betrokken bij de
ziekte van hun vader. “We begrepen
wat er met papa aan de hand was en
hoe het zat”, aldus Maud. “Begin dit
jaar werd pap 65. Op zijn verjaardag zei
ik nog tegen hem: ‘Ik had niet gedacht
dat je 65 zou worden’. Pap zei daarop:
‘Ik eigenlijk ook niet’. Ik hoop zo dat
er iemand is die zijn nier wil en kan
afstaan, zodat pap en mam weer samen
kunnen genieten van het leven.”
Kijk voor meer informatie over
de actie van Maud op facebook.com/
gezochtnierdonorvoorlouis en lees via
www.nierdonatiebijleven.nl meer over
het doneren van een nier.

Lokaal P&M vraagt invloed raad in keuze
windmolens
Politieke partij Lokaal Peel&Maas heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van gemeente Peel en Maas. De partij vraagt zich onder
meer af of de gemeenteraad nog zijn mening mag uitspreken over een voorkeur voor één van de twee initiatieven voor windmolenparken die
momenteel in behandeling zijn bij de gemeente.
Windmolenpark Egchelse Heide
en windmolenpark Beringe zijn de
initiatieven die in hetzelfde gebied
in Beringe en Egchel windmolens
willen neerzetten. Omdat er maar
plek is voor één windmolenpark,
kregen beide initiatieven de kans om
hun plan te bespreken voor een onafhankelijke commissie. Op basis van

het advies van die commissie beslist
het college welke van de twee plannen
doorgang gaat vinden.
Lokaal Peel&Maas vraagt zich af of
de twee initiatieven voldoen aan de
uitgangspunten die de gemeenteraad
heeft vastgesteld. Ook wil zij weten
of het klopt dat de samenwerking
tussen het Windmolenpark Beringe

en Windmolenpark Egchelse Heide is
gestrand en wat daarvan de reden is.
”Heeft het college hierin bemiddeld
en of een rol gespeeld?”, vraagt de
partij zich af. Ook wil zij weten of de
raad via een voorstel haar mening
nog mag uitspreken over de initiatieven. Het onderzoek dat de gemeente
eerder instelde naar de initiatieven,

is ook een bron van vragen: is het
al bekend, is het openbaar, wil de
partij weten. Als laatste stelt zij:
“Wanneer is het college voornemens
het Windmolenpark Egchelse Heide
vergunning te verlenen nu dit al is
aangevraagd?”. Het College van B&W
van gemeente Peel en Maas neemt
de vragen in behandeling.

Gaslek in Grashoek
De brandweer van Meijel is dinsdag 9 mei opgeroepen vanwege een gaslek. Aan de Lorbaan in Grashoek was een lek ontstaan toen iemand tegen
een station was gereden waar de gasdruk wordt geregeld.
In een leiding waar onder druk
aardgas door loopt, was door de aanrijding een lek ontstaan. Het lek werd
rond 13.15 uur ontdekt. Onder andere

de Heldense blusgroep, de brandweerlieden uit Meijel, twee tankautospuiten
en een adviseur in gevaarlijke stoffen
werden opgeroepen. Ter plaatse werden

metingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat
in een cirkel van vijf meter rondom het
kastje de kans op een explosie zeer
groot was. Volgens de brandweer waren

de omliggende woningen en de nabijliggende varkensstal niet in gevaar
door het lek. Rond 13.45 uur was het
lek verholpen.
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Kiwanis Peel en Maas zet
zich in voor Plattelandshoés

Mama’s houden
van gebakjes!

Nadat Kiwanis Peel en Maas in 2015 de opbrengst van de Ondernemersprijs doneerde voor een belevingstuin
rondom het hospice en verblijfhuis Plattelandshoés in Panningen, steekt de serviceclub nu ook letterlijk de handen
uit de mouwen om de tuin te realiseren.

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

Incl. koffie, thee, een heerlijke
Leurs-wafel en materialen

BLOEMEN
WORKSHOPS
NIEUW!

Het stichtingsbestuur van het
Plattelandshoés besteedt de donatie
van 5.000 euro van Kiwanis Peel
en Maas aan een belevingstuin.
Ook draagt de serviceclub nu bij aan de
realisatie.

Vier studenten
ontwerp gemaakt
Vier laatstejaarsstudenten
Tuin- en Landschapsinrichting van
de Hogeschool Larenstein uit Velp
hebben onder supervisie van Ves
Reynders van Kiwanis Peel en Maas
een ontwerp gemaakt voor de tuin.

De tuin valt straks in grofweg drie
secties in te delen: het entreeplein,
een tuin rond de afscheidsruimte en
een belevingstuin.
“Een belevingstuin is een tuin
waarin de seizoenen zichtbaar zijn.
De tuin biedt een continu wisselend
beeld. Hij prikkelt ons zien, horen,
ruiken, proeven en voelen. In de
lente zie je de bollen en ruik je
de bloesem van de bomen. In de
zomer zijn er kleuren en geuren van
planten en grassen, in de herfst het
oogsten en de verkleuringen van
het blad, in de winter het verval en
de rust. Net als de cyclus van het

leven”, aldus Jacqueline Collou, oudstudent van de hogeschool in Velp.
Onlangs begon met de herinrichting
van de tuin. Hierbij hebben onder
andere leden van Kiwanis Peel en
Maas een bijdrage geleverd door de
handen uit de mouwen te steken.
Op zaterdag 8, vrijdag 21 en zaterdag
22 april zijn de Kiwanis-leden actief
geweest met onder andere spitten,
stenen sjouwen, bestraten en riolering
graven. Zij kregen ook vrijwillige hulp
van regionale hoveniersbedrijven,
grondverzetbedrijven, leveranciers van
(plant-)materialen, de gemeente en de
stichting zelf. (Foto: Wim Boumen)
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Kom jij een gratis
Moederdagcadeautje maken
op 13 mei?

STRAELSEWEG 370 VENLO
WWW.LEURS.NL

Van den Beuken

www.vandenbeuken.uw-slager.nl
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Vriendengroep Keet BOEMZ uit Egchel gaat ieder jaar naar een voetbalwedstrijd ergens in Europa.
Dit keer was het duel Hertha BSC tegen FC Augsburg in het Olympia-stadion de uitverkoren partij.
De ploeg uit Berlijn won met 2-0. Marcel, Marcel, Edwin, John, Emile, Ruud, Ron en Fabian waren niet
alleen voor het voetbal daar, maar ze gebruikten de reis ook om cultuur te snuiven in de Duitse
hoofdstad.

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
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HALLO in Berlijn
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Meer info en
reserveren
via 077-321 6000
of www.leurs.nl
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Stationsstraat 82 | 5961 HS HORST | T 077-3982019 | www.asnoordlimburg.nl

04

nieuws

Uit

11
05

Westernthema
Peel
en
Maas

Ans
Vaessen

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Ans Vaessen (38) uit Maasbree hoorde tien jaar geleden dat ze waarschijnlijk MS heeft, maar dat weerhield
haar er niet van om samen met haar man Miek en dochtertje Charlie naar London te verhuizen en daar gids
te worden.

Koningslust krijgt
nieuw dorpsfeest
Eén feest op één locatie waar verschillende organisaties en verenigingen
samenwerken: in Koningslust vindt op zaterdag 2 september een heel nieuw
dorpsfeest plaats. Het feest krijgt een Western-tintje, maar moet nog een
naam krijgen.
De laatste jaren wordt er nog
maar weinig wordt georganiseerd
in Koningslust, aldus Jules Berkers.
Hij is lid van vriendengroep Ongekind
Events (VCO Events), dat de laatste
jaren diverse evenementen organiseert
en nu ook het dorpsfeest mee opzet.
“Enkele jaren geleden was er elke
zomer wel iets te doen. Toen waren wij
zelf nog tussen de zestien en achttien
jaar oud. Je had de kermis, de fanfarefeesten, Kunningslus op stelten
en noem maar op. Die evenementen
zijn de afgelopen jaren verdwenen,
wat bijzonder jammer is.” De vriendengroep besloot daarop VCO Events
te starten en actief aan de slag te
gaan, zodat er weer wat meer te doen
is in Koningslust. De afgelopen drie
jaar organiseerde de groep de Beierse
Daag bij café De Poorter in Koningslust.
Ook vinden jaarlijks een nieuwjaarsduik, een speciaalbier-proefavond en
een eetwedstrijd plaats.

Vraag vanuit
dorpshuis De Sprunk
Het was het bestuur van dorpshuis
De Sprunk in Koningslust dat VCOEvents benaderde met de vraag eens
na te denken over de mogelijkheden

van een dorpsfeest. “We hebben de
hoofden vervolgens bij elkaar gestoken en een nieuw concept voor het
dorpsfeest ontwikkeld”, aldus Jules.
Zo ontstond het idee om een dag te
organiseren op één locatie in het dorp,
waar verschillende organisaties en
verenigingen uit Koningslust samenwerken en zich tegelijkertijd richten op
hun eigen doelgroep.

’Naamsuggesties
welkom’
Onder andere de KBO in Koningslust
en de Open Jongeren Beweging (OJB)
willen die dag iets voor hun eigen
doelgroep organiseren. De evenementen vinden plaats in en rondom
gemeenschapshuis De Sprunk en hebben een Western-tintje dat zowel in de
spellen en het eten als in de livemuziek terugkomt. Het avondprogramma
wordt nog door VCO Events ingevuld.
De organisatie is nog op zoek naar
een naam voor het nieuwe dorpsfeest.
Suggesties mogen via de mail worden
ingediend bij vco-events@hotmail.
com of via de Facebookpagina van
VCO Events. Op zondag 21 mei wordt
de nieuwe naam gekozen en bekend
gemaakt door de vriendengroep.

Rechtgezet
Het was een grote schok voor Ans toen ze tien jaar
geleden in het ziekenhuis na wat oogklachten hoorde
dat ze zeer waarschijnlijk de ongeneeslijke zenuwziekte
Multiple Sclerose (MS) had. Toch opende het ook wel
deuren voor de Maasbreese, die toen al in Nijmegen
woonde. “Toen ik het ziekenhuis uitkwam, heb ik mijn
vriend meteen ten huwelijk gevraagd. Gelukkig zei die
meteen ja.”
De diagnose leverde naast een huwelijk vooral
veel onzekerheid op. “Ik dacht dat mijn carrière in het
water zou vallen”, vertelt ze. “Je weet namelijk niet of
lichaamsfuncties gaan uitvallen en of je in een rolstoel
belandt. Ik werkte bij gemeente Horst aan de Maas en
zij hebben me altijd heel erg geholpen. Ik kon blijven
en kreeg zelfs de kans op promotie. Daar ben ik ze heel
dankbaar voor.”
Ans veranderde haar levensstijl. “In plaats van
dingen vooruit schuiven, ga ik er nu vol voor”,
vertelt≈ze. “Ik maak me niet meer druk om dingen die
niet belangrijk zijn, zoals wat anderen van me vinden.
Ik zeg ook sneller ja tegen dingen die mij leuk lijken en
zie minder beren op de weg. De manier waarop ik naar
het leven kijk, is veranderd. Ik heb ook geen terugval
gehad, dus dat helpt ook wel heel erg mee.”

Gidsendroom uitgekomen na
vertrek naar Londen
Vijf jaar geleden kreeg man Miek de kans om in
Londen te gaan werken bij Google. Die kans wilden het
echtpaar niet laten schieten. “Het is altijd een droom
van mij geweest om gids te worden”, vertelt Ans.
“Mensen vertellen wat ze zien. Ik heb m’n eigen
bedrijfje en kan mijn eigen uren indelen, een heerlijke
baan. En daarbij is Londen een fantastische stad.
Veel mensen komen uit het buitenland en zitten

in hetzelfde schuitje. Vrienden maken is dus vrij
gemakkelijk.” Ans besloot vanaf het moment dat ze
de diagnose kreeg geen medicatie te 11
nemen omdat
dat een zwangerschap moeilijker zou 05
maken. Ook na
de geboorte van haar dochtertje, vijf jaar geleden,
begon ze er niet mee. “Ik voelde me goed, was gelukkig
en besloot daarom geen nieuwe tests te laten doen.
Tien jaar geleden was de diagnose niet rooskleurig en
het kan nog altijd opeens ontspringen, maar tot nu
toe voel ik me goed. Zo lang dat het geval is, ben ik
gelukkig.”

Geld ophalen voor MSonderzoek
In Maasbree komt Ans nog zo’n vier keer per jaar.
“We hebben een aantal bruiloften gehad en met de
feestdagen ben ik er meestal”, vertelt ze. “Ik heb ook
altijd meegedaan met Kindervakantiewerk Maasbree.
Met die dagen kom ik deze zomer terug zodat Charlie
mee kan doen. Ik wil graag dat zij dat ook mee kan
maken, want ik vond het altijd zo geweldig.”
Het feit dat Ans nog zo gemakkelijk op en neer kan
reizen, betekent dat ze veel geluk heeft gehad met de
ziekte. “Omdat ik weet dat er veel mensen zijn die niet
zo veel geluk hebben, wilde ik voor hen geld inzamelen.
Samen met verschillende andere gidsen die ik heb leren
kennen door de jaren heen, houden we op donderdag
25 mei, Hemelvaartsdag, een evenement om geld op te
halen. Twintig uur lang gaan we mensen rondleiden en
daar wil ik graag 20.000 pond mee ophalen. Vandaar de
naam 20in20. Ook bevriende gidsen uit onder andere
Rome, Parijs en Berlijn doen mee. We halen geld op voor
een club die mensen ondersteunt het leven met MS zo
draaglijk mogelijk te maken.” Kijk voor meer informatie
over de actie op www.20in20.london

In het artikel ‘Getrouwd worden door bekende nu mogelijk’ in de editie
van 26 april is per abuis foutieve informatie verstrekt. De babs voor één dag
moet wel degelijk benoemd en beëdigd worden, in tegenstelling tot wat in
het artikel stond. Wat is veranderd door het collegebesluit, is dat een
bekende van het bruidspaar voor één dag benoemd en beëdigd kan worden.
Dat kon voorheen niet.

winkel&bedrijf 01
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Aquarius, meer cast
Door: Robert Janssen
Het mooie aan deze musical van eigen bodem is dat onbekend
talent zich meldt, maar ook dat ‘gevestigde’ namen zich op nieuw
terrein begeven.
Neem
bijvoorbeeld
Geert Geurts.
Zeker geen
onbekende
in de muziekscène in Peel en
Maas. Jarenlang actief met carnaval, maar ook als popzanger, en
nog steeds te bewonderen als de
Baarlose Elvis Presley. Hij neemt in
Aquarius een van de hoofdrollen
voor zijn rekening en laat zien dat hij
ook als acteur prima uit de voeten
kan. Twee van zijn tegenspeelsters
zetten echt voor het eerst voet op
het podium. Zoals Tara Rambags en
Reimke Maas. Beide dames stralen
op de planken alsof ze nooit anders
hebben gedaan. Of ze nu moeten
zingen of acteren, het gaat hen heel
natuurlijk af. Ook zijn er rollen weggelegd voor de creatieve duizend-

poot Sander
Selen, voorheen
een van de
Sjerpsjutters, en
Marc Cappetijn,
2 jaar geleden nog een van de
dragende spelers in The Show Must
go on. Net als Ger Fransman en Robert
Janssen, die respectievelijk als toneelspeler en cabaretier goed zijn voor
jarenlange toneelervaring. Al met al is
het een bont gezelschap met mensen
uit alle delen van de gemeente die
het verhaal van Aquarius dragen,
en zorgen voor een onvergetelijke
voorstelling. Gedurende de repetities
het afgelopen jaar zijn ze naar elkaar
gegroeid en raakten ze steeds beter
op elkaar ingespeeld. Nu staan ze te
popelen om te stralen. Volgende week
meer, dan aandacht voor band en
koor. Meer info op DOK6.eu
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Over paters en nonnen
4

Patershof 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 deze serie duiken we de geschiedenis van enkele kloosters in. De paters van
het Missiehuis in Panningen brachten hun vrije tijd vaak door in hun buitenverblijf Patershof.

Panningen en zelf ook opgeleid in het
Missiehuis. “We keken er altijd naar uit.
Dan vertrokken we ’s morgens tussen
04.30 en 05.00 uur en kwamen we
rond 18.00 uur weer terug.”

Uitleven in het
buitenverblijf
Op het terrein zetten de Lazaristen
zelf een gebouw neer. Dat werd in
de loop der jaren verschillende keren
uitgebreid. Uiteindelijk zaten er een
kapel, twee leeszalen en een eetzaal in. Het werd bewoond door een
toezichthouder. Verder bouwden de
paters op het terrein een Lourdesgrot,
een toneeltuin, tuinhuisjes en groeven ze een vijver. “Bij regen zaten we
binnen, maar bij mooi weer waren we
buiten aan het werk of aan het sporten”, vertelt Wiel. “We speelden volleyen voetbal en we waren vaak aan het
beugelen. Anderen werkten in de tuin,
lazen een boek of hielpen mee met
het uitdiepen van de vijver.” De beugelbaan werd ook door de paters zelf
gebouwd. Het stro haalden ze bij boer
Rooyakkers op de Egchelse hei.
De dagen van de mannen
die de priesteropleiding in het
Missiehuis in Panningen volgden,
bestonden vooral uit luisteren en
zitten. Voor de jonge mannen die
niet heel goed waren in stilzitten,
werd al in 1904 een stuk grond,

Gietenhof geheten, aangekocht voor
een buitenverblijf. Hier kon gesport en
getuinierd worden. In de volksmond
heet het verblijf nog altijd Patershof,
maar de paters zelf gaven het de
naam Emmaus. “Eén dag in de week,
op woensdag, mochten de mannen zich

uitleven op het buitenverblijf. Er zaten
veel boerenzoons bij de Lazaristen die
niet gewend waren de hele dag stil
te zitten, dus de dag bij het Emmaus
was altijd een welkome afwisseling”,
vertelt Wiel Bellemakers, archivaris en
historicus bij de Paters Lazaristen in

Pilot loslaten sluitingstijden
horeca doorgeschoven
De beslissing of er in Peel en Maas een pilot moet komen om de sluitingstijden in de horeca los te laten, is door
geschoven. Tot die conclusie kwam burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 9 mei, nadat verschillende politieke partijen aangaven graag een beeldvormende vergadering hieraan te wijden.
De politieke partijen van de
gemeenteraad willen graag andere
partijen horen, voordat de pilot wordt
ingezet. “Hoe reageert de buurt?
Wat≈wil de horeca zelf? Wat vindt de
politie ervan? Dat zijn vragen die wij

nu nog hebben”, zei Wie Naus, raadslid
van Lokaal Peel&Maas. De burgemeester besloot de beslissing door te
schuiven naar een volgenderaadscyclus,
waarschijnlijk in juni. “We gaan een
beeldvormende vergadering inlassen

waar iedereen die wil, zijn of haar
mening kan geven. Ik stel voor dat
we het nog vóór de zomer beslissen,
zodat eventueel in de drukke zomerperiode begonnen kan worden met de
proef.”

Voetballen in shirt en
korte broek
In het boek ‘Het Missiehuis te
Panningen’ vertelt schrijver Gerard
van Winsen over het voetbalveld

bij Patershof. “Op het voetbalterrein, gedeeltelijk veroverd op het
omliggende bos, werd enthousiast
gespeeld alsof het NederlandBelgië betrof. Eerst in toog,
veel later in heuse shirts en korte
broek. Ruw werd er niet gespeeld,
maar toch is een keer de wijding van
een student uitgesteld, omdat hij
met een gebroken been op de
ziekenafdeling lag.” Verder vertelt
Winson over het feit dat de paters
vaak zongen, in de tuin werkten of
een boek lazen. “Bij al deze activiteiten werd menig daas doodgeslagen,
omdat dit insect een werkelijke
plaag op Patershof kon vormen.”
In 1968 vertrokken de laatste
priesterstudenten uit Panningen,
waardoor Emmaus overbodig werd.
Het terrein werd verkocht en vanaf
1 januari 1969 was het niet meer
in bezit van de paters. Met de
opbrengst werd een lift gerealiseerd
in het Missiehuis. Die was nodig
aangezien het gebouw voortaan als
verzorgingstehuis werd gebruikt.
Het terrein bij Patershof is sinds de
verkoop omgetoverd tot camping
Beringerzand. Het≈gebouw van
de paters staat nog altijd en het
restaurant dat er in gevestigd
is, draagt nog steeds de naam
Patershof. Ook de vijver en de ruïne
van de Lourdesgrot zijn nog te
bewonderen op het terrein.

Parkhotel Horst is een goedlopend horecabedrijf in Horst
aan de A73. Het hotel beschikt over 78 kamers en
12 multifunctionele feest- en vergaderruimtes geschikt voor
personeelsfeesten, bruiloften, diners, conferenties en nog
veel meer. Daarnaast ontvangen wij dagelijks gasten in ons
sfeervolle restaurant, gezellige brasserie, moderne bar en op
ons zonnige terras.
Om ons team te versterken zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

ZELFSTANDIG WERKEND KOK
(m/v) FT of PT
Ervaring in de horeca en interesse in deze leuke baan? Stuur dan een
sollicitatiebrief inclusief CV naar keuken@parkhotelhorst.nl t.a.v.
Chef-kok Esli Vencent. Overige info: www.parkhotelhorst.nl/vacatures
of bel 077-3976000.

VVD fel tegen voorbereidings
krediet Piushof Panningen
De VVD heeft zich bij de raadsvergaderingvan gemeente Peel en Maas van dinsdag 9 mei fel uitgesproken tegen
een krediet voor een onderzoek naar de locaties Piushof en de vmbo-locatie in Panningen. Het College van B&W
diende een raadsvoorstel in om een krediet van 90.000 euro beschikbaar te stellen voor onderzoek naar de
herinvulling van de locaties met (sociale) woningbouw.
Gemeente Peel en Maas is voor de
helft eigenaar van het gebied Piushof,
waaronder de wijk Piushof en het stuk
grond waar voorheen verzorgingstehuis
De Wietel stond, vallen Ze is daarnaast
volledig eigenaar van de vmbo-locatie.
Woningcorporatie Wonen Limburg is
eigenaar van de andere helft van het
gebied Piushof. Het bedrijf is bezig met
de sloop van de bestaande woningen in
de wijk Piushof. Wat er op de plek terug
moet komen, moet uit het onderzoek
naar voren komen. “Waarom moet de
gemeente opdraaien voor het krediet?“,
vroeg Geert Segers, fractievoorzitter

van de VVD zich af. “Als Wonen Limburg
woningen wil bouwen, dan moeten zij
het ook betalen. Verkoop de vmbolocatie aan een partij en als zij dan
met plannen komen, kunnen wij als
gemeenteraad beslissen of die doorgang
mogen vinden. Dan hoeft de gemeente
zich niet te bemoeien met het ontwikkelen. We zijn immers geen ontwikkelaar.” De meeste andere partijen waren
het wel eens met het voorstel van het
college. Eenmansfractie Ton Hanssen
wilde wel nog kwijt dat hij vindt dat er
de laatste tijd veel voorbereidingskredieten worden verstrekt. “Er wordt te

pas en te onpas gestrooid met kredieten”, zei hij bij de raadsvergadering.
Hij liet ook weten dat er met meer
woningcorporaties gesproken moet
worden. “Het lijkt wel of Wonen Limburg
een monopoliepositie heeft hier.”
Wethouder Arno Janssen benadrukte
dat het college niet roekeloos omgaat
met geld. “Het krediet is nodig om te
kijken wat haalbaar is op de locaties”,
liet hij weten. “Wat is stedenbouwkundig slim? Het is belangrijk dat we goed
onderzoeken wat nodig is en wat de
mogelijkheden zijn op deze locaties.
Volkshuisvesting doen we samen.”

zondag 14 mei open
van 12.00 tot 17.00 uu

r

Perkplanten
in terraspot

Diverse soorten. Ø 29 cm.
Per stuk

14.99

9.

99

14 mei

Moederdag!
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Het laatste beetje is nu op
veel was er te verduren.
Het kaarsje is thans opgebrand
gedoofd zijn al de vuren.
Na een liefdevolle verzorging in de Wietel te Panningen
is van ons heengegaan, oos mam, oma en oma oma

Drika Hoebers - Peeters
weduwe van

Jac Hoebers
* Grashoek, 28 juni 1932

† Panningen, 7 mei 2017

Dankbetuiging

Liefde is…,
elkaar het ja-woord geven!

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen
na het overlijden van ôs mam, oma en superoma

Danny Suntjens
& Lianne Kersten

Fien Wijnen - Peeters

gaan trouwen op
vrijdag 19 mei 2017
om 14.00 uur in de
van Merwijckzaal
van Kasteel de Keverberg
te Kessel.

Mei 2017,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De herdenkingsdienst zal plaatsvinden
op Moederdag 14 mei om 11:00 uur
in de parochiekerk van Maasbree.

Receptie van 19.00 tot 19.45 uur
in Kasteel de Keverberg
Kasteelhof 4, 5995 BX Kessel

Dankbetuiging

Geboren

Meijel: Rien en Sjef Pluijm - Hoebers
Emile, Zoë
Niels
Beringe: Gerry en Hay Verhaegh - Hoebers
Roy en Franzi
Renee en Thomas, Gijs
Panningen: Peet en Frits Joosten - Hoebers
Bart en Tom
Sanne

Zonder Jeanne, mam, oma is alles anders. Het doet ons goed zoveel
kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en medeleven te hebben
ontvangen tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van

Jeanne Janssen-van Rijt

Panningen: Hans † Hoebers

Albert Janssen,
kinderen en kleinkinderen

Panningen: Helga Hoebers en Hennie Titulaer
Sara, Kars
Panningen, Piushof 85, 5981 VW, woning B1, kamer 004
Correspondentieadres: Rien Pluijm - Hoebers
Kalishoek 28, 5768 EJ Meijel
De crematiedienst zal worden gehouden op donderdag 11 mei
om 15.30 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
Mam is opgebaard op haar eigen kamer.
U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op woensdag 10 mei van 19.00 - 20.00 uur.
In plaats van bloemen, liever een donatie voor stichting Alzheimer,
waartoe gelegenheid is bij het condoleanceregisters.

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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag. Kijk op onze site of
bel 077 467 01 00.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenverkoop zaterdag 13
mei bij u aan deur door leden
volleybalvereniging VC Olympia.
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

Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Zondag 11 juni houdt buurtver.
DeKronkel een garageverkoop/
kofferbakverkoop van 11.00-14.00u op
Burg. Cremershof/Burg. Janssenring in
Panningen. Aanmelding mogelijk via
info@buurtverenigingdekronkel.nl
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
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.

Te koop diverse perceeltjes
weiland en een bos perceel
in en nabij het centrum van KesselEik. Voor meer informatie kijk op:
www.heikevastgoed.nl of bel naar
06 55 12 69 96. Bvd.

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.

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

Vlakke rode mulden gezocht. Ca. 300
stuks vlakke rode mulden pannen van
het merk Holland Swalmen of Gebr.
Noten gezocht. Wie kan mij helpen?
Tel. 06 11 51 30 75.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Helden, mei 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 14 mei om 10.00 uur
in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen na het overlijden van “oos mam”, onze
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Liza
16 april 2017
Dochter en zusje van
Karin & Gijs
Hoeben-Maessen
en Suze
Rembrandtstraat 26
5995 CP Kessel

Valise Atelier & Natuur. Donderdag
25 mei van 11.00 tot 17.00 uur
is er een expositie in en rondom
het atelier. Alle cursisten van
schilderen, vegetatief vormgeven, het
breicollectief, kinderkunst exposeren!
www.valise.nl
Pioenen. Verras moeder eens met een
bosje pioenen. Vosberg 16 Panningen.

Wies Caelers-van Geleuken
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Koningslust, mei 2017
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 mei om 17.30 uur
in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Koningslust.

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.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenactie volleybalvereniging
VC Olympia zaterdag 13 mei; verkoop
huis-aan-huis in Helden, Panningen en
Egchel.
T.k. jonge leghennen,
div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg111, Panningen tel.
077 307 17 76.
Herbalife! Afslanken, sportvoeding,
huidverzorging, Onafhankelijk
Herbalife Member A.Vaasen
06 41 82 22 61.
Zomerbloeiers. Mooi gevulde
hangpotten v.a. 6.50. Mooie
streptocarpus 1.30. Kwaliteits
potgrond. Van Ophoven Bongardweide
18 Baarlo tel. 477 30 84.

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

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana bintje.
Aanbieding 1 koolrabi lollo rossa
0.25 pst 1 kg asperges koppen stukken
2.25 euro en vele verse soorten
groenten. Kwekerij Brummans Vosberg
Panningen.

natuursteen
sierbestrating
graszoden
keramiek tegels
tuinverlichting
overkappingen
tuinhuisjes
zwembaden

Woninginrichting aan huis.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Trap bekleden incl. tapijt en leggen
vanaf € 150,00. Raambekleding gratis
meten en monteren.Tapijt laminaat
vinyl vloeren.Gratis offerte bij u thuis,
bel 06 16 37 45 14.
Schoonmaakhulp vakantiewoning.
Verhuurbedrijf van vakantiewoningen
Baarlo zoekt: dame voor schoonmaak
maandag- en vrijdagochtend.
077 477 25 83.
Workshop ‘’Maak je eigen trend’’.
Problemen met het vinden van goed
passende kleding? Volg een workshop
(5 lessen) en maak onder vakkundige
begeleiding een kledingstuk op maat.
Start 24-5 om 19.30u interesse:
bydelene@ziggo.nl 06 10 73 10 27.

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

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl
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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.

jongeren 07

aan
Roanne Duarte

Examen
vakantie
of mei
vakantie
Alle eindexamenleerlingen
van de middelbare scholen
zitten sinds woensdag 10 mei
weer te zwoegen. De centrale
examens zijn in volle gang.
Na een goede voorbereiding
mogen ze na de examens
vaarwel zeggen tegen de
middelbare school en hallo
tegen een nieuwe uitdaging.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Roanne Duarte
16 jaar
Maasbree
Blariacum College Blerick

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou een superkracht willen hebben
waarmee ik iedereen zou kunnen
genezen. Zo zouden er geen ziektes
meer zijn op de wereld, dat lijkt mij
echt geniaal. Ik vind het dan ook leuk
om mensen te helpen.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb een knuffel in de vorm van
een kat die ik waarschijnlijk nooit zal
weggooien. Een aantal jaren geleden
heb ik die knuffel gekregen van mijn
ouders en hij is mij erg dierbaar.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
De beste uitvinding zou denk ik
een machine zijn die ervoor zorgt dat
iedereen normaal met elkaar kan praten. Vooroordelen zitten vaak in de weg
en ik heb een hekel aan miscommunicaties. Door deze machine verdwijnen
deze problemen en kan iedereen zich
beter voorstellen hoe het is om in
elkaars schoenen te staan.
Welke grote beslissing heb je onlangs
genomen?

Ik heb besloten om toegepaste
psychologie te gaan studeren op de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
(HAN). Na studiekeuzetrainingen en
lang nadenken, kwam deze studie eruit.
Ervan uitgaande dat ik slaag, ben ik
volgend jaar dus op de HAN te vinden.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ja, dat doe ik. Ik ga ervan uit dat het
universum oneindig is en dat er oneindig veel mogelijkheden zijn. Er is dus
zeker een mogelijkheid dat er buitenaards leven is.
Hoe zou jij de biografie van je leven
noemen?
Het lijkt me best grappig om een biografie over mezelf te hebben. Die zou ik
dan ‘Komt wel goed, hoop ik’ noemen.
Dit is mijn mentaliteit. Ik maak me niet
zo snel zorgen om dingen en laat alles
op me af komen. Meestal komt het dan
ook nog goed. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het écht fout gaat.
Heb je een verborgen talent?
Mijn oppas heeft me leren breien.
Ik vind het leuk en grappig om te doen.
Ik heb bij ons thuis lapjes gebreid en
deze om een boom genaaid. Het ziet er
wel gezellig uit.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk in het weekend en tijdens
vakanties in de kas en bij attractiepark

Toverland in Sevenum. In de kas snijd ik
komkommers, pak ik komkommers in
of verzorg ik de planten. Bij Toverland
werk ik in de horeca en bereid ik eten
voor alle bezoekers.
Heb je een bijnaam?
Ik heb zelfs twee bijnamen. Eentje is
‘Ro-oneliner’, omdat ik vaak met de
slechtste grappen ooit kom. Die bijnaam kreeg ik van een vriend die
ook bij de fanfare zit. Mijn andere
bijnaam kreeg ik van een vriendin en is
‘Stuiterbal’. Ik ben altijd blij en positief
en dat probeer ik op andere mensen
over te brengen.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
positief ben. Mijn slechte eigenschappen zijn dat ik geen keuzes kan maken
en dat ik dingen altijd enorm uitstel.
Bijvoorbeeld mijn profielwerkstuk,
daar had ik véél eerder aan moeten
beginnen.
Wie kent jou het beste?
Mijn zusje kent mij, zonder twijfel het
beste. We kennen elkaar natuurlijk al
heel lang. We hoeven elkaar maar aan
te kijken om te weten wat we bedoelen. We kunnen ook goed met elkaar
lachen. Ik zie mijn zusje dan ook als
één van mijn beste vriendinnen.

Optimist, pessimist of realist?
Ik ben sowieso een optimist. Ik ben
altijd blij en probeer van alles het positieve in te zien. Als er positieve dingen
zijn, dan zal ik ze vinden.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Dat is het kinderprogramma ‘Gravity
Falls’ van Disney Channel. Het gaat over
een tweeling die op vakantie gaat bij
een oudoom. Daar beleven ze allerlei
avonturen. Ik vind de serie zo geweldig
omdat de humor fantastisch is en de
verhaallijn erg leuk is. Inmiddels is de
serie afgelopen.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat ze mij zien als een blij en
leuk persoon. Iemand waarmee je kunt
rondhangen en veel plezier mee kunt
hebben. Ik hoor ook vaak van mensen:
‘Tjee, wat ben jij blij!’. Dat vind ik wel
leuk om te horen.
Introvert of extravert?
Ik heb gemerkt dat ik een beetje van
beide ben. Rondom mijn vrienden ben
ik extravert en ga ik graag mee uit en
leuke dingen doen. Ik zal echter nooit
zelf het initiatief nemen om uit te gaan.
Ik vind het net zo leuk om thuis een
boek te lezen.

De afgelopen twee weken
konden veel kinderen genieten
van een welverdiende mei
vakantie. Lekker uitslapen en
leuke uitstapjes maken stonden
bij velen op de planning. Voor de
eindexamenkandidaten was
deze meivakantie echter wat
minder relaxt. Zij moesten flink
leren, want op woensdag 10 mei
gingen immers de examens
officieel van start voor honderd
duizenden studenten in heel
Nederland. Om me heen merkte
ik dat veel vriendinnen bezig
waren met studeren voor
‘de laatste loodjes’.
Gezellig afspreken of samen
andere leuke dingen doen,
was er voor hen minder bij. Ik zit
dan wel pas in het vijfde
leerjaar, toch mag ik ook een
examen maken. Terwijl ik mijn
column schreef, lag de examen
bundel Nederlands nog voor me,
maar nu jullie dit lezen, is mijn
examen alweer voorbij. Volgend
jaar begint pas het ‘echte werk’
voor mij. Velen vinden het toch
wel erg spannend om aan de
examens te beginnen. Ieder exa
men is eigenlijk een momentop
name waar je niet meer dan je
best voor kunt doen. Je te veel
zorgen maken en daarmee zelfs
andere laten stressen, is nergens
voor nodig. Met een goede
voorbereiding gaat het vast en
zeker lukken. Een nieuwe school
en een nieuwe uitdaging ligt op
de loer. Voor alle eindexamen
kandidaten: nog heel veel
succes!
Janique
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Vrijdag 12 tot en met dinsdag 17 mei

Druk programma
kermis Maasbree

De kermis van Maasbree is dit jaar van vrijdag 12 tot en met woensdag 17 mei te
bezoeken. Naast de attracties, die zijn opgebouwd op het Kennedyplein en de Dorpstraat,
hebben de cafés Niëns en De Pool, knipcafé ROOTZ en jongerencentrum Mafcentrum een vol
programma.

PROGRAMMA
Vrijdag 12 mei

IN DE FEESTTENT...

David Ghetto
Daisy’s DJ Team
DJ Admin

IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Spaarkas lichten
Zaterdag 13 mei

IN DE FEESTTENT...

Black Tie Monkey Squad
IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Piano en Co

Zondag 14 mei

IN DE FEESTTENT...

Foute Freestyle Feest
IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Matinee / Paul van de Laar
Maandag 15 mei

IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Matinee / NOAH
Dinsdag 12 mei

IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Kermismuziek

Woensdag 12 mei

IN HET CAFÉ/DE ZAAL

Kermismuziek

In de feesttent van Niëns begint de kermis
op vrijdag 12 mei met drie dj’s. David Ghetto,
Daisy’s Dj Team en dj Admin verzorgen de
openingsavond. Bij De Pool wordt op vrijdag
de spaarkas gelicht. Dat is ook het geval bij het
Mafcentrum waar de avond in het teken staat
van classic rock.
Een dag later komen de bands naar
Maasbree. Bij Niëns staat Black Tie Monkey
Squad op het podium in de feesttent. In de zaal
komen Piano & Co optreden. Bij De Pool komt
Fragment optreden. Knipcafé ROOTZ wordt aangedaan door de band Beer Boogie Bear.
Zondags speelt Billy’s Booze rock & rollmuziek bij ROOTZ. In de tent van Niëns wordt
het Foute Freestyle Feest gehouden en in de

zaal van het café is het matinee met dj Paul
van de Laar. Bij De Pool staat rockband Red
Pepper Bullwhip in de tent. Bij het Mafcentrum
kan er gebarbecued worden onder de muzikale
klanken van Geiler Sound.
Het matinee van ROOTZ op maandag wordt
opgeleukt met muziek van de Bingo Boys.
Bij De Pool komt de band Khick langs. De tent
van Niëns maakt vanaf maandag plaats voor de
zaal en het café. Rockband NOAH komt de zaal
op maandag op de kop zetten.
Op dinsdag zijn de cafés van De Pool en
Niëns geopend voor een gezellig avondje
kermis. Afgesloten wordt er op woensdag bij
het café van Niëns of met de band Fever of Life
bij De Pool.
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Hidden Gem Award voor golfclub De Berckt
Golfclub De Berckt in Baarlo heeft de Hidden Gem Award van dit jaar gewonnen. De prijs is bedacht door
golfwebsite Leadingcourses.com. Met de verkiezing wil de website ‘verborgen parels’ op het gebied van golfbanen
in Nederland promoten. De Berckt nam het tegen acht andere Nederlandse golfbanen op en kreeg uiteindelijk de
meeste stemmen.

voor gezorgd dat we zoveel stemmen
hebben gekregen.” Dankzij de prijs is
De Berckt nu dus geen verborgen parel
meer. “Nu gaan we voor de titel beste

golfbaan van Nederland”, vertelt Mark.
“Iedereen blijft welkom en we zetten
onze filosofie dat golf voor iedereen is,
graag voort.”

Achtste Guus Wokke
opticienloop
Het centrum van Panningen is op zaterdag 13 mei het decor voor de
achtste editie van de Guus Wokke opticienloop. De wedstrijd is onderdeel
van het Cox en Co Midden-Limburgs Avondloopcriterium met wedstrijden in
Leudal, Horst, Panningen, Weert, Baarlo, en Herten. De Guus Wokke opticienloop is de derde van zes wedstrijden.

“We zijn natuurlijk heel blij”, vertelt
Mark Schreurs, manager van golfclub
De Berckt. “Het is een erkenning voor
het werk wat we nu sinds 2011 doen.”
In dat jaar werd de golfbaan opgericht
met in het begin vijf holes. Inmiddels
zijn dat er negen. “Veel banen hebben
achttien holes, maar het feit dat wij er
minder hebben, is een grote kracht”,
vertelt Mark. “Achttien holes is bijna

een dagtaak en bij ons kun je bij wijze
van spreken na het werk in twee uur
alles holes afwerken. Daarbij is het een
uitdagende baan waar alle facetten van
de golfsport in verwerkt zijn.”
Leadingcourses.com is een vergelijkingssite voor golfbanen. De website
kijkt bij de Hidden Gem Award naar de
golfbanen met minder dan 25 beoordelingen op de site, die wel een gemid-

Oh, zit dat zo!
U als familiebank

vrouwen, mannen neo-senioren en
Deelnemers lopen tijdens de hardmannen recreanten. Vanaf 20.10 uur
loopwedstrijd in Panningen verschilgaat de 10.000 meter van start voor de
lende afstanden. Zo is er om 18.45 uur
mannen senioren en vrouwen recrede 500 meter voor kinderen geboren
tussen 2009 en 2012 en om 19.00 uur
anten. Inschrijven kan tot uiterlijk een
de 1.000 meter voor jongeren met
half uur voor de wedstrijd bij het secregeboortejaar 2004 tot en met 2008.
tariaat in Grand Café Gallery. Het parOok de 2.500 meter, vertrek om 19.10
cours is iets gewijzigd ten opzichte van
uur, is een jeugdcategorie, voor jonvorig jaar. Er zitten minder scherpe
delde waardering hebben van 7,5 of
bochten en er zijn enkele obstakels
geren geboren in de jaren 1999 tot en
hoger. “Daaruit maakten zij een selectie met 2003. Vanaf 19.30 uur vertrekken
uitgelaten. De finish is op de Markt voor
van negen banen, waar wij uiteindede 5.000 meter-lopers in de categorieën de deur bij Guus Wokke opticien.
lijk de meeste stemmen van kregen”,
aldus Mark. “We weten dat we een
grote achterban hebben met 430 leden,
maar het is toch een verrassing dat we
wonnen. De gastvrijheid en het goede
gevoel bij De Berckt heeft, in combinatie met de uitdagende baan, er denk ik
Kroegbaas Ves van Rijt van café De Nabber in Beringe heeft in Joey
Sonnemans een nieuwe medebeheerder gevonden. Nicole Bos verlaat de
kroeg na zeven jaar. De nieuwe gastheer wordt verwelkomd op vrijdag
12 mei met een optreden van rockband Echoes of Industry in het café.

Nieuwe medebeheerder café De Nabber

11
05

Lenen aan je kinderen,
hoe zit dat fiscaal?
Welke rente vraagt u?
De hoogte van de rente die u in rekening brengt wordt medebepaald door
het risico. En geld lenen voor de onderneming brengt nu eenmaal meer
risico met zich mee als wanneer u
geld uitleent voor een eigen woning.
Tegenover de hypotheek van de eigen
woning staat immers de woning als
onderpand.
Door: Ed Nijssen, directeur
Lening voor bedrijf
Als ouder kan het interessant voor u
zijn om uw kind een lening te verstrekken voor het opzetten van een
bedrijf. De lening is voor u een bezitting in box 3 waarover u vermogensbelasting betaalt. Door een lening
te verstrekken, daalt uw vermogen
immers niet. De rente die u hierover
ontvangt leidt niet tot belastingheffing. Voor uw kind is de lening een
schuld in box 1 (ondernemingsvermogen) en de betaalde rente is aftrekbaar van de winst. Verder kunt u de
rente die u van uw kind ontvangt,
door middel van schenkingen weer
aan uw kind terugschenken.

Een leningsovereenkomst
Bij een lening voor een eigen bedrijf
is een onderhandse overeenkomst
van geldlening voldoende. Hierin
moet zijn opgenomen: het geleende
bedrag, het rentepercentage, de
looptijd en de aflossingen.
Schenken voor een eigen woning
In 2017 mag u €100.000 belastingvrij
schenken aan uw kind voor de eigen
woning. Voorwaarde is dat uw kind
tussen de 18 en 40 jaar oud is. Als uw
kind ouder is dan 40 jaar, maar een
partner heeft die jonger is dan 40
jaar, geldt de vrijstelling ook.
Niet schenken, maar lenen
Wilt u niet schenken, maar wilt u

geld lenen aan uw kind voor de eigen
woning? Dan geldt de voorwaarde dat
de hypotheek binnen 30 jaar annuïtair
moet worden afgelost.

“We hebben zeven jaar goed
samengewerkt en ik wens Nicole
en haar man Frank veel succes met
hun volgende bezigheden”, laat Ves
van Rijt weten. “We hebben in Joey
Sonnemans een nieuwe, enthousiaste
partner gevonden en samen gaan we

het beheer van gemeenschapshuis
De Wieksjlaag regelen en café De
Nabber runnen. We hebben er veel zin
in en er zijn al verschillende ideeën
voor het café.”
Het optreden van Echoes of Industry
op 12 mei begint om 21.00 uur.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Dromen, denken,
durven, doen!
In 2010 ben ik thuis begonnen met Fidé Hypotheken & Verzekeringen en
inmiddels is het bedrijf uit z’n jasje gegroeid. Dankzij het vertrouwen
van mijn klanten is het bedrijf zo gegroeid en was de verhuizing naar
Markt 21 in Baarlo een noodzaak.

Wat met de rente en provisie?
Hoe meer rente u berekent des te hoger uw voordeel en hoe hoger de hypotheekrenteaftrek voor uw kind. Een
rentepercentage van 6% is nog steeds
prima verdedigbaar. Tevens mag er 1,5
% van het geleende bedrag als afsluitprovisie in rekening gebracht worden,
tot een maximum van € 3.630.
Let op de aangifte inkomstenbelasting
Vanaf 2016 moet de geldnemer
(uw kind) de lening ten behoeve
van de eigen woning aangeven in
de aangifte inkomstenbelasting.
Een afzonderlijke opgave lening eigen
woning is dan niet meer nodig.

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com

Vanaf november 2016 is Marian
v.d. Sterren als administratief
medewerkster werkzaam bij Fidé
Hypotheken & Verzekeringen.
Wij kunnen u op onze nieuwe locatie
nog beter van dienst zijn voor al
uw verzekeringen, hypotheken,
levensverzekeringen en kredieten.
Voor al uw financiële vragen kun u
bij ons terecht. Ook kunt u bij ons
terecht voor uw aankoop en verkoop
van een woning voor een vast bedrag
van 895 euro. Dit doen wij onder de

naam dehuizenbemiddelaarvenlo.nl
Daarom willen we u van harte
uitnodigen om met ons op 13 mei
vanaf 15.00 uur het glas te heffen en
te proosten op ons nieuwe kantoor
op Markt 21 in Baarlo.

Markt 21,
5991 AT Baarlo
077 - 851 47 16
info@fide.nu
www.fide.nu

4 MEI DODENHERDENKING 2017

Peel en Maas

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

Baarlo

Foto’s zijn gemaakt door: Leo Kurvers

Kessel

Maasbree

Meijel

Panningen

meer foto’s: www.kijk-meijel.nl
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Lezing Keniaanse natuur
De Parkieten Sociëteit Noord- en Midden-Limburg houdt op dinsdag 16 mei een bijeenkomst. Tijdens deze
avond, die plaatsvindt in zaal De Houbereij in Panningen, verzorgt Fred Rönitz een lezing.
Fred Rönitz is afkomstig uit
Enschede laat tijdens de lezing
Een reis door Kenia beeldmateriaal
zien dat hij in 2015 tijdens een reis
maakte van vogels, zoogdieren en

verdere natuur uit dit land.
Verschillende landschappen met
hun specifieke bewoners passeren
de revue. “De lezing geeft een aardig
beeld van wat je zoal in Kenia tegen

kunt komen als je de verschillende delen van het land bezoekt”,
aldus Rönitz. De avond begint om
19.45 uur en duurt tot ongeveer
22.15 uur.

Workshop (niet-)pratende peuters
en kleuters
Het MamaCafé Peel en Maas organiseert op woensdag 17 mei een themabijeenkomst over ‘(niet-)pratende
peuters en kleuters’. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers
informatie over de taalontwikkeling van het jonge kind.
Vragen die in deze workshop
beantwoord worden, zijn bijvoorbeeld
‘Hoe verloopt de spraak- en taal
ontwikkeling van een baby, peuter
en kleuter? Hoe signaleer je als ouder
een stagnerende spraaktaalontwikkeling? Hoe kun je die ontwikkeling
stimuleren? Daarnaast wordt uitleg
gegeven over taalontwikkelingsstoornissen.

Ouders die kinderen hebben die
moeite hebben met het uitspreken van
woorden, of die zich zorgen maken
ondanks geruststellingen vanuit je
omgeving, of die gewoon meer willen
leren over de spraaktaalontwikkeling
bij jonge kinderen en de problemen
die kunnen voorkomen kunnen zich
aanmelden voor de workshop.
Deze workshop wordt aange

boden door Kentalis. Kentalis is een
landelijke organisatie die al ruim 225
jaar gespecialiseerd is in diagnostiek,
zorg en onderwijs voor mensen met
beperkingen in horen of communiceren.
De bijeenkomst vindt plaats
op basisschool Nieuweschool in
Panningen. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Vriendenloterij steunt Targos Bevo
Dit jaar kunnen 184 Limburgse clubs en verenigingen rekenen op een extra bijdrage voor hun clubkas.
De VriendenLoterij keert aan hen in totaal ruim 207.000 euro uit. Handbalvereniging Targos Bevo HC uit
Panningen was met 4.334 euro de meest gesteunde club uit Peel en Maas.
De loterij biedt deelnemers de
mogelijkheid om voor een zelf
gekozen organisatie mee te spelen.
De helft van de kosten van ieder lot
waarmee zij meespelen, gaat direct

naar de clubkas. Verenigingen en clubs
uit Peel en Maas ontvingen in totaal
5.099 euro van de Vriendenloterij.
In Nederland genereren ruim
3.000 clubs en verenigingen via

de VriendenLoterij extra inkomsten
voor de clubklas. Dit jaar is er in
totaal ruim 4,5 miljoen euro uit
gekeerd, 600.000 euro meer dan
vorig jaar.

Wandeltocht alleenstaanden
Vrijgezel-lig, een club van alleenstaande ouderen, organiseert op zondag 14 mei een wandeltocht. Deze start
om 11.00 uur vanaf café De Pleisterplaats in Kessel-Eik.
De tocht is ongeveer 13 kilometer
lang en voert langs de Maas in Kessel-

Eik met halverwege een pauzeplaats.
Voor meer informatie en aanmelden,

neem contact op via
06 12 32 01 11.

Cursisten ronden cursus digitale
overheid af
Vier cursisten hebben met succes de cursus ’Werken met de elektronische overheid’ gevolgd. Zij
kregen dinsdag 3 mei elk een certificaat uit handen van Henk Gommans, de voorzitter van KBO Meijel.
De internetcursus werd aangeboden door KBO Meijel en de Bibliotheek Maas en Peel en leert deelnemers hoe om te gaan met de digitale overheid.

Kuus oeht Kepèl

Dansgarde Panningen
wint zilver op NK
De dansgarde van carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl uit Panningen
heeft zondag 7 mei een zilveren medaille in de wacht gesleept. De dames
deden mee aan het Nederlands kampioenschap dansgarde in Landgraaf.
Met hun showdans wisten zij
de jury te overtuigen en de tweede
plaats in de wacht te slepen. Voor de
dansgarde was het ook meteen het
allerlaatste optreden. Afgelopen jaar

wonnen ze het NK al en verder sleepten ze nog meer prijzen in de wacht.
De dansmarietjes tonen tijdens de activiteiten van de Kuus oet Kepèl komend
jaar voor het laatst hun kunsten.
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Jubileumfeest zanggroep
In Between
Het jubileumfeest van zanggroep In Between vindt plaats op zaterdag
27 mei. De zanggroep bestaat in 2017 15 jaar en gaf al een jubileum
concert in april. Later dit jaar volgen nog twee concerten om het derde
lustrum te vieren.
Het jubileumfeest vindt plaats
op de Baarloseweg 34a in Helden en
begint om 20.00 uur. Aanmelden voor
het feest kan door vóór woensdag

Open dag Carnivora
Stichting Carnivora in Beringe hield op zaterdag 6 mei een open dag. Belangstellenden konden een
kijkje komen nemen bij het educatiecentrum voor exotische schemer- en nachtdieren. De open dag was
georganiseerd door twee stagiaires als afstudeerproject. Zo’n 150 mensen kwamen langs om te leren
over de exotische dieren.

17 mei contact op te nemen viaeen
mail naar erwinmarjon@hetnet.nl,
waarna meer informatie wordt
verstrekt.

Schuttersfeest
St. Willibrordus
De Meijelse schutterij St. Willibrordus houdt op zondag 14 mei het
eerste schuttersfeest van het seizoen. De 25 schutterijen komen naar
de locatie aan de Steegstraat in Meijel voor een optocht en om te schieten.
De optocht vertrekt om 13.30 uur
vanaf het terrein aan de Steegstraat in
Meijel. De route die de schutterijen
lopen gaat onder andere langs de
Steegstraat, de Kapelkesweg,
het Pastpaedje, het Kerkveld, de
Schoolstraat (daar is ook het defilé) en
de Steegstraat. Muziek, koningsparen,
marketentsters, schutters, vaandeldragers, vendeliers en jeugdige bordjes-

dragers zijn te zien en te horen bij de
optocht. Na afloop zijn er beoordelingen en muziek- en exercitiewedstrijden op het feestterrein. Het zestalschieten begint als de genodigden de
openingsschoten hebben gedaan.
De leden van schutterij St. Willibrordus,
de ‘grúún van Méél’, zorgen samen
voor de organisatie van dit allereerste
bondsfeest.

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan
160 landen zaken doet en meer dan 56.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek
Horst B.V. produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines en biedt momenteel werk
aan ± 200 personen.

1e Assemblage Monteurs

(m/v)

Werkzaamheden
•
•
•
•
•
•
•

Diverse componenten of installaties voorbereiden en/of samenstellen en
deze monteren op de veldspuiten volgens order en/of tekening
Het functioneel testen van veldspuiten
Kwaliteitscontrole uitvoeren op de geassembleerde veldspuiten
Eventuele storingen opzoeken en oplossen
Het laden van machinesoftware op veldspuiten
Samenwerken met directe en indirecte collega’s om het standaard
werkproces te verbeteren
Proactief meedenken en signaleren van eventuele afwijkingen en aandragen
van verbeteringen

Proﬁel
•

•
•
•
•
•
•

Wij hebben ruimte voor 1e Assemblage Monteurs op MBO-niveau,
richting techniek (niveau verkregen door opleiding of ervaring)
Je hebt veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan
Je bent breed inzetbaar op meerdere werkstations op het gebied van elektro,
hydrauliek, pneumatiek en assemblage
Je bent proactief, ﬂexibel en een ware teamplayer
Je hebt geen “9 tot 5 mentaliteit”
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
Je beschikt over basis computervaardigheden

Solliciteren

Je schriftelijke sollicitatie kun je, voorzien van een CV, sturen naar:
HRWZ@JohnDeere.com Of bezoek onze website: www.Deere.nl
Bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten,
dit gezien de samenstelling van ons huidige personeelsbestand.

Nieuwe visie op
vondst gouden helm
De werkgroep Peelhelm geeft op donderdag 18 mei een lezing in het
streekmuseum in Helden met als titel Nieuwe inzichten en visies over de
Romeinse vondsten, de gouden helm van Deurne en de zilveren sierschijf
van Helden. Deze lezing begint om 20.00 uur.
De werkgroep Peelhelm, bestaande
uit tien leden uit Noord-Brabant en
Noord-Limburg, houdt zich bezig met
de Romeinse vondsten in de Peelregio
en in het bijzonder met de vondst
geschiedenis en de achtergrond van de
vergulde zilveren helm, gevonden in
juni 1910 door een ploeg turfstekers in
een turfput bij Helenaveen. De helm,
met de andere in de nabijheid gelegen
Romeinse vondsten, baarde in die tijd
veel opzien. Vanaf 2000 zijn er veel
visies ontstaan over de achtergronden
van de vondsten en in het bijzonder
de herkomst van de Gouden Helm en
de sierschijf. Tijdens de lezing stelt de
werkgroep deze visies ter discussie

en wordt aangetoond dat de vondst
van de Peelhelm anders begrepen kan
worden dan de wetenschappelijke
interpretatie. Ook komt de rol van het
RMO in Leiden vanaf 1910 aan de orde.
Naar aanleiding van de bevindingen
en verzamelde gegevens heeft de
werkgroep een ‘discussiestuk Peelhelm’
samengesteld dat in april is besproken en nog verder wordt uitgewerkt.
Hierin wordt een aantal volgens de
werkgroep verrassende nieuwe zaken
en interpretaties naar voren gebracht,
die zij aan het publiek en deskundigen
wil voorleggen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl
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Wandelevenement

Jeugdvierdaagse door
Peel en Maas
De Rabobank Jeugdvierdaagse gaat woensdag 21 juni weer van start. Wie mee wil doen aan het vierdaagse
wandelevenement in Peel en Maas, kan zich woensdag 17 en donderdag 18 mei inschrijven.

verenigingen 13
Welzijnswerkgroep Kessel

Ontspanningsmiddag
voor ouderen
Welzijnswerkgroep Kessel organiseert op woensdag 17 mei een ontmoetings-en ontspanningsmiddag voor ouderen en mensen die veel aan huis
gebonden zijn.
De Welzijnswerkgroep in Kessel
organiseert de ontmoetings- en
ontspanningsmiddag met medewerking
van het Huiskamerproject. Deze ontmoetingsmiddag is op woensdag 17 mei
in het Gemeenschapshuis van KesselEik en duurt van 13.30 tot 18.00 uur.
Tijdens de middag is er muziek en

is er een tombola georganiseerd. De
organisatie zorgt voor koffie met cake
en een koffietafel met soep en warm
vlees. Voor meer informatie of opgave,
neem contact op met Mariet Relouw
op 077 462 20 96 of via m.relouw@
ziggo.nl

Ouderavond

Mamacafé organiseert
De Grote Sprong
De Jeugdvierdaagse vindt plaats
van woensdag 21 tot en met zaterdag 24 juni en start iedere dag vanaf
het Wilhelminaplein in Panningen.
Het startbureau is gevestigd in café
Dotje en is op woensdag 21 juni
geopend vanaf 15.00 uur, op donder
dag 22 en vrijdag 23 juni vanaf
16.30 uur. Op zaterdag 24 juni is het
startbureau vanaf 07.00 uur geopend.

Elke dag worden drie routes van
5, 10 en 15 kilometer uitgezet door
de routecommissie. Zowel groepen als
individuelen kunnen meedoen met
de wandelvierdaagse. De routes lopen
grotendeels over verharde wegen
en grind- en zandwegen. Alle routes
hebben onderweg een rustplaats waar
iedere deelnemer een versnapering
krijgt aangeboden. Op zaterdag 24 juni

wordt wandelliefhebbers nog een extra
dag wandeltocht aangeboden met
afstanden van 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer. De voorinschrijving vindt plaats
op Beatrixstraat 10 in Panningen of op
de Cederstraat 4 in Maasbree tussen
19.00 en 20.30 uur. Inschrijven kan ook
via www.jeugdvierdaagsehelden.nl of
op de dag van de vierdaagse.
(Foto: Stichting Jeugdvierdaagse Helden)

Ontspanningsmiddag voor ouderen
Welzijnswerkgroep Kessel organiseert op woensdag 17 mei een ontmoetings-en ontspanningsmiddag voor
ouderen en mensen die veel aan huis gebonden zijn.
De Welzijnswerkgroep in Kessel
organiseert de ontmoetings- en ont
spanningsmiddag met medewerking
van het Huiskamerproject. Deze ontmoetingsmiddag is op woensdag

17 mei in het Gemeenschapshuis
van Kessel-Eik en duurt van 13.30 tot
18.00 uur. Tijdens de middag is er
muziek en is er een tombola georga
niseerd. De organisatie zorgt voor koffie

met cake en een koffietafel met soep
en warm vlees. Voor meer informatie
of opgave, neem contact op met
Mariet Relouw op 077 462 20 96 of
via m.relouw@ziggo.nl

MamaCafé Peel en Maas organiseert op zaterdag 20 mei de ouderavond
De Grote Sprong over het omgaan met veranderingen en ontwikkelingen die
ouders en kinderen tegenkomen als de kinderen naar de middelbare school
gaan. De activiteit duurt van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats bij DOK6 in
Panningen.
De grote sprong is een spoedcursus
in het omgaan met de veranderingen en ontwikkelingen die ouders en
kinderen tegenkomen als de middelbare school om de hoek komt kijken.
Twee acteurs en ervaren gesprekleiders
van theatergroep PlayBack schetsen in
acts wat er allemaal gebeurt als je naar
de middelbare gaat. Wat de rol is van
thuis, familie en vrienden en hoe er
kan worden ondersteund.
Voor zowel kinderen als ouders
verandert er een hoop als ze naar de
middelbare school gaan. “Ineens fietst

je kind kilometers alleen naar school.
Eigen boterhammen mee naar school is
niet cool. Iedereen heeft de nieuwste
telefoon en je net zo kleden als de
rest hoort erbij. Je kind is niet meer de
oudste, maar de jongste en op zoek
naar houvast, nieuwe vrienden en
identiteit. Waar blijf jij als ouder als de
wereld van je kind 180 graden draait?”,
aldus MamaCafé Peel en Maas.
De ouderavond is zowel voor
ouders als voor kinderen. Voor meer
informatie en aanmelden, mail naar
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Vastenactie

Bijna 1.300 euro voor
Eilanden van Hoop
In de Vastenactiecampagne van 2017 stonden de ‘Eilanden van Hoop’ in
de wijken Apopa en Mejicanis in San Salvador centraal. De opbrengst van de
Vastenactie stond begin mei op 1.290 euro voor parochie Panningen,
inclusief de opbrengst van Basisschool De Wissel.
De campagne richtte zich speciaal
op jongeren omdat de wijken gebukt
gaan onder extreem veel geweld
door criminele bendes. Deze bendes
hebben ieder een eigen territorium en
beheersen het leven in ‘hun’ wijken
volledig. De bendes werven actief
leden onder kinderen en jongeren.
Lidmaatschap zorgt voor ‘respect’,
voor geld, mooie spullen en vrouwen.
Het is moeilijk de verleiding te weer-

Jeugdorkest krijgt bezoek van
componist
Jeugdfanfare Eendracht uit Baarlo bereidt zich voor op deelname aan het Eurofestival in Heel op
zondag 14 mei. Een van de werken die daar uitgevoerd worden is Fiefoerniek, een compositie van de
Limburgse componist en dirigent Hardy Mertens. Zaterdag 6 mei was Hardy Mertens zelf aanwezig in
Baarlo tijdens de repetitie van de Jeugdfanfare. Hij gaf nuttige achtergrondinformatie bij het werk en
ook de nodige technische aanwijzingen aan dirigent Erik Peeters.

staan als jonge puber, zonder stabiele
thuisbasis en zonder geld.
Met het campagneproject wil de
Vastenactie helpen voorkomen dat
kinderen en jongeren gedwongen
worden lid te worden van de bendes.
De jeugdcentra die ze steunden,
willen de kinderen een ander perspectief bieden en leren dat ze buiten de
bendestructuren een menswaardig
bestaan kunnen opbouwen.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Hooikoorts, (Voorjaars-) Moeheid
Klachten aan Arm-Nek-Schouder
Ondersteuning Roken en Afvallen!

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

14

opinie

11
05

Bespreking Poll week 17

Het loslaten van de sluitingstijden in de horeca is een goed idee
Het idee dat kroegen straks niet meer hoeven te sluiten op een vast
tijdstip werd niet heel goed ontvangen door stemmers op de poll. Een grote
meerderheid van 78 procent van de stemmers vindt het wegnemen van
sluitingstijden geen goed idee van het College van B&W van gemeente
Peel en Maas.
Pierre Verhees uit Meijel ziet alleen problemen bij het voorstel.
“Als ondernemer moet je gasten overdag en vroeg in de avond in je zaak
zien te krijgen en niet ’s nachts. Hoe gaat het sociale leven eruit zien voor

diegenen die ’s morgens vroeg thuis komen met de nodige alcohol op?”,
vraagt hij zich af. “Ik kan me niet voorstellen dat ouders met opgroeiende
kinderen hier op zitten te wachten.”
Ook J. Huijs uit Panningen ziet liever gewoon sluitingstijden en heeft nog
een advies voor de kroegeigenaren. “Waarom zo lang open? Ga terug naar
vroeger: om 00.00 uur de kroeg dicht. Dan gaat de jeugd misschien niet
meer schreeuwend over de weg naar huis. Dan kunnen de mensen die dan
al slapen ook weer doorgaan met slapen.”

Ik ga de raadsvergaderingen volgen via internet
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Peel en Maas zijn sinds
dinsdag live te volgen op internet. Het betreft in eerste instantie een proef.
Voorheen was het alleen mogelijk om geluidsfragmenten van de vergaderingen
terug te luisteren.
Een livestream is een goede zaak. Zo wordt de drempel voor burgers
verkleind om betrokken te raken bij politiek. Dat is goed nieuws, want het gaat
vaak over zaken die alle inwoners aangaat. Zo kunnen zij op de hoogte blijven
van wat de politieke partijen vinden. Langsgaan is vaak een te hoge drempel

en dat zorgt ervoor dat mensen vaak alleen via de media vernemen wat er
besproken is. Ook is het goed voor de mensen die fysiek niet meer in staat zijn
langs te gaan bij de vergaderingen. Van de andere kant is de kans groot dat het
helemaal niets uitmaakt. Het is echt niet zo dat jongeren (of wie dan ook) nu in
één keer interesse krijgen in de politiek. Het maakt het alleen makkelijker voor
de mensen die al interesse hadden om te kijken. Het zorgt er misschien voor dat
er meer mensen thuis blijven in plaats van langskomen.
Ik ga de raadsvergaderingen volgen via internet. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 18) > Bevrijdingsdag moet een vaste vrije dag worden > eens 71% oneens 29%

Wist u dat…

• Vorkmeer ‘Peel en Maas in beweging’ uitzendt via tv-kanaal
omroep P&M. Deze tv-uitzendingen zijn dagelijks om 10.30 en
15.30 uur. Mensen kunnen meedoen met oefeningen die voor
vrijwel iedereen toegankelijk zijn. Doel is om het bewegen voor
iedereen, en met name ouderen toegankelijker te maken. Er is
ook aandacht voor valpreventie en huisarts Jolanda Verstraten
geeft achtergrondinformatie over de werking van het lichaam en
het nut van de oefeningen.
• Veerkracht Vorkmeer weer ‘Eigen Kracht Trainingen’ gaat
starten. Er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. De data voor
de leeftijdsgroepen 9-12 en 12-16 jarigen zijn bekend.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: assertieve houding,
grenzen aanvoelen, grenzen aangeven, nee-zeggen, ontdekken
van kwaliteiten, positief denken en omgaan met lastige situaties.
Meer info? veerkracht@vorkmeer.nl of bel Vorkmeer en vraag
naar de afdeling Veerkracht.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

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

Onze kijk op bouwen en wonen
Al jaren hebben projectontwikkelaars in de meeste kernen grote
bouwplannen op de planken liggen. Veel daarvan komen niet van de
grond. De vergrijzing slaat toe, maar wat heeft dat voor gevolgen voor Peel
en Maas? De provincie laat ons weten dat het aantal toegezegde woningen
omlaag moet. Is dat terecht?
De woningcorporaties kiezen voor
het verduurzamen van bestaande
woningen. Alleen bij hoge uitzondering bouwen ze kleine aantallen
sociale huurwoningen. Ze willen zeker
meedenken om tijdelijke huisvesting te realiseren, door bijvoorbeeld
het hergebruiken van bestaand
vrijkomend vastgoed. In iedere kern
zijn wel gebouwen te vinden die in

aanmerking kunnen komen voor hergebruik als woonbestemming.
Wij als Lokaal Peel&Maas zijn van
mening dat we goed moeten inventariseren wat er nog op de planken
ligt, maar nog belangrijker is wat er
nodig is in een kern. Door vrijkomende
gebouwen een woonbestemming te
geven, kan wellicht in een behoefte
worden voorzien. Gebouwen die de

omgeving ontsieren, zouden wat ons
betreft tegen de vlakte mogen om er
kleinschalige nieuwbouw projecten of
een ander alternatief voor in de plaats
te zetten. Maar dat kost geld en is het
ons dat waard en hebben we dat geld
er wel voor? Eerst diepgaand onderzoek
en dan pas bestaande plannen schrappen. Buurten en inwoners die een duidelijke woonbehoefte etaleren, dienen
gehoord worden. Dus beste inwoners,
kom met initiatieven en uitvoerbare
woningplannen. Wat goed en ook uitvoerbaar is, zullen wij ondersteunen.
Peter Craenmehr,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Wij versus zij
Gehoord op donderdag 4
mei 2017: “Dodenherdenking
interesseert mij echt helemaal
niets. Het doet mij echt niets.”
Het werd letterlijk tegen me
gezegd. Niet één keer, maar
meermaals, door meerderen.
Lieve mensen, als ik een
oud-Hollandse klomp had, dan
was ‘ie op dat moment
gebroken.
Hoe kunnen mensen zo
onverschillig zijn? Hoe kan dit
niets met je doen? Dat was het
enige wat ik me af kon vragen
en waar ik ’s nachts ook even
van wakker lag. Godzijdank ben
ik opgevoed met het belang van
geschiedenis, waardoor ik veel
waarde hecht aan het weten en
het herdenken van het verleden.
Dat maakt voor mij zulke
opmerkingen ook onbegrijpelijk.
Geschiedenis maakt de toe
komst, dus van de geschiedenis
zouden we moeten leren. Toch?
De realiteit laat het nog niet
altijd zien.
Het was ‘wij versus zij’
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Wat de dodenherdenking nu zo
van belang maakt is dat anno
nu, anno 2017, onze samen
leving nog steeds gebonden
wordt door ‘wij versus zij’.
Het pleidooi voor eensgezind
heid raakt ondergeschoven door
bitterheid, afgunst, het meten
met twee maten en de constante
behoefte om de vergelijking
tussen wij en zij te maken.
Leren we het dan nooit?
Moet het eerst weer fout gaan,
mede door onverschilligheid,
voordat we tot inkeer komen?
We herdenken de doden,
zowel slachtoffer, held als
misdadiger, om niet te vergeten
hoe erg het ooit uit de hand liep.
Om niet te vergeten hoeveel
mensen het leven lieten om de
wereld weer eensgezinder te
maken. We herdenken nu,
met in het achterhoofd ook de
oorlogen van nu. We herdenken,
opdat we ooit een ander verhaal
kunnen vertellen: het verhaal
van vrede en onze geslaagde
samenleving, waarin ‘zij’ ook
‘wij’ zijn. En dat is iets dat
iedereen aangaat en iedereen
zou moeten interesseren.
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week 19 / 11 mei 2017 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
19 en 20 mei 2017
• 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.
• Donderdag 25 mei zijn we in verband met Hemelvaartsdag de gehele dag gesloten.
• Vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei zijn we eveneens de gehele dag gesloten.
Op vrijdag kunt u tussen 9.00 en 10.00 uur terecht voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte.
De Bibliotheek is op vrijdag 26 mei van 8.30 uur tot 17.00 uur geopend en op zaterdag van
8.30 uur tot 12.00 uur.

Kermis Maasbree 13 t/m 17 mei 2017
Zaterdag 13 mei

• 16.00 uur opening door wethouder Paul Sanders

Zondag 14 mei

• 16.00 uur tot 18.00 uur gratis schminken voor de kinderen

Bestrijding eikenprocessierups
is gestart
Al enige jaren is de eikenprocessierups een veel voorkomende plaag in onze provincie en
aangrenzende gebieden in Brabant, Duitsland en België. In Peel en Maas wordt al enkele
jaren preventief bestreden.
De bestrijding is op 1 mei gestart. Op onze website staat een kaart met alle plekken waar
de eikenprocessierups bestreden wordt en een tijdsplanning. Het woord planning geeft het al
aan, de data kunnen door omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden veranderen.
Meer informatie kunt u vinden op www.peelenmaas.nl > zoekwoord: eikenprocessierups.
Op de website www.hermanvaessen.nl staat ook steeds de meest actuele informatie.

Dinsdag 16 mei

• verrassing op het kermisterrein

Woensdag 17 mei

• verrassing op het kermisterrein

Fijne kermisdagen!
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

Postbus 7088
5980 AB Panningen

www.peelenmaas.nl

nu

20%

dekbedden korting
reinigen
deze actie is geldig t/m 30 juni

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

E3 International Delivery Services B.V. is een internationaal opererend
transportbedrijf, dat zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van
spoedtransporten door heel Europa.
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, flexibele chauffeurs.

CHAUFFEUR (fulltime, m/v) C/CE
Voor het vervoeren van stukgoed binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.

OPROEPCHAUFFEUR m/v

Vrijwilligers bouwen volière
De Baarlonaren Piet Hunnekens en Piet Gielen bouwen momenteel een houten volière in de tuin
van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo. In de tuin staat momenteel een klein verblijf voor de kanariepietjes maar die komen daar niet tot hun recht, laat een medewerker van het verzorgingshuis weten.
Door gesprekken met bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers wilde men graag meer.
“Zo is het idee ontstaan om een grote volière te bouwen. We vinden het geweldig dat deze twee
vrijwilligers dit doen.” Beide heren zijn niet alleen erg handig met hout, maar zelf ook liefhebbers van
vogels. De heren besloten samen een groot vogelverblijf te bouwen in de tuin van het zorgcentrum.
“Als wij de bewoners nu al zo zien genieten, genieten wij ook”, aldus Piet en Piet. (Foto: Leo Kurvers)

Voor het vervoeren van goederen binnen Nederland.
Chauffeur dient in het bezit te zijn van rijbewijs
B/C/CE/CCV-B/Code 95 en ADR is een pre.
(Gepensioneerden en vutters kunnen ook solliciteren!)
Uw CV kunt u sturen of mailen naar:

E3 International Delivery
& Taxi Services BV
T.a.v. Personeelszaken
Mercuriusweg 12
5971 LX GRUBBENVORST
info@e3services.nl
www.e3services.nl

www.e3services.nl

16

sport

11
05

Oranje Hotel

MBV Toernooi 2017
gespeeld in Meijel
Door: MBV Toernooi
In het Oranje Hotel in Meijel werd op zaterdag 29 en zondag 30 april het jaarlijks terugkerend Meijelse Biljart
Verenigingen Toernooi gespeeld.

Turnbrons voor
Inge Janssen
Door: Danielle Lormans
Inge Janssen uit Helden vertrok zaterdag 6 mei naar Rotterdam voor haar
halve finale NK Turnen. In deze wedstrijd werden de tickets voor een plaats
in de meerkampfinale en alle toestelfinales verdeeld.
Om de finaleplaats veilig te stellen
en wellicht één of meerdere toestel
finales te halen, was een goede
wedstrijd noodzakelijk. Zoals altijd het
geval begon Inge (11) gemotiveerd aan
de wedstrijd. Ze begon de wedstrijd
op sprong en liet daar twee uitstekend
uitgevoerde shukahara’s zien en
behaalde hiermee het tweede punt
van de wedstrijd. Daarna turnde ze op
brug haar oefening. Met een uitvoering
die iedere week beter wordt, verraste Inge door het vierde punt van de
wedstrijd te laten noteren. Vervolgens
naar balk, de laatste wedstrijden haar

beste toestel. Helaas was ze enigszins
wiebelig en moest enkele grotere correcties toepassen.Mede door het feit
dat ze de moeilijkst mogelijke oefening
turnde kwam er alsnog het zesde
punt van de wedstrijd uit. Als laatste
naar vloer, haar lievelingsonderdeel.
Een strakke en nette uitvoering zorgde
voor het derde punt van de wedstrijd.
Het eindresultaat was een mooie bronzen medaille. Hiermee stelde ze een
finaleplaats veilig en mag bovendien in
maar liefst drie toestelfinales aantreden
tijdens het finaleweekend op 10 en 11
juni in Duiven.

Mooi, lange maar ook korte partijen
werden er in dit weekend op vijf biljarts gespeeld. De meeste poules waren
lekker spannend en het beloofde goede
finalepartijen te worden. In Kasse A
stonden Jan Liebregts en Sjeng Cuypers
tegenover elkaar in de finale. Het was
geen hoogstaande partij maar Jan was
duidelijk de betere van de twee met
10,95 gemiddeld en HS 72.

Verdiende winnaar
In Klasse B stonden Wim
Meulendijks en Hans Hunnekens
tegenover elkaar. Hans had in de
poule ‘overall’ het beste gemiddelde

gespeeld. Helaas kon hij het niveau
in de finale niet meer vasthouden en
hier was Wim de verdiende winnaar.
Wim had 3,18 gemiddeld en HS 15. In
Klasse C stonden Gerrit Nijssen en René
van Heugten tegenover elkaar. Het was
een gelijk opgaande partij totdat Gerrit
er in de achttiende beurt tussenuit
glipte. In de laatste beurt redde Rene
haast nog het vege lijf, echter bleef hij
op 1 carambole voor de finish steken
en maakte Gerrit het uit. Gerrit had
2,08 gemiddeld en HS 11.
In Poule D werd de finale een
heuse broedertwist. Ben Gorts moest
de klus klaren tegen Hans Gorts.

Hier was het een en al spanning.
Ze lieten elkaar geen ruimte toe
en er moest dan ook een winnaar
komen door aquit stoten toe te
passen. Uiteindelijk had Ben dit het
beste gedaan en won hij met 1,07
gemiddeld en HS 6. Als laatste
stond nieuwkomer Marcel Verdellen
tegenover Christian Beerens in de
finale van Klasse E. Wat Christian ook
probeerde, Marcel bleef zijn eigen spel
spelen en was de verdiende winnaar.
Normaal heeft Marcel een gemiddelde
van 0,6/0,7 nu haalde hij, het door
hem niet eerder gehaalde gemiddelde
van 1,12 en HS 8.

WORD

VRIJWILLIGER

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers (m/v) die opgeleid willen worden
voor het ondersteunen en begeleiden van mensen in hun terminale
fase met hun naasten. Als vrijwilliger kun je alle dagdelen een
ondersteunende rol hebben, maar ook bereid zijn een nachtdienst
te draaien. Ons werkgebied is de gemeente Peel en Maas.
Wat vragen wij:
• Affiniteit met de zorg zoals hierboven beschreven
• Het beschikken over goede contactuele eigenschappen
Wat bieden wij:
• Een enthousiast team vrijwilligers
• Een betrokken bestuur waar je altijd op terug kunt vallen
• Mogelijkheden tot bij- en nascholing
• In de loop van 2017 start de eerstvolgende basiscursus
Vergoeding:
De Stichting vergoedt onkosten die gemaakt worden voor het uitvoeren
van dit vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Ans Nelissen en Truus Kurvers, coördinatoren VPTZ, 06-51213443.
Schriftelijke reacties op deze oproep kunt u sturen
vóór eind mei naar: Stichting Leven rond de dood,
t.a.v. dhr. Hub van den Bosch,
Asperge 26, 5988 JJ Helden, e-mail: boschhgm@home.nl

MVC’19 2 kampioen
Het tweede team van MVC’19 uit Maasbree is door een 2-1 zege op IVO 2 kampioen geworden in de
reserve derde klasse. Komend seizoen komt dit teams uit in de reserve tweede klasse. Het team bestaat
uit ervaren routiniers en jeugdige talenten. (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Nederlands kampioens
titels voor DSG Expression
Door: DSG Expression
Dans- en showgroep (DSG) Expression uit Baarlo deed zondag 7 mei mee aan de Nationale kampioenschappen
van de International Dance sport Association (IDA) in Landgraaf. De club nam enkele kampioenstitels mee naar huis.

Soliste Elvera Verbeek en de seniorengarde- en showgroepen
In de B-klasse 8 tot en met 11 jaar
behaalde Danée Timmermans de achtste plaats en sleepte Sjoukje Tiggelers
de zesde plaats binnen met hun sologardedansen. Met de hele gardegroep
behaalden ze een gedeelde vicekampioenstitel. In de categorie showgroepen behaalden de brandweer
dametjes de Nederlands kampioenstitel.

In de A-klasse werden Maud
Timmermans en Robin Janssen ook
Nederlands kampioen met hun
‘Monster under the bed’-showdans als
paar. Met de hele showgroep behaalden ze de vice-kampioenstitel met
het minimale verschil van 0,10 punt
ten opzichte van de nummer een.
Elvera Verbeek haalde de Nederlands

kampioenstitel binnen met haar soloshowdans bij de 12 tot en met 15-jarigen. De senioren werden met hun
gardedans vice-Nederlands kampioen
en met de showdans haalden ze de
laatste Nederlands Kampioenstitel van
de dag voor Baarlo. Als afsluiting van
dit seizoen wordt zondag in Partij voor
de Europese titels van de IDA gedanst.

Dames VC Kessel zorgen voor
handhaving
Door: VC Kessel
De dames van het eerste team van volleybalvereniging VC Kessel, onder leiding van trainer en coach Sander Berden, draaiden een moeizaam seizoen en waren daarom veroordeeld tot het spelen van promotie-/degradatie
wedstrijden op zaterdag 6 mei. In de Panningse sporthal zouden Voluntas uit Posterholt en VC Voerendaal verslagen
moeten worden.
De eerste wedstrijd tegen de dames
uit Posterholt verliep volgens het
gewenste scenario. De Kesselse dames
waren voortdurend de bovenliggende
partij en beide sets werden dan vrij
overtuigend binnengehaald. Omdat ook
VC Voerendaal van Voluntas had gewonnen, werd de laatste wedstrijd allesbeslissend. VC Kessel had daarbij het lichte
voordeel van een beter puntensaldo
uit de eerste wedstrijd. Het team dat

afgelopen seizoen voor het eerst onder
leiding stond van Sander Berden en in
deze wedstrijd een aantal vaste waarden moest missen, liet er echter geen
gras over groeien. De eerste set werd
met maar liefst 25-14 binnengehaald.
Hiermee was winst in de P/D-wedstrijd
eigenlijk zeker en de gewenste handhaving een feit. De concentratie verzwakte
dan ook iets, maar ook de tweede set
tegen VC Voerendaal werd uiteindelijk

nipt gewonnen, zodat de Kesselse
dames zonder setverlies bleven en
zo duidelijk de winnaar waren voor
een plaats in de tweede klasse in het
seizoen 2017/2018, een klasse waar
dit getalenteerd team van VC Kessel
thuishoort. Op Hemelvaartsdag, 25 mei,
in Kessel wordt de 36e editie van het
VS Kessel Hemelvaartsvolleybaltoernooi
georganiseerd. Opgeven kan nog via
www.vckessel.nl

Egchel onderuit in eigen huis
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 7 mei in de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen met 0-2
verloren van het andere oranje, SV Lottum. Door dit resultaat heeft de ploeg van trainer Twan van de Mortel nu
meer wedstrijden verloren dan gewonnen (twaalf om elf).
Op sportpark De Wietel in
Panningen floot arbiter Van der Leeden
uit Neer. Hij kon terugkijken op een
prima geleide wedstrijd en kon zijn
kaarten op zak houden in dit sportieve
duel. Egchel begon slap aan de match
en liet zich in het begin verrassen
door een veel fanatieker Lottum, dat
in blauwe tenues aan de aftrap was
verschenen.
Een doelpunt voor de gasten kon
dan ook niet uitblijven. Dat kwam er
in de 22e minuut. Pim Kleeven zorgde
met een mooi afstandsschot voor de

0-1, keeper Bjorn Oomen hoorde alleen
de bal achter zich tegen het net ploffen.
De thuisploeg kwam vervolgens
wat beter in haar spel en kreeg voor
de rust nog vier goede kansen op
de gelijkmaker. Uit een voorzet van
Frank Gielen schoot Luuk Timmermans
tegen doelman Thijs Egelmeers.
Leon Teeuwen zag zijn schot uit een
aanval via Juul Stammen door dezelfde
doelman gepareerd worden. Leon
kreeg de derde mogelijkheid die ook
nu weer de keeper op zijn weg vond.

Uit de corner die volgde, schoot Frank
Gielen de bal tegen de onderkant van
de lat. De ruststand was 0-1.
De tweede helft kende minder
opwindende momenten dan de eerste
helft. Het spel ging redelijk gelijk op.
Tien minuten voor tijd viel de definitieve beslissing. Na balverlies aan
Egchelse zijde was het uiteindelijk
Dennis Vermazeren die voor de 0-2
zorgde. Voor Egchel eindigt het seizoen
2016-2017 met een teleurstellende
achtste plaats. Daar kan in de laatste
wedstrijd niets meer aan veranderen.
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Kans op nacompetitie

MVC’19 zet opmars voort
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 7 mei de moeilijke uitwedstrijd tegen SC
Leeuwen verdiend met 3-2 gewonnen. Door de zege heeft MVC’19 nog steeds kans op de vierde plaats en een plek
in de nacompetitie.

Runner-up Wim Lennnaerts, kampioen Jos Willems, Bjorn Bongers
(derde plek) en Wim Hendrix (vierde plek) (Foto: Marij Clevis-Heijnen)

Jos Willems wint
Masters of Pool
Door: Jacques van den Beuken
De finales van het Masters of Pooltoernooi werden zaterdag 7 mei in
café-zaal Biej Ton en Marij in Kessel gehouden. Jos Willems ging er met de
winst vandoor na een overtuigende reeks overwinningen.
In de voorrondes op donderdag 20
april gingen zestien spelers van start in
vier poules. Hiervan plaatsten de
nummers 1 en 2 zich voor de kwartfinaleronden, waarvan de beste vier
weer doorgingen naar de halve finales.
In deze halve finales won Jos Willems
van Bjorn Bongers en Wim Lennaerts
won van Wim Hendrix, beiden met 3-0.
In de kleine finale wist Bjorn podiumplaats drie in de wacht te slepen na
een 3-2 winst tegen Wim Hendrix.

De uiteindelijke finale, waarin gespeeld
werd om best of 9 frames, moest Wim
Lennaerts, die ver onder z’n niveau
speelde, met 0-5 het onderspit delven
tegen Jos Willems. Extra franje aan de
kampioenstitel van Jos is, dat hij het
gehele toernooi geen enkele verliesframe liet noteren. Aansluitend volgde
de prijsuitreiking. Kampioen Jos werd in
de bloemetjes gezet en hij kreeg uit
handen van Annie van de Winkel de
felbegeerde Ray of Light uitgereikt.

Doelpuntenmaker en uitblinker Clim Wijnen (Foto: Math Geurts fotografie)
In een gelijkwaardige eerste helft
bewees keeper Tim van Renselaar weer
zijn grote waarde aan Maasbreese
zijde, terwijl de ervaren doelman Danny
de Winter bij de thuisclub veel werk
kreeg te verrichten. Beide ploegen kregen legio kansen. Toch bleef het lang
0-0. Een fraaie dieptepass van Marco
Daniëls bracht uitblinker Clim Moonen
in de 31e minuut in scoringspositie.
De ijverige Maasbreese middenvelder
scoorde op mooie wijze de 1-0.
Met deze stand gingen de ploegen
rusten. Na de pauze maakte een goed

combinerend MVC’19 in de eerste
twintig minuten het verschil. Op snelheid werd de trage defensie van de
thuisclub zoek gespeeld. Marco Daniëls
zorgde in de 55e minuut op hoogstaande wijze voor de 0-2. In de 65e
minuut scoorde Ron van den Kerkhof
na een maand zonder doelpunten
zijn 23e treffer. Vervolgens verzuimde
MVC’19 ruimer afstand te nemen. In de
72e minuut redde Maurice Lemmen
de eer van de thuisclub. Vijf minuten
voor tijd bracht Rick Verstegen met
de tweede treffer voor de thuisclub

de spanning even terug. Toen de
uitstekende scheidsrechter Lemmen
na negentig minuten voor het einde
floot, had MVC’19 een verdiende zege
behaald en kan de Maasbreese ploeg
nog gaan jagen op de vierde plaats.
Dan moet MVC’19 zelf thuis winnen
tegen Merefeldia en Excellent punten
verspelen. Dan wordt MVC’19 vierde
en mag de ploeg nacompetitie spelen.
In ieder geval zal deze slotwedstrijd in
het teken staan van het afscheid van
trainer Joe Wijnen, die na zes jaar stopt
als trainer van MVC’19.

Grashoek verliest
kansloos in Kessel
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Het houdt maar niet op. Een verliezend eerste herenteam van SV
Grashoek. Op zondag 7 mei werd het op sportpark Rode Egge in Kessel 3-0
voor VV Kessel. Aan deze uitslag viel niets af te dingen. De thuisclub was
over alle linies beter, sneller, nauwkeuriger en vooral doeltreffender.
Na het beginsignaal trok VV Kessel
al snel richting het doel van Grashoek.
Door het ontbreken van de geblesseerde
Mike Steeghs was Marco Sijben een
linie opgeschoven en dat was merkbaar.
Bij≈de thuisclub onderscheidde zich
Bert Lenders. Hij werd in de 13e minuut
bij een aanval onreglementair gestopt
door Freek van Oijen. De vrije trap even
buiten de zestien meter werd door de
19-jarige Rick Peeters perfect ingeschoten, 1-0. Doelman Koen Clephas
moest
echter zijn capaciteiten tonen en zelfs
kop en kraag riskeren om een grotere
achterstand te voorkomen. In de 33e
minuut schoot spits Willem Kruijk tegen
de paal. De rust ging in met een 1-0
stand. In de tweede helft werd Grashoek
weer direct in het defensief gedrongen.

In de 64e minuut bekroonde Willem
Kruijk een magistrale aanval vanaf de
linkerkant met een even magistraal
doelpunt, 2-0. Het was de 30e treffer
in dit seizoen van de 20-jarige spits.
Mocht Grashoek nog de illusie hebben
gekoesterd terug te komen, werd dat
in 66e minuut aan flarden geschoten.
Juul Bruynen schoot van dichtbij de 3-0
binnen. De beide ingevallen youngsters Raoul en Stan zorgden voor meer
aanvalskracht, zodat Kessel-doelman
Wouter Allard enkele malen handelend
moest optreden. Een sterk moment was
de kopbal van Chris Hunnekens, die een
beter lot had verdiend. Het was en bleef
3-0. De vijfde nederlaag op rij was een
feit. Grashoek heeft nog één wedstrijd
om deze weinig benijdenswaardige
serie te stoppen.

JO9-1 Helden kampioen hoofdklasse
Door: voetbalvereniging VV Helden
Het JO9-1 team van voetbalvereniging VV Helden is kampioen geworden in de hoofdklasse. In de
najaarscompetitie was het nog even wennen aan elkaar en werden ze derde. Maar toen begon het
team te draaien. Onder begeleiding van Piet Peeters, Paul McCann en Peter van Berlo werd de winterzaalcompetitie al naar hun hand gezet en nu het verdiende kampioenschap in het voorjaar. En ze staan
ook nog eens in de halve finale van de beker. Dus de dubbel kan nog gepakt worden door Jurre,
Damian, Daan, Koen, Tun, Mees, Aron, Sem en Ties. Een extra felicitatie mag uitgaan naar die laatste,
Ties Huskes, die volgend jaar voor VVV gaat voetballen.
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Noud van Dijk wint
derde 50+-wedstrijd
Door: hengelsportvereniging HSV De Noordervaart
Voor de vissers van hengelsportvereniging HSV De Noordervaart uit
Meijel stonden vorige week twee wedstrijden op het programma.
Sjaak van Rhee won de eerste wedstrijd voor de Yd Security Wisseltroffee.
Noud van Dijk won de 50+-wedstrijd op vrijdag 5 mei.
Sjaak van Rhee haalde op zondag
7 mei flink uit met een score van
14 kilo en 260 gram. Hiermee werd
hij overtuigend eerste. De tweede
plek in de wedstrijd voor de Yd
Security wisseltroffee was voor
Mat Pijnenburg met 9.320 gram.
Huub Peters werd derde met
6.520 gram. Op Bevrijdingsdag

werd op visvijver De Donk in Meijel
een 50+-wedstrijd georganiseerd.
Achttien vissers namen deel aan
de derde editie. Noud van Dijk ging
met 10.340 gram aan de haal met
de overwinning. Mat Sanders werd
tweede met 5.370 gram. De derde
plek was voor Gerrit van de Werf met
4.280 gram.

DC Tommies 2 kampioen
DC Tommies 2 is dit jaar ongeslagen kampioen geworden in de tweede divisie. Met 43 punten
los van de nummer 2 werd de titel ruim binnengehaald. Het team promoveert door de sportieve
prestatie naar de eerste divisie. Rick Ververs, Jeroen Hermans, Wim Cuijpers, John van de Boogaard en
Jos Wilms lieten de concurrentie ruimschoots de hielen zien. Op de foto ontbreekt Oscar Merks.

Doelpuntloos gelijkspel voor
voetballers BEVO
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe moest zich na de dramatische nederlaag in de derby tegen
Helden herpakken en de draad oppakken op zondag 7 mei. In en tegen Cranendonck werd het een spannende pot,
met aan weerszijden mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Toch bleven de doelpunten uit, 0-0.

BEVO, noodgedwongen weer op
enkele plaatsen gewijzigd, begon
ietwat onwennig aan de wedstrijd.
De≈linies speelden te ver uit elkaar
tijdens de eerste twintig minuten.
Echter≈wisten ze toch enkele goede
mogelijkheden te creëren, waarvan de
eerste al in de tweede minuut.
Rob Minten werd in het centrum
aangespeeld, controleerde de bal,
maar hij schoot over. BEVO bleef in
deze fase de bovenliggende partij,
maar moest veel meters maken om
rendement te behalen.
Na twintig minuten ging de
achterhoede met meer vertrouwen

spelen en ze durfden dan ook iets
offensiever te verdedigen, waarbij de
spitsen zich enkele meters verder lieten
terugvallen. Hierdoor werd er meer
gegroepeerd gespeeld en hoefde men
minder meters te maken.
In de 22e minuut werd Rob Minten
diep gestuurd door Luuk van Rijt,
maar Rob raakte de bal ongelukkig
en de bal ging hoog over. Een minuut
later kreeg beste man op het veld,
Sam van Rijt, de bal niet voorbij de
Cranendonck-keeper. Enkele minuten
later kreeg BEVO een vrije schop te
nemen op twintig meter van het doel.
Sam van Rijt plaatste zich achter de bal,

Ze zijn er weer!

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

maar ook dit schot werd gestopt door
de keeper.
De rust ging dan ook in met een 0
-0 gelijke stand. Na rust speelde BEVO
goed. Het team kreeg enkele riante
mogelijkheden om de strijd te beslissen, maar Rob Minten en Luc Simons
wisten de kansen niet te benutten.
In de laatste twintig minuten golfde
het spel op en neer en kreeg ook
Cranendonck enkele goede mogelijkheden om de score te openen. Uiteindelijk
eindigde de wedstrijd zoals hij begon
en daar konden beide partijen gezien
het spelbeeld vrede mee hebben.

Koningslust te sterk voor
Helenaveen/Griendtsveen
Door: Anton Eggers, voetbalvereniging VV Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust begon sterk en aanvallend aan de wedstrijd op zondag 7 mei.
Helenaveen/Griendtsveen had hier niet echt een antwoord op en had veel overtredingen nodig om de aanval van
Koningslust te stoppen. Koningslust won de uitwedstrijd met 4-1.
Na 15 minuten voetballen werd er
een onbesuisde overtreding gemaakt
door een speler van de thuisploeg.
De genomen vrije trap kwam terecht
in de voeten van Roel Ghielen die
na een goede loopactie de bal wilde
voorgeven, alleen werd zijn voorzet
door de arm van een verdediger in het
zestienmetergebied gestopt. De goed
fluitende scheidsrechter legde de bal
op de stip. Bram Rongen wist in twee
instanties de bal binnen te werken voor
de 0-1.
Koningslust probeerde devoorsprong te vergroten en de thuisploeg
hanteerde alleen maar de lange bal.

Een paar minuten voor rust wist
Koningslust uiteindelijk de voorsprong
te vergroten. Na een goede steekpass
van Jurjen Verbong op Nick Rongen.
Die draaide goed weg en schoot de
bal over de keeper heen in het doel,
0-2. Daarop volgde nog twee kansen,
maar Roy Bos zag zijn kopbal net naast
gaan en een schot van Bram Rongen
werd gestopt door de keeper, waardoor
Koningslust met een 0-2 voorsprong
ging rusten.
Helenaveen/Griendtsveen had duidelijk in de gaten dat Koningslust nog
bezig was met de rust en wist direct
vanuit de aftrap na een actie over links

de volledig vrijstaande spits te bereiken
die voor de 1-2 zorgde. Halverwege de
tweede helft vergrootte Roel Gielen
de voorsprong naar 1-3. Niet veel later
was het weer raak. Een schot van
Rik Wijnands belandde achter de verdediging in de voeten van Bram Rongen,
die de bal over de keeper heen lobde
en zo Koningslust op een 1-4 voorsprong zette.
Het lukte de thuisploeg uiteindelijk niet om de wedstrijd met elf man
te beëindigen. Net voor tijd werd er
een zware overtreding begaan op
Tommy Janssen wat bestraft werd met
een rode kaart.
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RKMSV ziet ONDO
nog langszij komen
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Het eerste herenteam van RKMSV uit Meijel heeft zondag 7 mei een
punt overgehouden aan het bezoek bij ONDO in Heusden. De eerste helft
viel er weinig te beleven, de tweede helft des te meer. RKMSV pakte de
leiding, maar ONDO kwam terug. Het werd 2-2.
In de eerste helft was er op het
gebied van doelpogingen weinig te beleven. De twee ploegen
hanteerden veel de lange pass en
sloegen het middenveld veelvuldig
over. ONDO kon iets dichter bij het
Meijelse doel komen dan andersom,
maar Bjorn van Nienhuijs hoefde zijn
handschoenen niet vuil te maken.
Dat werd anders toen ONDO een op
het oog makkelijk gegeven strafschop
toegekend kreeg. Van Nienhuijs ging
overtuigend naar de goede hoek en
pakte de strafschop, zoals wel vaker,
klemvast. De Meijelnaren lieten zich
in de loop van de eerste helft ook wat
meer zien, maar de inzetten tussen
de palen misten kracht.
De tweede helft was het anders.
RKMSV speelde geduldig en zakte
in, maar op de goede momenten
werd er hevig druk gezet. Het was

Winst op Sportclub Irene

Baarlo trakteert
kampioen op nederlaag
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Na zes duels zonder zege heeft het eerste herenteam van VV Baarlo op zondag 7 mei weer eens het zoet van de
overwinning mogen smaken. Uitgerekend bij kampioen Sportclub Irene uit Tegelen pakten de roodzwarten een 1-2
zege. Een verdiende zege op basis van de kansen.

de Meijelse ploeg die als eerste het
heilige vuur vond en synchroon met
Excelsior scoorde RKMSV de 0-1 en
0-2. Sjoerd Boots schoot een uitstekende voorzet van Sem Nijssen tegendraads binnen. Kort daarna zette Rudy
Leenders met een steekpass Thijs
ten Dam vrij voor de doelman, maar
waar de bal aan beiden voorbij ging,
schoof de ingevallen Mike Nijssen
met zijn tweede balcontact de 0-2
binnen. Toch kwam ONDO langszij.
De aansluitingstreffer kwam vlug na
de 0-2, waarna ONDO doordrukte.
Enkele grote kansen verdwenen naast
en RKMSV gaf zich niet gewonnen.
Met niet al te lang meer tot het
laatste fluitsignaal was de gelijkmaker
uiteindelijk toch daar. Waar beide
ploegen voor niets minder dan de
winst voetbalden, werd het een
puntendeling.

Voorjaarsshow
bij Renki in Ospel
Zaterdag 13 mei en zondag 14 mei
bent u van harte welkom tussen 11.00u - 16.00u
tijdens de voorjaarsshow bij Renki in Ospel.

De eerste helft ging qua veldspel
redelijk gelijk op. Maar waar er bij
Sportclub Irene af en toe sprake was
van dreiging voor het Baarlose doel,
waren de mogelijkheden voor Baarlo
een stuk groter. Al na vijf minuten was
er een goede doelkans voor Dennis van
de Vinne die vanaf de linkerkant enkele
tegenstanders uitkapte en nipt naast
mikte. Uit een lage voorzet van Maikel
van Erp werd de bal daarna maar nipt
gemist door enkele Baarlo-aanvallers
op rij. De verdiende voorsprong voor
Baarlo kwam er enkele minuten voor
rust. Roel Bouten werd in stelling
gebracht uit een ingooi van Matthijs

Hanssen vanaf de linkerzijlijn. Hij krulde
de bal met een prachtig diagonaal
boogschot over de Irene-doelman Davy
Dorssers in de kruising, 0-1. Een minuut
later leek Sportclub Irene het antwoord
klaar te hebben. Baarlo mazzelde
enorm nadat de bal via de lat over het
doel stuiterde.
De Tegelnaren gingen in de tweede
helft direct op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er vrij snel. In de 50e
minuut prikte Irene-middenvelder
Rick Jörges bij een scrimmage voor
het Baarlo-doel de bal binnen, 1-1.
Daarmee leek de wedstrijd te gaan
kantelen in het voordeel van de kam-

pioenen, maar Baarlo knokte zich terug
in de wedstrijd. Rond het uur spelen
was een passeeractie van Dennis
de Vinne vanaf de linkervleugel de
voorbode voor een nieuwe voorsprong
voor Baarlo. Hij bracht de bal voor het
Irene-doel, waar Rik Schotman vanuit
de rebound de 1-2 binnen schoot.
De beste kansen waren in de slotfase
voor Baarlo. Zowel Rik Schotman als
Dennis van de Vinne kregen vrije doortocht naar het Irene-doel, echter zonder
succes in de afwerking. De thuisclub
scoorde ook niet meer en dus gingen
de punten met Baarlo mee de Maas
over. (Foto: Len Gielen)

Tijdens deze dagen laat Renki de bezoekers kennis maken
met het totaalaanbod dat Renki in huis heeft.
Denk hierbij aan het assortiment tuingereedschappen
zoals bosmaaiers, gazonmaaiers, heggenscharen etc.
(zowel elektisch, benzine & accu).
Bos-tuin-parkmachines, compact tractoren,
robotmaaiers, biologische onkruidbestrijding,
tuinberegeningen& nog veel meer!
Ook kunt u een kijkje nemen in onze werkplaats waar
wij dagelijks onze werkzaamheden uitvoeren:
• Reparaties & onderhoud;
• Constructiewerk;
• Gereedschappen slijperij
(heggenscharen, kettingzagen & kooimessen);
• Showroom.

Wij verwelkomen u graag
onder het genot van een drankje.
Renki-Op ‘t Root Groentechniek
Renki-Tractoren & Landbouwmachines
Gebbelsweg 16, 6035 EA Ospel
E-mail: info@renki.nl
0495 - 62 2052

06 53 16 66 30
Peter

06 23 79 07 31
Rens

www.renki.nl

Vierde dartteam Niëns kampioen
Het vierde team van dartclub DC Niëns uit Maasbree is dinsdagavond 2 mei tijdens een thuis
wedstrijd in de reguliere VDO-competitie kampioen geworden. Na een spannende competitie wonnen
de mannen dinsdag van het team van De Keizer met 8-1. Hiermee was het kampioenschap voor
Maarten Geluk, Joeri Franssen, Ken van Golstein Brouwers, Tom Colbers en Giel van Lier een feit.
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Houdt kans op nacompetitie

Panningen kan niet
winnen in Neer
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen ging op zondag 7 mei op bezoek bij RKSVN uit Neer. Die ploeg klampte
zich vast aan de laatste strohalm om rechtsreekse degradatie naar de 5e klasse te ontlopen. Daarvoor moest RKSVN
zelf winnen en vv GKC verliezen. De Neerse ploeg won van Panningen, maar degradeerde toch aangezien GKC ook
zegevierde. Panningen houdt kans op de nacompetitie.
Over de eerste helft valt bar weinig
te melden. De eerste doelpoging,
op naam van Panningen, was in de
8e minuut: een schot dat dertig meter
over ging. Beide partijen grossierden in
balverlies op het middenveld. Neerdoelman Dave Nellen, 42 jaar oud,
redde in de 9e en in de 13e minuut
op inzetten van Matijs Heesen en Nick
Wilmer. Daartegenover kon RKSVN nauwelijks een kans stellen. Duidelijk was
dat Panningen spelmaker Auke Houben
node miste. Bij rust stond er nog 0-0 op
het scorebord.
In de 48e minuut constateerde
scheidsrechter Coopmans een hands-

bal van een Panningen-verdediger in
het strafschopgebied en hij floot voor
een strafschop. Bart Wulms schoot die
onberispelijk binnen, 1-0. Nog eenmaal
verschenen de mannen uit Neer voor
het doel van Panningen, maar Roel
Verhaeg schoot over.

Offensief van
Panningen
Daarna begon Panningen onder
leiding van stormram Bram Leenders
aan een offensief. Een tiental keren
verscheen een aanvaller van Panningen
vrij voor doelman Dave Nellen, maar de

bal wilde er niet in. Vanaf vijf meter
kopte Bram Leenders op de paal.
Na een solo van Robin van Osch op
rechts raakte Wiiliam Steeghs de lat
van diezelfde afstand.
De gelijikmaker kon elk moment
vallen en daarna zou Panningen
uitlopen naar 2-1, 3-1, 4-1 of zelfs 5-1.
Maar het gebeurde niet. Paal en lat
stonden in de 83e en in de 89e minuut
Pannings succes in de weg. De bal ging
er niet in en Panningen verloor met
1-0. Door het puntverlies van de naaste
concurrenten blijven de kansen op de
nacompetitie voor Panningen toch nog
intact.

Allround operator gezocht

Majorettes MD goed
van start
Door: majorette- en dansvereniging MD Meijel
De majorettes van majorette- en dansvereniging MD Meijel
hebben op zondag 7 mei goed gepresteerd tijdens de eerste
wedstrijd van het jaar in Helmond. De eerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen was goed voor een eerste en een tweede prijs.
Het Senior Team, onder leiding van Yvonne van Ingen, behaalde
65,8 punten. Hiermee werden ze tweede in hun categorie.
Soliste Mara Op het Veld, onder leiding van Suzanne ter Voert,
behaalde 69,7 punten. Hiermee werd ze eerste in haar categorie.

Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een enthousiaste
Nederlandse Jeugdkampioenschappen
leergierige operator met technisch inzicht. In deze functie worden diverse productieprocesse

gecontroleerd, bestuurd en gestuurd zodat een optimale procesvoortgang bewerkstellig
Bronzen Plak
wordt.
voor Sharon
Profiel Janssen
Door: Wiel Schers
Sharon Janssen heeft zondag 7 mei in Nijmegen tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen tafeltennis
voor een uitstekende prestatie gezorgd. De eerstejaars junior uit Panningen behaalde een zeer verrassende derde
plaats. Op weg naar deze podiumplaats wist zij in de kwartfinale op een spectaculaire wijze de kampioen van vorig
jaar uit te schakelen.

-

Fulltime beschikbaar
Flexibel, gedreven en een positieve instelling
Woonachtig in de omgeving Beringe (Li)
Stressbestendig
Technische affiniteit en werkervaring
m/v
In het bezit van heftruckcertificaat (pré)Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar

Allround operator

Taken en verantwoordelijkheden
-

Bedienen, controleren en bijsturen van Profiel
diverse productieprocessen
Werken aan de hand van instructies en•volgens
kwaliteitsrichtlijnen
Fulltime beschikbaar
• Flexibel, gedreven en een positieve instelling
Signaleren en melden van uit te voeren• reparaties
en waar
nodig
het uitvoeren van
Woonachtig in de omgeving
Beringe
(Li)
• Stressbestendig
kleine reparaties
• Technische affiniteit en werkervaring
• In het bezit van heftruckcertificaat (pre)
Besturen van heftrucks
Taken en verantwoordelijkheden

Wat bieden wij?
Vooraf hield niemand voor
mogelijk dat Sharon Janssen de taaie
verdedigster Vera van Boheemen uit
Nieuwegein zou kunnen verslaan.
Alleen Sharon zelf geloofde in die
mogelijkheid en dat liet zij in de
Nijmeegse sporthal voor een grote
publieke belangstelling zien. Haar
CTO-collega op Papendal (ook dit jaar
weer één van de titelkandidaten)
mocht na de tweede game die zij

een enthousiaste, leergierige operator met technisch inzicht.
In deze functie worden diverse productieprocessen gecontroleerd,
bestuurd en gestuurd zodat een optimale procesvoortgang
bewerkstelligd wordt.

• Bedienen, controleren en bijsturen van diverse
productieprocessen
• Werken aan de hand van instructies en volgens
kwaliteitsrichtlijnen
• Signaleren en melden van uit te voeren reparaties en
waar nodig het uitvoeren van kleine reparaties
• Besturen van heftrucks

Werken in een klein, jong en dynamisch team
Salaris conform CAO Graan be- en verwerkende bedrijven (salaris groep 5-6,
afhankelijk van ervaring)
bieden
wij?
Ontwikkelingsmogelijkheden op gebiedWat
van
productie
en techniek
• Werken in een klein, jong en dynamisch team
Tijdelijk contract met uitzicht op vaste aanstelling
• Salaris conform CAO Graan be- en verwerkende bedrijven
(salaris groep 5-6, afhankelijk van ervaring)
• Ontwikkelingsmogelijkheden op gebied van productie en
techniek
• Tijdelijk contract met uitzicht op vaste aanstelling

Interesse in deze vacature of aanvullende vragen? Neem contact op via kevin@promixbv.nl
na haar blessure weer op de goede
dan ook wist te winnen nog eventjes
of
bel naar 077-4634670
(keuze 3).
weg zit. Sharon Janssen stond al de
hopen op een goeie afloop. Zij was
in de eerste game kansloos geweest,
maar in de daaropvolgende derde
en vierde game moest zij lijdzaam
ondervinden dat tegen de speelwijze
van de Panningse geen eer meer viel
te behalen. Niet alleen het resultaat,
de 3-1 winst, op deze opponent maar
nog meer het spel van de twee jaar
jongere Sharon bevestigde dat zij

hele dag voortreffelijk te spelen,
ook de vele wedstrijden daarvoor
speelde zij zeer overtuigend en met
een groot zelfvertrouwen. Ze kwam
voor een finaleplaats net iets tekort
tegen Rachel Gerarts. Samen met
de Hilversumse Heleen Hop bereikte
Sharon Janssen ook de halve finale in
het dubbelspel.

Interesse in deze vacature of aanvullende vragen? Neem contact
op via kevin@promixbv.nl of bel naar 077 - 463 46 70 (keuze 3).

Parelgras 5
5986 PN BERINGE
Helden 2860

T +31 (0)77 - 463 46 70
F +31 (0)77 - 463 46 71
E info@promixbv.nl

www.promixbv.nl
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Britt Muijselaar Limburg
kampioen eventing
Door: rijvereniging De Cowboys Maasbree
In Kronenberg vond in het weekend van zaterdag 6 en zondag 7 mei het eventing-evenement van het jaar
plaats. Britt Muijselaar van De Cowboys uit Maasbree wist met Ayida di Livia de Limburgse kampioenstitel in de
wacht te slepen.

Tommix

Dressuurwedstrijd
in Baarlo
Rijvereniging Tommix uit Baarlo organiseert op zaterdag 13 en zondag
14 mei een dressuurwedstrijd op het terrein De Koeberg in Baarlo.
De organisatie verwacht over twee
dagen zo’n driehonderd deelnemers
aan de start. De paarden beginnen op
zaterdag. Zondag staan de pony’s aan

de start. Aansluitend aan de pony’s
wordt ook nog een rubriek paarden Z2
en ZZ-Licht verreden. Dit zijn de hoogste
klassen in de dressuursport.

Bossen bij Tienray

Fieldwedstrijd voor
Indianen
Door: handboogschutterij De Indianen
De Indianen uit Koningslust schoten op zondag 7 mei mee bij een
fieldwedstrijd in de bossen bij Tienray. Zeven schutters van De Indianen
deden mee aan het toernooi.

Britt en Ayida di Livia wisten een
mooie dressuurproef neer te zetten,
gevolgd door een foutloos spring
parcours. Het laatste onderdeel,
de cross, hebben ze ook goed afgelegd.
Zo wisten ze het kampioenschap
klasse L te behalen. Britt scoorde

in dezelfde klasse met haar andere
paard, Fiecarla, ook nog eens goed en
behaalde zo ook een derde prijs.
Ook Jette Staaks kwam aan start.
Zij behaalde met paard Donna Gin in
de klasse L een zesde prijs en met haar
jonge paard Hugde Z in de klasse B een

zevende prijs.
Vorige week reisde Ilse Haenen
af naar Someren om voor het eerst
dressuur klasse Z2 te starten met
haar Cento di Livia L: haar proef
werd beloond met een 2e prijs.
(Foto: Britt Muijselaar)

In de klasse heren recurve schoot
René Koopmans namens De Indianen
291 punten en Wilbert Theeuwen
schoot 285 punten.
Bij de dames recurve schoot
Anne Lucassen 240 punten. Ton Janssen

wist bij de heren compound veteraan
312 punten te schieten. Marc Joosten
behaalde 85 punten bij de heren barebow en bij de heren barebow masters
schoot Henk Stevens 205 punten en
Jan Swinkels 59 punten.

Dressuurwedstrijd

Cavaliers en
Maasruiters in actie
Door: paardensportverenigingen De Cavaliers en De Maasruiters
Ruiters van De Cavaliers uit Helden en De Maasruiters uit Kessel deden
op zondag 7 mei mee aan een dressuurwedstrijd voor pony’s bij Hippisch
Centrum Caprilli in Panningen.
Bij De Cavaliers was er in de klasse
DE-B een derde prijs voor Ilse Steijvers
met Laguna’s Serenade en een zesde
en eerste prijs voor Natasja Rongen
met Verano. In de klasse D-L2 werd
Zoey Bertrams tweede met La Traviata.
In de klasse D-M2 was er een eerste
prijs voor Anouk Neefs met Champ
of Dance. In de klasse C-B haalde Isa
Snijkers een eerste en tweede plek met

Coelenhage’s Quebec. Romee Neefs
wist met met Demi Beau in de klasse
C-L1 een eerste prijs binnen te halen.
In de klasse C-L2 pakte Ellen Snijkers
met Coelenhage’s Quebec de eerste
plek. Bij De Maasruiters haalde Lonneke
Verbruggen met Bell-Boy de overwinning binnen in de klasse B-M1. In de
klasse CB wist Lonneke met Milan ook
nog de tweede plaats te halen.

Vertrekt bij Oci Lions
Zo lang
mogelijk
thuis wonen?

Ik doe met
je mee!

Marion Donders-Caris doet mee met het Huis van Morgen
"Als seniorenadviseur help ik senioren om zelfredzaam te blijven. Zo ben ik
betrokken bij het Huis van Morgen in Panningen. Hier ervaar je zelf welke
mogelijkheden er zijn om langer thuis te blijven wonen."

Bekijk de video over het Huis van Morgen: rabobank.nl/pml
Een aandeel in elkaar
Links op de foto Ypkje Hoekstra, projectleider Huis van Morgen. Rechts Marion Donders-Caris, seniorenadviseur Rabobank
Peel, Maas en Leudal

Niels Poot nieuwe
aanwi nst Targos
Bevo Hc
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
De 21-jarige Niels Poot van Oci Lions wordt na de teruggekeerde Dario
Polman komend seizoen de tweede versterking van handbalvereniging
Targos Bevo Hc uit Panningen. De rechterhoekspeler speelde de afgelopen
twee jaar voor de Zuid-Limburgse ploeg.
De geboren Rotterdammer begon
in eerste instantie in het reserveteam van Oci Lions in de eredivisie.
Afgelopen seizoen mocht Niels Poot
ook speelminuten maken in het eerste
team. “Ik heb bewust gekozen voor
Targos Bevo Hc. Ik wil meer minuten
maken. Ik beschouw Targos Bevo
Hc als een uitdaging. Ik moet bij de
Noord-Limburgers mijn kans grijpen.

Targos Bevo Hc biedt mij de kans om
een belangrijke rol in het team te
spelen. Ik wil mijn steentje bijdragen
aan de doelen van Targos Bevo Hc:
weer meedraaien in de top van de
Nederlandse competitie, in de beker
ver komen, maar ook in de weer
sterker geworden BENE-League de Final
Four halen”, stelt de nieuweaanwinst
van Targos Bevo Hc.
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GEPLUKT Arjan Leijsten

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.

Jong Nederland is de grootste passie van Arjan voetbalclub Feyenoord.
De Rotterdammers kunnen dit seizoen
kampioen worden in de eredivisie,
tot grote vreugde van Arjan. Hij werd
fan nadat de club in 2002 de Uefa-Cup
won, dat was ook meteen de enige
grote prijs tot aan het (waarschijnlijke)
kampioenschap. “Het was wel eens lastig als het weer eens slecht ging. Ik heb
me wel eens afgevraagd waarom ik fan
was, maar dan kwam ik daarna in het
stadion en zag ik die onvoorwaardelijke
steun en liefde voor de club van de
fans en dan snap je het weer.”
Zelf voetbalde Arjan ook in de
jeugd van SV Egchel, totdat hij zijn been
brak op zijn dertiende. “Daarna ben
ik gaan volleyen, omdat mijn zusje
Ellis en mijn vader dat ook deden.”
Het volleyen ging hem vrij goed af.
Hij kwam zelfs in het regioteam van
Zuid-Nederland. “Dat was leuk tot het
moment dat ik op stap begon te gaan.
Toen wilde ik graag weer samen met
mijn vrienden op het voetbalveld staan,
dus ben ik weer gaan voetballen.”
Daar kwam een abrupt einde aan toen
hij zijn kruisband scheurde bij een wedstrijd in Blerick. “Ik had maar weinig
geslapen en kwam er pas vijf minuten
voor het einde in. Bij de allereerste
actie ging het mis.” Daarna volleyde
Arjan nog even, maar inmiddels fitnest
hij alleen nog.
Hoewel hij alweer een jaar met zijn vriendin Simone in Beringe woont, beschouwt Arjan Leijsten (25) zichzelf nog een Egchelnaar in hart en nieren.
Daar werd hij geboren, zat hij op de basisschool, voetbalde hij jarenlang, ligt de kiët van zijn vriendengroep en is hij nog altijd actief als leider en bestuurslid van Jong Nederland Egchel. Deze week wordt Arjan geplukt.
De vriendengroep, kiët Wiet te
Wiet, neemt een grote plaats in het
leven van Arjan in. Vrijwel iedere week
gaat hij naar de kiët om rustig een biertje te drinken of voetbal te kijken.
“Eigenlijk is dat wel opmerkelijk.
Op onze leeftijd stoppen de meeste
vriendengroepen met hun kiët, maar

bij ons wordt het juist meer”, lacht hij.
De jongens van de kiët kent Arjan
al sinds zijn jonge jaren. Van school,
de voetbalclub en van Jong Nederland.
Bij die laatste vereniging was Arjan
eerst jeugdlid tot 2009 en daarna
leider. Vanaf 2010 kwam daar de taak
als bestuurslid bij. “Ik houd me voor-
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Passie voor voetbal
club Feyenoord
Naast het sporten, vrienden en

Rena Castings BV heeft rond de 40 medewerkers, is een continu lerende organisatie en heeft een sterk
geautomatiseerde en gerobotiseerde productie.

Wij zoeken een

Gieterij operator (M/V)

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

voor het werken met onze automatische gietmachines.
U heeft verder goede technische vaardigheden en bent bereid om te leren.

6

Het betreft een full-time functie op MBO-nivo onder leiding van een ploegleider in een 2-ploegen systeem.
Afhankelijk van de genoten opleiding kan een assessment onderdeel zijn van de sollicitatie-procedure.
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2

2

7

7

onderzoeken doen.” Na banen bij het
waterschap, WML en gemeente Sint
Michielsgestel belandde hij vorig jaar
bij gemeente Nederweert. “Daar houd
ik me bezig met het digitaliseren van
processen. Ik ben vaak aan ambtenaren
uit aan het leggen hoe ze processen
makkelijker kunnen maken voor burgers en voor zichzelf.”

Arjans moeder Ell overleed vorig
jaar aan kanker. Hij denkt nog graag
aan haar terug. “Na zo’n verlies ga je
toch anders in het leven staan. Je moet
genieten van de mooie dingen die je
kan doen als je gezond bent. ‘Pluk de
dag, en geniet’, dat zei mijn moeder
altijd.” Ook is Arjan erg trots op zijn
vader. “Hij gaat er goed mee om en
heeft het afgelopen anderhalf jaar niet
stilgezeten. Hij is flink gaan verbouwen en het is echt geweldig mooi
geworden. Het was vooral goed om te
zien dat zijn broers en vrienden veel
meehielpen. De band met hen is weer
hechter geworden. Dat vond ik mooi
om te zien.”

Rena Castings BV is een bedrijf in de metaal en techniek dat zich heeft gespecialiseerd in het hogedruk
spuitgieten en (CNC)nabewerken van aluminium producten. Rena Castings BV werkt in de dynamiek van de
automotive industrie en is ISO/TS 16949 gecertiﬁceerd.

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.

2

namelijk bezig met de leiding. Zorgen
dat er genoeg leiders zijn en dat de
juiste mensen bij de juiste groep zitten.
Ik vind het altijd fijn als dat ook lukt.
Als je ziet dat iemand precies op de
juiste plek zit en het beste uit zichzelf
haalt. Dat is toch mijn studie sociologie
die dan naar boven komt.”
Arjan studeerde namelijk gedragswetenschappen aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Na die
studie kwam hij erachter dat het veel
academisch werk zou worden. “Ik ben
meer van de praktische kant, niet van

‘Trots op ons pap’
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Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijk reactie richten aan

Rena Castings B.V., t.a.v. Dhr. M.Crooijmans,
Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree
of versturen via de mail naar
info@renacastings.nl
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Optreden Andy Marcelissen
Humorist Andy Marcelissen komt zaterdag 13 mei naar DOK6 Theater. Hij speelt daar zijn nieuwe voorstelling
Verstand op nul. Ook in deze voorstelling probeert hij dicht bij zichzelf te blijven.
Mooie woorden, waar u geen fluit
mee kunt. Ze zijn louter bedoeld om
u te verleiden naar zijn voorstelling te
komen. Andy staat er namelijk bekend
om dat hij met veel woorden niks kan

zeggen. Hij voorkomt hiermee dat er
teveel wordt gezegd, op een dusdanige
manier dat iedereen snapt dat er wel
degelijk iets gezegd wordt. Maar dan
zo, dat het geen enkele zin heeft om

te proberen te begrijpen dat er iets
duidelijk gemaakt is.
De voorstelling van Andy
Marcelissen bij DOK6 begint om
20.15 uur.

Thema-avond Eige Wiës
Eige Wiës houdt op woensdag 17 mei een thema-avond over Total Therapy Reconnect. De avond begint om
19.30 uur in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
De avond gaat onder andere over
voetreflex plustherapie, acupunctuur,
babyreflex therapy, burn out en stress,
rouwverwerking, gewrichtsklachten,

Cabaretvoorstelling

LOS muziektheater
in Panningen
De meiden van cabaretgroep LOS staan vrijdag 12 mei op de planken van
het DOK6 Theater in Panningen. Dan spelen ze hun voorstelling VAST.
Onder regie van Silvester Zwaneveld
betreden de vier hooggehakte dames
Femke, Charlotte, Kim en Dookje het
podium, om het publiek te vermaken
met hun muzikaliteit, messcherpe
teksten en hilariteit. In hun show
komen thema’s aan bod waar de vier

dames mee te maken hebben nu ze
rond de dertig jaar zijn. Is vastigheid
een droom of een nachtmerrie? En is
hun tijd van gekkigheid nu echt voorbij?
De voorstelling van LOS muziektheater
begint om 20.15 uur in het DOK6
Theater in Panningen. (Foto: Eva Broekema)

spijsverteringsklachten en overgang- en
menstruatieklachten. Wendy Scheres
geeft een presentatie over de therapeutische behandelingen die zij

kan toepassen. Ook neemt ze enkele
soorten thee mee waarvan deelnemers
kunnen proeven. Verder is er ruimte
voor vragen.

Inventarisatie floravijver Zelen
Panningen
De florawerkgroep van IVN Helden gaat op donderdag 18 mei de flora rondom bij infiltratievijver Zelen in
Panningen inventariseren. De vijver werd een aantal jaar geleden geplaatst op de hoek van Zelen en Haagveld om
de hoeveelheid regenwater in Panningen-Zuid in het gareel te houden.
Samen met IVN Helden kunnen
deelnemers bekijken wat er zoal groeit
en bloeit rond deze vijver. In 2015 zag
de werkgroep nog dat de verscheidenheid aan planten enorm was toegeno-

men ten opzichte van een jaar eerder.
Veel vissers, hondenbezitters en andere
bewoners van Panningen-Zuid maken
gebruik van de vijver.
De inventarisatieactiviteit van

IVN Helden bij de vijver aan Zelen in
Panningen start om 19.00 uur en duurt
tot ongeveer 21.00 uur. Voor meer
informatie, bel met Toos Wilms op
06 15 96 22 41.

50 jaar Egchelse-kermis 19, 20 en 21 mei 2017

Nog EEN keer EGCHELSE-KERMIS
vieren met Nel en Thej
Onder dit motto willen Nel en Thej kermis 2017 in gaan. Want, wat velen in de volksmond
al gehoord hebben stoppen Nel en Thej na bijna 30 jaar met het uitbaten van café
Manders. De uiteindelijke datum is gevallen op 6 mei 2018. Hoe de verdere toekomst na
deze datum uit zal zien, voor het caféleven in Egchel, kunnen Nel en Thej op dit moment
ook nog niet zeggen. Niemand minder als zij weten hoe belangrijk een dorpscafé is.

vrijdag 19 mei

vanaf 16.00 uur.
Dan wordt in het café de
ouders, omwonende,
de kermisexploitanten en
een vertegenwoordiger
van gemeente Peel en
Maas, kof�ie en vlaai
aangeboden.
Vervolgens wordt
de kermis om 16.30
feestelijk geopend
door wethouder en
worden de Egchelse
kinderen getrakteerd
op een kwartier gratis
draaien op de carrousel en in
de rups van kermisexploitant,
Peter Weijnands. Ook zullen alle Egchelse
kinderen hun tekening of kleurplaat dan
inleveren.
De uitslag van deze kleurwedstrijd zal op
zondagmiddag bekend gemaakt worden door Nel
en maken wij het ‘s avonds gezellig in het café.

Alle
dagen

zaterdag 20 mei

vanaf 16.00.
Vanaf 21.00 ’s Avonds zal wederom
een topformatie op de planken staan in de
tent en wel de band Hillstreetlive.
HillstreetLive, is dé A#1 Party-Coverband
van Nederland! Mannen
die in coverland hét
verschil maken omdat
ze, geheel vanuit hun
passie, kilometers
willen maken op het
podium en daarnaast
bijna allemaal kunnen
beogen op een gedegen
opleiding aan diverse
conservatoria in Nederland.
En dat hoor je niet alleen,
dat proef je. Het gemak waarmee de band muziek
en publiek aanpakt, de manier van arrangeren,
de wijze waarop ze hun publiek alle muzikale
hoeken van de zaal laten zien: dát is wat we het
verschil noemen. Zet daarnaast de sympathieke
wijze van presentatie en vijf makkelijk
benaderbare kerels en je hebt een concept wat
werkt. Als muziek een spel is heeft HillstreetLive
de spelregels geschreven. En dit maakt dat
HillstreetLive met recht trots kan zijn dat zij,
naast hun traditionele agenda, zichzelf óók nog
Dé Amstel Coverband van Nederland kunnen
noemen. En dat word je niet zomaar: daar moet
je wel wat voor doen…!
Trek je oudste schoenen aan en zeg tegen
je moeder dat je vannacht niet thuis komt!
See you soon.....Tot snel!
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CAFÉ MANDERS

Zij zullen dan ook alle medewerking verlenen aan welk idee dan ook om het toch door
te laten gaan voor een nieuwe generatie. Nel en Thej danken alle gasten die de afgelopen
50 jaar bij Manders als kind in huis waren en hopen deze kermis nog een keer met U te
vieren. Zo staan we nu een week voor Egchelse kermis. Egchelse kermis is een cultureel
feest geworden dat 50 jaar geleden het daglicht mocht aanschouwen.

zondag 21 mei

vanaf 15.00.
in de kermisstraat de kermis bruisen met
allemaal kermis attracties van exploitant Peter
Wijnands. Mede door de samenwerking van
Gemeente Peel en Maas en Egchel hebben wij nu
weer een familie
kermis.
Om 17.00 zal Nel
de prijzen bekend
maken van de
kleurwedstrijd
Verder is er die
middag muziek
voor ieder wat
wils. Van de alom
bekende “Star
disco-show” met
dj Harold Kortom: de juiste keuze voor ons 50
jarig kermisfeest!
In de tent bij MANDERS waar ANDERS in Egchel!

maandag 22 mei

Kermismatinee.
Vanaf 16.00 uur kunt u genieten van een
ouderwets gezellig kermismatinee. Eerst
gezellige muziek van de bar in het café.
Net zoals alle jaren zal Nel ook dit jaar weer
trakteren; maar nu om 18.00 uur.
Dit is anders als andere jaren want dit jaar
beginnen wij met de avond voorstelling veel
vroeger, zodat ook degene die de voetjes nog
even van de vloer willen swingen daar volop de
gelegenheid voor hebben.

maandag 22 mei is de coverband

Fever of Life vanaf 19.00 in de feesttent van
de partij.
Deze band uit regio Roermond heeft sinds haar
oprichting maar één doel: publiek herinneren
aan de muziek uit de jaren 70 en 80. Nummers
van onder andere Cream, Status Quo, Ram Jam,
The Knack, The Rolling Stones, The Beatles, Dire
Straits zijn het repertoire van Fever of Life.
Met hun geboortedatums nog net in de jaren
tachtig is het repertoire inderdaad grotendeels
samengesteld met platen uit vaders LP collectie.
En het kan
niet anders
of tussen
deze LPs
hebben
ook veel
live albums
gezeten...
Wapenfeiten
van de
band zijn
optredens
met frontman en zanger Walter Nita en
optredens met René Innemee & Band. “Dat deze
mannen hun ervaring en muzikaliteit met ons
delen is zowel een eer als een erkenning”, aldus
de band.
Een avond Fever of Life is terug naar de tijd van
de gitaarriffs en solo’s, maar ook momenten om
mee te zingen en te dansen. Publieksparticipatie
wordt verwacht!

Tot bij Manders! Waar anders! So Be there, in de tent!
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‘We’ve got the music’ in Dok6
Vocalgroup Hoor’s en Reulsberger Muzikanten uit Horst organiseren op zondag 14 mei om 20.15 uur een
muzikale ontmoeting in DOK6 in Panningen.
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Kessel-Eik

Jesse Hanssen stapt
uit band Statesmen
De uit Kessel-Eik afkomstige Jesse Hanssen stapt uit de band
Statesmen. Dat liet de band zondag 7 mei op haar Facebookpagina
weten.
Jesse, die momenteel in
Amsterdam woont, nam zelf het
besluit om uit de band te stappen.
Hij zou zich op nieuwe dingen willen
gaan focussen. De band bestond uit
vier bandleden en werd in augustus
2015 opgericht.

Popwedstrijd
Nu of Nooit
In diezelfde maand gaven de
leden zich op voor de Limburgse
popwedstrijd Nu of Nooit, die al
jarenlang wordt georganiseerd door

De Reulsberger Muzikanten
Vocalgroup Hoor’s uit Horst bestaat
uit dertig zangers en brengt met een
eigen combo meerstemmige muziek.
Het koor staat onder leiding van Dorrie
Besouw. De Reulsberger Muzikanten,
ook uit Horst, bestaat uit negentien

muzikanten en brengt verschillende
stijlen blaasmuziek afgewisseld met
accordeon, keyboard en gitaar ten
gehore. Het muziekgezelschap staat
onder leiding van Wim van Osch.
Vocalgroup Hoor’s en Reulsberger

Muzikanten brengen in dit concert een
aantal muzieknummers samen ten
gehore en wisselen deze af met eigen
nummers. Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu/theater. De zaal is open
vanaf 20.00 uur.

Muziekcafé in Maasbree
Dorpsdagvoorziening Maasbree organiseert op donderdag 18 mei voor het eerst een muziekcafé. De middag
begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
De organisatie is geïnspireerd
door ’t Hofje ‘Zingen uit het verleden’. Tijdens het muziekcafé is
muziek uit het verleden, in het

Limburgs of Maasbrees, te horen.
De eerste troubadours die de middag opluisteren zijn Frans Wijnen en
Jo Trepels. De middag vindt plaats in

hoëskamer Rooth van de dorpsdagvoorziening. Het is de bedoeling dat
dit een maandelijks terugkerende
activiteit wordt.

Recreatieve fietstocht

Fiets4Daagse start
wederom vanuit Meijel
Meijel is dit jaar voor de 26e keer op rij startplaats van de recreatieve fietstocht Fiets4Daagse De Peel.
Vanaf gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel vertrekken van 18 tot en met 21 juli recreatieve fietstochten door de
natuurgebieden van Peel en Maas. Het peeldorp fungeert sinds 1992 als startlocatie.

Stichting Popmuziek Limburg (SPL).
In totaal streden er dertig acts voor
een plek in de finale. Statesmen won
uiteindelijk niet, maar mocht wel de
videoclipprijs in ontvangst nemen en
een professionele clip opnemen.
Kesselnaar Jerôme Lenders,
Bram Peters uit Heerlen en Stan
Smeets uit Echt gaan met zijn drieën
verder. Statesmen is momenteel
op zoek naar een basgitarist.
Geïnteresseerden kunnen zich
melden bij de Limburgse band door
een mail te sturen naar
info@statesmen.nl

Donkere kant psychiatrie

Toneelvoorstelling
PAAZ in DOK6
De solovoorstelling PAAZ van actrice en cabaretière Yora Rienstra is op
donderdag 18 mei te zien in DOK6 Theater in Panningen. De voorstelling
die de donkere kant van de psychiatrie niet schuwt is gebaseerd op het
boek van Myrthe van der Meer.
Als Emma van de ene op de
andere dag opgenomen wordt op de
psychiatrische afdeling van een
ziekenhuis, de paaz, weet ze één ding
zeker: hier is een fout gemaakt.
Ze heeft een goed leven, dus dat ze
dood wil kan dan toch geen probleem
zijn?

Zoektocht
Het is het begin van Emma’s
zoektocht door de absurde wereld van
de psychiatrische kliniek, met al

haar regels, pillen en diagnoses.
Een zoektocht naar de uitgang,
maar vooral naar zichzelf.
Tijdens haar reis langs vreemde
patiënten en nog vreemdere
therapeuten, depressieve kerstballen
en onverwachte vriendschappen,
begint Emma te beseffen dat ze hier
niet voor niets zit, en dat zij de enige
is die kan bepalen of, maar vooral ook
hoe ze ooit de paaz weer verlaat.
De voorstelling bij DOK begint om
20.15 uur.

Samen met Sint Caecilia

Moederdagconcert
van harmonie Meijel
Liefhebbers van harmoniemuziek kunnen op zondag 14 mei hun hart
ophalen bij het Moederdagconcert in Meijel. Harmonie Eendracht Meijel
organiseert samen met gastvereniging harmonie Sint Caecilia uit Blerick
een optreden in gemeenschapshuis D’n Binger.

Een impressie van de tocht van vorig jaar
Voorgaande jaren vertrokken per
editie ruim vierduizend starters vanuit
Meijel. Andere startplaatsen zijn
Deurne, Stiphout en Weert.
De deelnemers aan de fietsvierdaagse hebben elke dag een keuze uit

fietsroutes van 30, 45 en 60 kilometer.
De routes leiden de fietsers door en
langs de Brabantse en Limburgse
Peelgebieden, de Kempen, de Meierij
en over Belgisch-Limburgs grond
gebied.

De organisatie heeft bewaakte
fietsenstallingen voor ’s nachts en
heeft gezorgd voor voldoende parkeer
gelegenheid.
Kijk voor meer informatie op www.
fiets4daagsedepeel.nl

Beide orkesten tellen zo’n 65
muzikanten en staan in de eerste
divisie. Harmonie Eendracht staat
onder leiding van Frank Steeghs en
bereidt zich voor op de deelname
aan het peeltoernooi in juni
en het concertconcours van de
Brabantse Bond in Veldhoven op
25 november van dit jaar. Bij de
Blerickse harmonie Sint Caecilia,
onder leiding van Kris Roemers,
staat een buitenlandse reis naar
het Certamen-concours in Valencia
op het programma.Ook neemt de
vereniging dit najaar deel aan het
concertconcours van de Limburgse

Bond op 22 oktober in Roermond.
De verenigingen spelen tijdens dit
concert diverse verhalende werken
waarbij het verhaal in de muziek tot
uitdrukking komt. Reed, Appermont,
Lancen en anderen vertolken lief en
leed. Emoties als liefde, jaloezie en
wraak in Othello. Taj Mahal als een
monument voor liefde, middeleeuwse
heksenvervolging in Saga Candida
en Spaans temperament in Symfonie
Iberique en La Primitiva.
Het concert in het Meijelse
gemeenschapshuis begint om 19.00
uur. Kijk voor meer informatie op
www.harmoniemeijel.nl
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Agenda t/m 18 mei 2017
do
11
05
vr
12
05

Dansmiddag Dans met mij

Optreden Beer Boogie Bear

Kermisfeest met huis dj

Tijd: 13.30 uur
Locatie: zaal De Vriendschap Beringe

Tijd: 21.00 uur
Locatie: knipcafé Rootz Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Vrijdagochtendwandeling

Optreden Piano en Co

Kermismuziekavond

Tijd: start om 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start bij activiteitencentrum KBO Ringoven
Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Wandeltocht Alleenstaanden

Ontspanningsmiddag ouderen

Tijd: start om 11.00 uur
Locatie: start organisatie ’Vrijgezel-lig’
De Pleisterplaats Kessel-Eik

Tijd: 13.30-18.00 uur
Organisatie: Welzijnswerkgroep Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Schuttersfeest

Inschrijven Jeugdvierdaagse

Tijd: 13.00-21.30 uur
Organisatie: schutterij St. Willibrordus
Locatie: terrein Steegstraat Meijel

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Beatrixstraat 10 Panningen, Cederstraat 4
Maasbree

Spaarkas lichten: optreden
Rolr classic rock
Tijd: 20.00 uur
Locatie: jongerencentrum Mafcentrum Maasbree

zo
14
05

Cabaretvoorstelling LOS muziektheater
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Optreden David Ghetto, Daisy’s dj
team en dj Admin

Matinee met dj Paul van de Laar
Tijd: 15.00 uur
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermistent Niëns Maasbree

Matinee met optreden Red pepper
bullwhip

Optreden Echoes of Industry
Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Nabber Beringe

za
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05
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Thema-avond over o.a. voetreflexplustherapie, acupunctuur, burn-out
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Eige Wiës
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Optreden Fever of Life

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Bloemenactie

Optreden Billy’s Booze

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Meijels Mannenkoor
Locatie: Alexanderplein Meijel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: knipcafé Rootz Maasbree

Workshop (niet-)pratende peuters
en kleuters

Kledinginzamelactie

Kermisbarbecue met optreden
Geiler Sound

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas Meijel
Locatie: zakken die aan de straat zijn gezet worden
huis-aan-huis opgehaald in Meijel

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Kermismuziekavond
Tijd: 21.00 uur
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Tijd: 16.30 uur
Locatie: jongerencentrum Mafcentrum Maasbree

Moederdagconcert

Perkplantenactie

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Harmonie Eendracht Meijel en Sint
Caecilia Blerick
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: huis-aan-huis in bebouwde kom Helden,
Egchel en Panningen

Muziekconcert Hoor’s en
Reulsberger muzikanten

Optreden Aalander Muzikanten Bakel

do
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Muziekcafé
Tijd: 14.00-18.00 uur
Organisatie: dorpsdagvoorziening Maasbree
Locatie: hoëskamer Rooth, dorpsdagvoorziening
Maasbree

Inventarisatie vijverflora

Tijd: 13.30-15.00 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vijver Zelen Panningen

Optreden Cestička

Foute Freestyle Feest

Inschrijven Jeugdvierdaagse

Tijd: 15.00-16.30 uur
Organisatie: Muziek onder de Toren
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 21.00 uur
Locatie: kermistent Niëns Maasbree

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: Beatrixstraat 10 Panningen, Cederstraat 4
Maasbree

Matinee met optreden NOAH

Lezing over Romeinse vondsten

Tijd: 15.00 uur
Locatie: zaal Niëns Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: streekmuseum
organisatie: werkgroep Peelhelm ’t Land van
Peel en Maas Helden

Optreden Black Tie Monkey Squad

Matinee met optreden Khick

Toneelvoorstelling PAAZ

Tijd: 20.00 uur
Locatie: kermistent Niëns Maasbree

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Optreden Fragment

Matinee met optreden Bingo Boys

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Locatie: knipcafé Rootz Maasbree

Guus Wokke opticienloop
Tijd: vanaf 18.45 uur
Locatie: start en finish Markt Panningen

Voorstelling Andy Marcelissen
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ma
15
05

di
16
05

Lezing Keniaanse natuur
Tijd: 19.45-22.15 uur
Organisatie: Parkieten Sociëteit Noord- en MiddenLimburg
Locatie: zaal Houbereij Panningen
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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 14 mei
H. Mis vervalt vw 1ste communie
elders
Overleden:
Koos van Horen-Verlinden, 83 jaar.
Woensdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sef Peeters en
Door Peeters-Grommen en zonen
Wim en Jan; Jac Gommans (b.g.v. zijn
sterfdag); Jan Sijben en overl. fam
Sijben-Derkx (jaardienst).

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 mei
Geen H. Mis
i.v.m. 1ste communieviering elders!
Zaterdag 20 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Annie
Sonnemans-v.d. Ven (verj) en overl.
fam. (coll)
In deze viering zal het nieuwe vaandel
van schutterij St. Urbanus ingezegend
worden

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 mei
H. Mis Moederdag 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Jeanne Janssen-van Rijt
(zeswekendienst/trouwdag); Jan en
Jo Heijnen; oud. Nol Jacobs en Nellie
Jacobs-van Maris (jaardienst); wij bidden voor de lazaristen Chris Janssen
en Harrie Jaspers b.g.v. hun gouden
priesterjubileum.

Parochie Kessel

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131009173
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 mei: H.Mis: 11.00 uur.
Lectoren: dhr. Jac Bouten /
mevr. Riky Jans
Zang: Dameskoor.
Intenties:
Agnes en Baer Smets
Overleden ouders Lenders-Bartels
en kinderen
Mina Simons en Maria Simons
zeswekendienst Toon van de Kerkhof
zeswekendienst Fien Wijnen-Peeters
Jaardienst Anja Rooyakkers
Zondag 19 mei
Doop: 12.00 uur: Ruben Huys.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 mei
19.15 uur. H. Mis
Voor Giel Driessen vanwege zijn verjaardag
Jaardienst voor Jan van den Beuken en
overleden familie.
Maandag 15 mei
19.00 uur. Rozenhoedje in Hout.
Woensdag 17 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 20 mei
19.15 uur. Jaardienst voor
Hay Heldens, Nelly en Frans.
Agnes en Huub.
Zondag 21 mei
14.00 uur. Doop van Sauna Verlaak.
Keverberghof 22.

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 13 mei
Geen H. Mis
Overleden: Broeder Dominicus – Chris
van Remmen, 78 jaar
Zaterdag 20 mei
H. Mis 17.30 uur – Presentatiemis
1ste Communicanten 2017 t.i.v. Wies
Caelers-van Geleuken en overl. fam.
(zeswekendienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 11 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

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..

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 mei
17.00 uur H. Mis.
Zondag 14 mei
9.30 uur H. Mis Zang: Herenkoor.
Jrd. ouders Peeten-van der Velden en
familie.
Mieke Joppen-Janssen.
Ietje Driessen-Hamans
v.w. moederdag.

Te koop uit eigen kwekerij

Zaterdags van 9.00 – 16.00 uur

Leemvenweg 9, Maasbree

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl

Donderdag 18 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 19 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Zaterdag 20 mei
17.00 uur: Woord en Communieviering.
Zondag 21 mei
om 9.30 uur doen de kinderen van de
Basisscholen de Eerste H. Communie.
De eerste banken zijn dan gereserveerd voor de ouders van de communicantjes.
Diensten Verzorgingshuis “Ter Borcht”

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 14 mei
Moederdag. 9.30 uur: H. Mis
Miet Bongers-Berg.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wiel en Wil Teeuwen

Geraniums en
diverse perkplanten

Zaterdag 13 mei
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.e.v. H.
Monica (L.K.V.); t.i.v. Truus Lutters-op
het Veld (coll); Anna Hendriks-Wijnands
(verj) en Karel Hendriks (gest. jaardienst); Henk Vlek en Truus Derckx
(gest. jaardienst); Harrie Vrinssen en Jo
Vrinssen-van den Eijnden; Léon Steeghs
en Mathilde Steeghs-Franssen (gest.
jaardienst); Jan Janssen (jaardienst);
Lins Snijders, Mien Snijders-Schreurs en
kleinkind Sjang Beijers; ouders Sef en
Leen Koopmans-Zegers; 0verl. ouders
Theo Frerichs en Rika
Frerichs-v-Hagen en kleinkind Rogier ;
Dré Peeters (verj); uit dankbaarheid.
Maandag 15 mei
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 16 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 18 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 13 mei
H. Mis 14.30 uur – De Groenling
Géén H. Mis parochiekerk i.v.m de 1e
H. Communie op zondag 14 mei
Zondag 14 mei
Eerste H. Communiemis 10.00 uur –
m.m.v Koninklijke Harmonie Concordia
t.i.v. de communicanten; onze moeders
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 21 Mei
9.30 uur H. Mis
Voor de Parochie.

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

Bijles
Peel en Maas
Bijles in scheikunde,
biologie en wiskunde
VMBO-HAVO-VWO
Bijles bij jou thuis
06-19425475

bijles.peelenmaas@hotmail.nl
www.facebook.com/bijles.peelenmaas

Nieuwe voorjaarscollectie
Bezoek onze vernieuwde showrooms!
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€ 51,Per maand via het SK betaalplan
Stanford Halifax
278 x 188 cm
compleet met koel-vries combinatie, fornuis, vaatwasser,
afzuigkap, 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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