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Heel Peel en Maas kleurde vrijdag 27 april weer oranje tijdens Koningsdag. In tien kernen van Peel en Maas werden optochten georganiseerd waarvoor kinderen alles
uit de kast trokken om hun fiets zo mooi mogelijk te versieren. Ook waren er markten waar kinderen oude spullen verkochten, werden er diverse spellen gespeeld en
waren er optredens van artiesten én kinderen uit het dorp die hun kunsten vertoonden. In Grashoek (foto) trokken de kinderen letterlijk alles uit de kast. De mooist
verklede kinderen ontvingen daar namelijk een prijs. Mede dankzij het goede weer waren de organisaties meer dan tevreden over het verloop van deze nationale feestdag, die voor de vijfde keer werd georganiseerd sinds koning Willem-Alexander in 2014 het regeerstokje overnam van zijn moeder, prinses Beatrix.
Kijk voor meer foto’s van Koningsdag in Peel en Maas op pagina 10-11.

Blow-up meubel

Gemeente betaalt mee aan
belevingsroute
Gemeente Peel en Maas betaalt met een eenmalige bijdrage van 5.500 euro mee aan de belevingsroute
Fietsen langs de Maas. De route is een initiatief van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Leisure Port en
VVV Midden-Limburg. Het geld van de gemeente is bedoeld voor de inrichting van een bijzondere plek langs
de Maas in de gemeente.
In totaal willen de organisaties
op tien bijzondere plekken langs de
Maas een rustpunt maken voor fietsers. Op die plekken worden blow-up
zitmeubelen neergezet die aansluiten bij de lokale of regionale identiteit van de locatie. “Daarmee creëren
we een markant punt in het landschap, een plek waar een verhaal
over de identiteit verteld kan worden

en een rustplek voor fietsers”, zo staat
te lezen in het collegebesluit.
Die tien punten kosten in totaal
110.000 euro. Peel en Maas neemt de
kosten van de helft van één van die punten voor haar rekening. Waar het blowup meubel moet komen in Peel en Maas,
is nog niet bekend, maar wordt mede
geselecteerd op basis van draagvlak
door de omgeving. Het blow-up meu-

bel wordt een uitvergrote versie van
een bank waar ook echt op gezeten
kan worden. De bank wordt in de stijl
uitgevoerd van de regio waar hij komt
te staan. De uitvoering en ontwikkeling
van de bank en belevingsroute is in
handen van het Routebureau. Volgens
de gemeente wordt er zo spoedig
mogelijk begonnen met de realisatie
van de belevingsroute.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten
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bij aflevering
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Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Vijf heren en dame

Zes lintjes uitgereikt in Peel en Maas
Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo van gemeente Peel en
Maas heeft tijdens de nationale
lintjesregen op donderdag 26 april,
daags voor Koningsdag,
zes koninklijke onderscheidingen
uitgereikt. De vijf heren en een
dame werden benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Fred
Peeters, Miep Zelen-Verbugt, Wim
Hoeben, Jan Dietz, Frans Boll en
Toon de Leeuw ontvingen een
onderscheiding.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
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

Gedecoreerden van het afgelopen jaar: Henriëtte Schaffelaar, Fred Peeters, Frans Boll, Jack Beurskens, Wim Hoeben, Jan Dietz, burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo, Toon de Leeuw, Miep Zelen-Verbugt, Han Coenen, Gerrit Claassen en John Grutters (Foto: gemeente Peel en Maas)
De 74-jarige Toon de Leeuw werd
in zijn eigen dorp Meijel verrast door
een bezoek van de burgemeester.
Hij kreeg het lintje voor zijn maatschappelijke verdiensten als penningmeester, van en trainer en coach bij
handvalvereniging RKMSH uit Meijel
tussen 1970 en 1988. Ook stond hij in
die tijd één keer in de maand achter
de bar. Sinds 1981 is De Leeuw vrijwilliger bij het Meijels Mannenkoor,
waar hij in diverse werkgroepen zit
zoals kelneren en podiumopbouw en
zich inzet bij de bloemen- en kermisactie. De Leeuw zet zich sinds 1992 in
op diverse manieren in bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Zo fungeert hij als barman, richt hij
ruimtes in en speelt hij mee met musicals. Daarnaast is de gedecoreerde
vrijwilliger bij Harmonie Eendracht
in Meijel, zet hij zich bij de Meijelse
EHBO-vereniging in en is hij sinds 2003
betrokken bij tennisclub LTC Meijel als
vrijwilliger, bestuurslid en lid van de
onderhoudscommissie.
Secretaris van buurtvereniging
De Oude Kern uit Kessel, Frans Boll
(69), kreeg in Kessel een onderschei-

ding opgespeld. Sinds 1974 zorgt hij
voor de correspondentie en notulen
van de buurtvereniging en ontwikkelt
hij folders, verzorgt hij de verspreiding
ervan en bedenkt en organiseert hij
activiteiten. Inmiddels is hij ook al 18
jaar vrijwilliger bij voetbalvereniging
Kessel waar hij klus- en onderhoudswerkzaamheden doet.

Van internetpagina
tot kienomroeper
De 74-jarige Baarlonaar Jan Dietz
werd ook gedecoreerd. Hij was 26 jaar
penningmeester en verzorger van de
ledenadministratie bij tennisclub LTC
Tonido in Baarlo en zette zich in voor
de bouw van het nieuwe clubhuis, de
organisatie van de Nederlandse kampioenschappen jeugd en de renovatie van de tennisbanen. Sinds 1998
is Dietz zeer betrokken bij de Heilige
Petruskerk in Baarlo, waar hij tot 2015
penningmeester was en inmiddels
drie jaar administrateur van de clusterparochie Maasbree, Kessel, Baarlo
en Kessel-Eik is. De gedecoreerde
is ook al acht jaar verbonden aan

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Wim Hoeben uit Maasbree werd
onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet bij het Rode Kruis en
Dorpsoverleg Maasbree. De 73-jarige
is sinds 1963 vrijwilliger bij de
Maasbreese afdeling van de noodhulporganisatie, nu Rode Kruis Peel
en Maas. Hoeben was tussen 2000
en 2015 bestuurslid en maakte onder
andere deel uit van de reorganisatie-werkgroep, begeleidde nieuwe
vrijwilligers en verzorgde het kwartaalblad van de afdeling. Momenteel
collecteert hij voor het Rode Kruis
en benadert hij nieuwe vrijwilligers voor de collecte. Sinds 2005 is
de Maasbreenaar vrijwilliger bij en
bestuurslid van het dorpsoverleg in
zijn dorp. Hij nam mede het initiatief voor de tweewekelijkse maaltijd,
maakte deel uit van de werkgroep
voor de realisatie van zorgappartementen voor ouderen en trof voor-

uitmaken van een enthousiast team? Ben jij de magazijnmedewerker
met oog voor detail, waarmee wij verder kunnen groeien?
Dan zoeken we jou!
Wij zoeken magazijnmedewerkers met de volgende eigenschappen:

De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

• Signaleren van kansen om het

• Teamplayer

logistieke proces te verbeteren
• Enthousiast en gemotiveerd

• Begrijpen (lezen en verstaan) van
• de Nederlandse en Engelse taal

Arbeidsvoorwaarden
• Tijdelijk contract, bij goed
functioneren vast contract

Wij zoeken
magazijnmedewerkers
Dentsply Sirona is marktleider in het leveren van
producten aan professionals in de tandheelkunde.

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

Verdiensten

bereidingen voor het handhaven van
de dagvoorziening van kwetsbare
ouderen. Hij is nu secretaris van het
Kernteam Zorg en Welzijn.
De Egchelse Miep Zelen-Verbugt
(71) zet zich al 30 jaar in als bestuurslid, penningmeester en voorzitter
van ZijActief Egchel, dat sinds 2015
Egchelse Vrouwen Actief heet. Ook
was ze voorzitter van buurtvereniging De Hub en medeorganisator van
de festiviteiten tijdens 50 jaar Egchel.
Sinds 1991 is ze collecte-organisator
voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting, bestuurslid en contactpersoon voor Egchel bij stichting Triduüm
Peel en Maas en is ze vrijwilliger bij
gemeenschapshuis ‘t Erf in Egchel,
waar ze allerlei hand- en spandiensten
doet. Voor haar verdiensten kreeg zij
een lintje.
Voormalig raadslid Fred Peeters
van PvdA/GroenLinks werd ook onderscheiden. De 56-jarige Maasbreenaar
was raadslid van de voormalige
gemeente Maasbree tussen 30 mei
1995 en 22 december 2004 en van
gemeente Peel en Maas van 8 mei
2014 tot maart 2018.

Zoek jij een baan met zekerheid en kansen? Wil jij ook onderdeel

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.

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.

Reumavereniging Peel en Maas, waar
hij penningmeester is, de internetpagina bijhoudt en tijdens kienavonden
de nummers omroept.

• Wisselende werktijden
• Salaris: € 10,71 - € 11,80 per uur

Kijk voor meer informatie of andere vacatures op

www.werkenbijdentsplysirona.nl

wij waarderen jou
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Geboren tussen 1943 en 1968

Start bevolkingsonderzoek
borstkanker in Maasbree
Bevolkingsonderzoek Zuid start op dinsdag 8 mei met het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het eerste
dorp in Peel en Maas dat aan de beurt is, is Maasbree.
mogelijk.” Volgens de landelijke
Eén keer in de twee jaar worden
alle vrouwen tussen de 50 en 75 jaar richtlijnen zijn dit jaar vrouwen aan de
beurt die geboren zijn in de jaren 1943
uitgenodigd om deel te nemen aan
tot en met 1968. Vrouwen uit
het onderzoek. Door het onderzoek
kan borstkanker in een vroeg stadium Maasbree met de postcodes 5993
worden voor deze ronde van het
ontdekt worden. “Dit verhoogt de
bevolkingsonderzoek uitgenodigd.
kans op genezing”, aldus het
onderzoeksinstituut. “Bovendien is
Het borstonderzoek vindt
vaker een borstsparende operatie
plaats in een verplaatsbaar

onderzoekscentrum. Dit onderzoeks
centrum staat vanaf dinsdag
8 mei tot eind mei naast sporthal
d’n Adelaar op Achter de Hoven
in Maasbree. Daarna verhuist
het onderzoekscentrum naar de
gemeente Venlo.
Kijk voor meer informatie op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Schuurbrand in Grashoek
De brandweerposten van Meijel en Panningen zijn in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 april uitgerukt
voor een brand in een schuur aan de Belgenhoek in Grashoek. De schuur waar houtsnippers waren opgeslagen,
raakte ernstig beschadigd.
De brandweerposten werden net
voor 04.00 uur ‘s nachts gealarmeerd.
Eerst betrof het een schuurbrand,
maar later werd het opgeschaald naar
middelbrand. “Ter plaatse hebben de
collega’s van de post Panningen de
waterwinning voor ons in orde
gemaakt”, schrijft de Meijelse brandweer op Facebook. “Wij hadden
daardoor de handen vrij om de brand
te blussen.”
In de schuur lagen houtsnippers
opgeslagen en deze moesten naar
buiten worden gehaald om af te blussen, zo laat de brandweer weten.
“Loonbedrijf Broens heeft ons daarbij
geholpen. Net voor tien uur waren we
terug op de kazerne en weer gereed
voor de volgende uitruk.”

Auto ondersteboven
na botsing met boom
Een vrouw is zondag 29 april gewond geraakt toen ze met haar auto
tegen een boom botste en het voertuig op de kop belandde. Het ongeval
gebeurde op de Maasbreeseweg in Panningen.
Brandweer Panningen werd
zondagochtend rond 10.00 uur gealarmeerd voor het verkeersongeval.
Een bestuurster was op de weg met
haar auto tegen een boom gebotst.

Daarna was het voertuig op het dak
terechtgekomen. De bestuurster
raakte daarbij gewond, maar wist zelf
uit het voertuig te komen, zo meldt de
brandweer. (Foto: Brandweer Panningen)

Examenverhalen
gezocht
De eerste examens voor vmbo’ers zijn al begonnen, maar over enkele
weken zijn ook de andere leerlingen op de middelbare scholen aan de
beurt. HALLO Peel en Maas is op zoek naar leuke, bijzondere en mooie
verhalen van eindexamenkandidaten uit de gemeente Peel en Maas.
Doe jij een aangepast examen?
Volg je een bijzonder extra vak of doe
je een vooropleiding? Zorg jij tussen
het leren door voor je opa en oma?
Ga je na het examen in het buitenland
wonen of studeren? Ben jij druk met je
eigen bedrijf? Of ken je iemand die
nog niet zo lang in Nederland woont,

maar wel eindexamen gaat doen?
Dan zoekt HALLO jou!
Wil jij je verhaal vertellen of
ken je iemand die dat wil doen?
Stuur dan een mailtje naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
Vergeet daarbij niet je naam en
contactgegevens te vermelden.

Mandevilla

Mandevilla Diamantina
Topaze Vermillion.
Ø 19 cm, ↕ 70 cm. Per stuk
Excl. sierpot.

Communicanten Panningen
bij de bakker
Zeventien communiekanten van basisschool De Wissel en De Groenling uit Panningen brachten
onlangs een bezoek aan bakker Kessels in Ospel. Zij bereidden zich hiermee voor op hun eerste
communie. Een van de papa’s van de kinderen, Fred Vleeshouwers, werkt bij Kessels als bakker en
bakte met de kids vlaai en brood. Ook mochten de leerlingen zelf nog iets lekkers maken.

17.95

Moederdag! Tip

12.

99

IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 18. GELDIG VAN 03-05 T/M 09-05. OP=OP

04

nieuws

03
05

Bevrijdingsvuur naar
Peel en Maas
Voor het elfde achtereenvolgende jaar brengt atletiekvereniging Atletiek Helden het officiële bevrijdingsvuur
van Wageningen in Gelderland naar Panningen. De hardlopers arriveren daar op Bevrijdingsdag zaterdag 5 mei
bij oorlogsmonument Everlo.

HALLO in Kenia
Piet en Mia Selen-Houben uit Maasbree gingen onlangs met
dochter Doret en een aantal andere familieleden op vakantie
naar Kenia. Daar brachten ze een bezoekje aan zoon en broer
Willem en zijn vrouw Judy Wanjiku Mukundi. Ook werd het stekbedrijf Dümmen Orange, waar Willem werkt, aangedaan.
Natuurlijk moest de Maasbreese familie toen ook nog naar de
varkensfarm van Judy.

Atletiekleden tijdens de tocht naar Panningen in 2017 ter hoogte van Grashoek
Na de dodenherdenking op vrijdag
4 mei bij monument Everlo vertrekken
de leden Manuela Geurts, Wiel van
Lier, Bob Keulards, Daniëlle den Otter,
Jac Beumers, Yun Soon Woo, Hans Bos,
Wim Janssen en Hans Peeters van
Atletiek Helden naar Wageningen.
Om≈beurten lopend arriveren ze de

volgende ochtend om 11.00 uur weer
bij het monument Everlo in Panningen.
Daar ontsteken ze het bevrijdingsvuur
en worden ze door de burgemeester
en eventuele wethouders verwelkomd.
Traditioneel wordt elk jaar in
Nederland het bevrijdingsvuur ontsto-

ken en doorgegeven. Voor Hotel De
Wereld in Wageningen, waar op 5 mei
1945 de vrede getekend is, wordt het
vuur door allerlei groepen in ontvangst genomen. Vanuit die plek vertrekken de ontvangers naar plekken
in heel Nederland om het bevrijdingsvuur naar huis te brengen.

Hemelvaartsdag alle
vestigingen geopend

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
*bij aankoop van een keuken.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Samenwerking

Tennisclub Maasbree
bij sportcoöperatie
Tennisclub LTC Maasbree heeft zich aangesloten bij de coöperatie
Sport Peel en Maas. De coöperatie bestaat daardoor voortaan uit elf
sportclubs die samenwerken op het gebied van onder meer inkoop,
onderhoud en exploitatie. Vanwege de aansluiting wordt het eigenaarschap van de banen van LTC Maasbree overgedragen aan de coöperatie.
Het gebouw en de kleedlokalen
blijven eigendom van LTC Maasbree,
de tennisbanen, oefenbanen en
jeu de boules-banen worden voortaan beheerd door de coöperatie.
“De ledenvergadering heeft ingestemd met het lidmaatschap van de

club aan de coöperatie”, zo schrijft
het college van B&W van gemeente
Peel en Maas over de stap van de
tennisvereniging. De huur aan de
gemeente blijft hetzelfde, maar
wordt voortaan betaald door de
sportcoöperatie.

Boom voor wethouder Arno
Janssen

Ter herinnering aan de in 2017 overleden wethouder Arno Janssen uit Baarlo werd op zaterdag
28april een amberboom geplant op het Baljuwplein in Baarlo, de straat waar Janssen woonde.
Deboom werd geplant door de familie van Janssen, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en
wethouders Raf Janssen, Roland van Kessel en Paul Sanders. Het initiatief werd genomen door Het
Groenplatform Peel en Maas, waarvan Janssen voorzitter was. Arno’s zoon Coen koos voor de amberboom, omdat deze “net als pap vurig en krachtig is en met beide benen op de grond staat”. Bij de
boom werd een herdenkingsplaquette geplaatst. (Foto: Cep Smeets, Groenplatform Peel en Maas)

Ter tijdelijke versterking van onze vestiging in Kessel

Seizoenskracht magazijn/productie gezocht

24 dieren dood

Voor de periode mei tot en met september 2018 op oproepbasis.

Vrachtwagen met varkens
gekanteld in Kessel

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het laden en lossen van
vrachtauto’s, verpakkingswerkzaamheden, het bedienen van machines en het
uitvoeren van lichte administratieve werkzaamheden.

Een vrachtwagen met aanhanger die geladen was met varkens, is maandag 30 april op de weg gekanteld.
Het ongeval gebeurde op de Napoleonsbaan N273 in Kessel. Volgens de hulpdiensten hebben 24 varkens
het niet overleefd.

Interesse? Stuur je CV met motivatie naar: info@joordens.nl ter attentie van
dhr. R. Dings, tot uiterlijk 18 mei 2018.

Je bent werkzaam in een klein team en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Heftruck/reachtruck ervaring is een pré!

Voor meer informatie neem eens een kijkje op onze website www.joordens.com
Joordens Zaden B.V., met vestigingen in Kessel en Neer, is een
bedrijf dat al meer dan 95 jaar bestaat. Wij zijn gespecialiseerd
in het ontwikkelen van nieuwe rassen van landbouwgewassen.
Daarnaast houden wij ons bezig met de mondiale productie en
commercialisering van zaden.

MEDEWERKER
TECHNISCHE DIENST
EN GROENVOORZIENING 24 uur
We zoeken twee rechter handen! Iemand die oplossingsgericht
denkt en goed is in de omgang met gasten. De perfecte
kandidaat heeft een technische/groen mbo-opleiding, gevoel
voor humor en werkt graag in de buitenlucht.

WEEKEND- EN
VAKANTIEKRACHTEN
BINNENSPEELTUIN
Ben jij gastvriendelijk en enthousiast? En vind je het leuk om
met kinderen te werken en in de horeca? Ben je minimaal 15
jaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

De brandweer van Kessel en de
politie van Peel en Maas rukten even na
14.00 uur uit. Het ongeval gebeurde ter
hoogte van de rotonde in Kessel die de
Napoleonsbaan (N273) met de Midden
Peelweg (N277) verbindt. De achterste
aanhanger van de vrachtwagen

kantelde door nog onbekende oorzaak.
In totaal overleefden 24 varkens
het ongeval niet. De brandweer wist
de andere varkens te redden. De
omgeving werd afgezet, zodat de
varkens konden worden gevangen en
vervolgens in een andere vrachtwagen

konden worden geladen. Personeel
van de veevervoerder en een veearts
hielpen hierbij.
De Napoleonsbaan was nog enkele
uren afgesloten in beide richtingen.
Rond 17.30 uur werd de weg weer
vrijgegeven.

Voor meer informatie kijkt u op onze website
www.beringerzand.nl of bel naar 077 3072095
Ben je door het lezen van één van bovenstaande vacatures
enthousiast geworden? Stuur dan jouw CV en motivatie naar
info@beringerzand.nl t.a.v. Lydeke van Soest
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Panningnaar achterhaalt verhalen WO2-slachtoffers

De zoektocht van Piet naar
anonieme doden
Alle overleden personen in de regio Peel en Maas in de Tweede Wereldoorlog de aandacht geven die zij verdienen. Dat is de eenzame strijd die Piet
Gommans uit Panningen al jaren voert. Dankzij zijn speurwerk werd al van 21 anonieme doden foto’s en informatie verzameld. Aan de hand van het
verhaal van Guus Captijn beschrijft Piet aan de vooravond van de Nationale dodenherdenking op 4 mei zijn zoektocht naar de anonieme doden.

Jos Oremus

Heldenaren, soldaten, onderduikers, het maakt Piet Gommans niets
uit. Hij wil alle Nederlanders die
tijdens de Tweede Wereldoorlog
stierven in de regio die nu bekendstaat
als gemeente Peel en Maas een
gezicht geven. Niet alleen zoekt hij
naar foto’s, speurtochten langs familieleden en lang vergeten bronnen
moeten ook wat inzicht geven in het
leven van de overledene. Dat lukte tot
op heden aardig.
Zo wist Piet van acht voornamelijk Brabantse jongemannen die bij de
Maas in Kessel omkwamen tijdens de

inval van de Duitsers, foto’s en verhalen te achterhalen. Ook wist Piet
de verhalen van de geëxecuteerden
Frans Neef en Leonardus Geloven op
te rakelen. De teller staat inmiddels op
21 personen. “Maar het houdt niet op”,
vertelt Piet. “Ik kom steeds nieuwe
mensen tegen. Dan zit ik midden in
een zoektocht naar een verhaal van
iemand en dan zie ik een naam die ik
eerder heb gehoord. Die schrijf ik op
en dan wordt dat de volgende.”
De zoektochten vergen nogal wat
tijd. De archieven van Peel en Maas
en Venlo werden al veelvuldig geraad-

pleegd om familiebanden en officiële
documenten boven water te krijgen.
Daarna wendt Piet zich vaak tot de
familie van de slachtoffers. “Ik probeer
nog levende familieleden te achterhalen en hen aan te schrijven. Zo kom je
vaak veel te weten over de overleden
personen.”

Overlijdensbericht
Zo ook bij Guus Captijn. Het begon
bij Guus toen Piet in het weekblad
Midden-Limburg in de uitgave van
juni 1945 een overlijdensadvertentie
vond van Guus J. Captijn. Daarin stond
dat Guus ondergedoken was geweest
bij de familie Roosen op de Vosberg
in Panningen. “Ik was bezig met een
onderzoek naar het hoofd van de
onderduikers in Helden-Beringe, Pierre
Jacobs, toen ik op het berichtje stuitte.
In het archief van Venlo vond ik daarna
een politierapport over Guus. Daarin
stond dat hij is overleden in een concentratiekamp in Noord-Duitsland.
Meer was er niet.”
Piet wist daardoor wel dat Guus
Captijn uit Haarlem kwam. “Toen
heb ik naar een willekeurig bedrijf
in Haarlem gebeld met Captijn in
de naam”, vertelt Piet. “Ongelooflijk
genoeg was de eigenaar familie en hij
stuurde me door naar het nichtje van
Guus. Die heeft me enorm geholpen
met foto’s en informatie en de laatste
brief van Guus aan zijn broer. Zo kwam
ik het hele levensverhaal te weten.
Soms moet je ook geluk hebben in de
zoektocht blijkt wel.”
Misschien nog wel opmerkelijker
was het feit dat Piet iemand hier in
de regio vond die zich Guus nog goed
kon herinneren. Theo Janssen woont in

Sevenum, maar is geboren en getogen
op de Vosberg in Panningen. Piet: “Guus
zat als onderduiker bij de familie Roosen
in huis. Buurjongen Theo had altijd
gedacht dat Guus een Joodse onderduiker was. In een boek over zijn jeugd
schreef hij nog over Guus en de ondeugende liedjes die de toen 25-jarige Guus
de elf jaar jongere Theo leerde.”
Piet kwam door politierapporten
en kamparchieven te weten dat Guus
opgepakt werd tijdens het oogsten
en werd afgevoerd naar kampt Vught,
kamp Amersfoort en later voor zijn
laatste reis naar kamp Neuengamme
in Duitsland. In één van de buitenkampen van Neuengamme overlijdt Guus
Captijn en zijn lichaam komt in een
massagraf terecht. Piet: “Theo was
heel verrast dat ik kon vertellen wat
er met Guus was gebeurd. Dat had hij
zich al die jaren afgevraagd.”

Niet meer vergeten
Zo kreeg de vergeten Guus Captijn
toch nog een plekje in de geschiedenis van Peel en Maas. Weer iemand
die Piet van zijn lijstje kan afstrepen.
“Ik vind dat die jongens de aandacht
verdienen die ze nooit gehad hebben. Ze zijn vergeten. Dat is heel jammer, want ze hebben wel degelijk
iets betekend voor de mensen hier en
de bevrijding. Soms kan ik me ergeren aan het feit dat er zo nonchalant
is omgegaan met het overlijden van
al die jonge jongens. Er is niks van
ze bekend of bewaard. Ik probeer er
daarom voor te zorgen dat ze nu in
ieder geval een plekje in het archief
van Peel en Maas krijgen met hun
verhaal. Dan wordt hun verhaal wel
bewaard.”

Tijdens de zoektocht naar
Guus kwam Piet een nieuwe
naam tegen: Jos Oremus. Die was
korte tijd ondergedoken in
onderduikerskamp Bovensbos in
Helden en later in Beringe.
Hij stierf op Texel vijftien dagen
na het einde van de oorlog bij
een opstand tegen de daar wel
nog aanwezige Duitse soldaten.
Dankzij familieleden wist Piet
veel informatie over de overleden onderduiker te achterhalen.
Bijvoorbeeld dat nog een broer
van Jos, Camille, in Helden zat
ondergedoken bij familie
De Bruijn en een andere broer
was lazarist in het klooster in het
Missiehuis in Panningen.
Vanuit de Oremus-kant heeft Piet
al veel informatie binnen, maar
Piet vraagt mensen uit met
name Beringe of ze nog iets
weten over het jaar dat Jos in dat
dorp woonde.
Contact opnemen met Piet kan
via moennik@gmail.com
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Onbezorgde dag voor zieke kinderen

De laatste wens van Eveline
Eveline Koopmans uit Panningen verwierf landelijke bekendheid toen ze meedeed aan het programma Over
mijn Lijk van televisieomroep BNN en daarna in talkshows als RTL Late Night en Pauw te gast was. De jonge
masterstudent kreeg op haar 28e te horen dat ze baarmoederhalskanker had. Vijf jaar later, ruim anderhalf jaar
na haar ‘reservetijd’, overleed ze op 27 september 2016. Als laatste wens wilde ze zoveel mogelijk zieke kinderen een onbezorgde dag schenken. Moeder Wil en schoonzoon Erik stortten zich op die wens en op vrijdag 11 mei
is het zover.

dat we naar diverse ziekenhuizen zijn
geweest voor bestralingen, chemo’s,
operaties enzovoorts zag Eveline
zoveel zieke kinderen”, legt Wil de
keuze van Eveline uit. “Ze besefte toen
al dat zij misschien nooit de dingen
kunnen doen die ze zelf gedaan heeft
toen ze ziek werd. Eveline kon nog
reizen maken en trouwen, dankzij
donaties van familie en vrienden.”

‘Bedrijven wilden
meteen helpen’
Eén dag kunnen de kinderen straks
vergeten dat ze ziek zijn. Mede dankzij Wil, die met haar ontoombare inzet
er alles aan heeft gedaan de laatste
wens van haar overleden dochter wer-

kelijkheid te maken. “Ik heb het haar
beloofd, dus het moest gebeuren”,
vertelt Wil. ”Met heel veel dank aan
Toverland en Roedje Ghielen kunnen
we op deze manier heel wat gezinnen laten genieten van een bijzondere
dag. Ook zijn we het Catharinaziekenhuis dankbaar die alle gezinnen
benaderd heeft via een mooie brief
van Erik.“
Naast Wil gaan ook haar man
Wiel, zoon Tommie, schoonzoon Erik
en de vier vriendinnen van Eveline
mee naar Toverland. “Het is fijn dat
we dit eindelijk kunnen realiseren en
allemaal die lachende, blije smoeltjes
gaan zien”, vertelt Wil. “Dit is wat
Eveline bedoeld heeft met haar laatste
wens.”

Tommie, Wil, Eveline, Wiel en Erik tijdens een vakantie in Rusland
Op vrijdag 11 mei vertrekken van- het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven,
omdat ze daar de laatste jaren onder
uit Eindhoven twee bussen van toubehandeling was.
ringcarbedrijf Ghielen naar Toverland
in Sevenum. De twee bussen zijn
gevuld met 23 zieke kinderen en hun
hele gezin. De hele dag kunnen zij
onbezorgd genieten zonder dat ze zich
ook maar ergens druk over hoeven te
Wil, woonachtig in Panningen met
maken. Precies zoals Eveline het wilde, man Wiel, regelde de onbezorgde dag
vertelt moeder Wil. “Ze wilde vooral
samen met Erik, de man van Eveline.
dat die kinderen een dag kunnen
”Deze dag is daarnaast werkelijkvergeten dat ze ziek zijn. Dat ze zich
heid geworden door de geweldige
normaal voelen.” Eveline koos voor
inzet van Anneke, Marijke, Martine

Geld van benefiet en
uitvaart

en Saskia, vriendinnen van Eveline
en Erik”, vertelt Wil. “Zij hebben niet
alleen haar bruiloft geregeld, maar
voor dezelfde gasten een half jaar
daarna de benefietavond Yolo (You
Only Live Once) georganiseerd voor
Eveline. Met de opbrengst daarvan en
met de donaties van Evelines uitvaart,
konden we de Toverland-dag organiseren”, vertelt Wil.
Eveline wilde heel graag dat met
het geld zieke kinderen een leuke
dag werd geschonken. “In de jaren

Ruben van Megen
wint design-award
Op bezoek bij de paprika’s
De groepen 5 en 6 van basisschool De Pas en de leerlingen van De Zwaardvis en De Maanvis van
SBO De Fontein uit Helden waren woensdag 25 april op bezoek bij paprikateler Wijnen in
Grubbenvorst. Ze bezochten het bedrijf als afsluiting van het leeromgevingsprogramma Omgaan met
de natuur. De kinderen kregen een rondleiding door de kassen, zagen hoe de paprika’s worden
gesorteerd en ter afsluiting kregen ze een zakje paprika’s mee.

De uit Maasbree afkomstige ontwerper Ruben van Megen
heeft met zijn eettafel Café 6116 een design-award in de wacht
gesleept tijdens de Milan Design Week. Hij ontving daarvoor de
A’Design Award. De prijswinnende tafel is gebaseerd op en
gemaakt van Perzische tapijten en refereren naar het oud-Hollandse gebruik van Perzische tapijten als tafellopers. De tafelbladen en tegels zijn gemaakt van oude tapijten. Van Megens
ontwerp streed tegen duizenden andere inzendingen, afkomstig
uit 56 landen. De ceremonie die bij de award hoort, vindt plaats
in juni in de Italiaanse stad Como. Eerder won de ontwerper de
Talente Award in München met zijn eettafel.
(Foto: Ilco Kemmere)
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden, van ons zeer trouw en gewaardeerd koorlid

Miet Muurmans - Niessen
Wij wensen de kinderen en familie veel sterkte.
Gemengd zangkoor Kessel-Eik
en Kerkbestuur

Zonder onze zus, schoonzus, tante, nicht en huisgenote is alles anders. Het doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende woorden
belangstelling en meeleven te hebben ontvangen na het overlijden
van

Kai

Uw aanwezigheid bij het mooie afscheid in de kerk van Onze Lieve
Vrouw van Zeven Smarten en de vele reacties maken het voor ons
heel moeilijk om iedereen persoonlijk te bedanken.
Daarom willen wij u graag op deze wijze bedanken.
Door Feller-Steegs
Jan Steegs
Nel Lenders-Basten
Neven en nichten

Een kaart, een woord, een handdruk, uw aanwezigheid
bij de uitvaart. Dit alles heeft ons zo goed gedaan na het
overlijden van ons mam, oma, omi

Panningen, mei 2018

Leen Vissers-Mestrom

De zeswekendienst wordt gehouden
op Eerste Pinksterdag 20 mei
om 10.30 uur in de soos van Savelberg.

Het was hartverwarmend.
Wij zijn u hier dankbaar voor.

Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantjes verkoop zaterdag
12 mei bij u aan de deur, door leden
volleybalvereniging VC Olympia.
Perkplantenactie VC Olympia.
Tip voor Moederdag: hanging baskets.
Verkoop op 12 mei bij u aan de deur.
Steun hiermee volleybalvereniging
VC Olympia.
Laurier! Grote struiken ong. 1 meter.
Nu 10 voor € 42,50 (laatste week).
06 40 32 71 08.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

T.k. gevraagd landbouwmachines
wentelploegen, spitmachines, kiepers,
mesttank, schudders, hark, maaier,
weibloter, weisleep, tractor, veepaardentrailers enz. 06 19 07 69 59.
Vakantiehuis te huur in Spanje.
Leuke complete vakantiewoning voor
4 pers aan de Costa Blanca Spanje, zee
op 300mtr, in Guardamar del Segura
35km zuidelijk van vliegveld Alicante
meer info frans.huijs@home.nl
Computerproblemen? Uw pc veilig en
als nieuw: herinstallatie € 165,- all-in.
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Pioenen. Vanaf 7 mei verwachten
wij weer pioenen te hebben.
Vosberg 16 Panningen.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
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Zoon van:
Franc en Marjo Teeuwen
broertje van Eva
Rieterlaan 1
5981 DB Panningen

Te koop een tuinbouw-tractor
4 wielaandrijving 1900 uur op de teller
+ freesbak en ploeg. Hogedrukspuit,
alu ladder, cultivator, weegschaal
60 kg, rollen kippengaas. Breetse
Peelweg 2, Maasbree
tel. 077 465 17 58.
Broebels. Vier moederdag in Dok6.
Beleef Broebels op vrijdag 8 juni.
www.broebels.nl

Een speciaal woord van dank voor het personeel van thuiszorg
St. Jozef Meijel, dokterspraktijk Centrum de Peel, Fysiopraktijk
van den Schoor-de Maat en Ronald van den Boom.

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.

Geboren op
18 april 2018

Nelly Steegs

Dankbetuiging

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen

Welkom lief ventje!

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

Rust in je hoofd en lijf? Ik help je om
echt contact te maken met jezelf en je
gevoel, zodat je vanuit vertrouwen en
ontspanning nieuwe stappen durft te
zetten op jouw unieke ontwikkelpad.
Ik ben er voor je. www.judithhendrix.nl

Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Nieuwe cursus BabyMassage!
Start maandag 14-5 in Helden. Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

Perkplantenactie VC Olympia.
Tip voor Moederdag: hanging baskets.
Verkoop op 12 mei bij u aan de deur.
Steun hiermee volleybalvereniging
VC Olympia.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen en nieuwe oogst
aardappelen Italie, eigen geteelde
onbespoten slasoorten, ook asperges
en vele soorten streekgroenten.
Kwekerij Brummans Vosberg 16a
Panningen.
Perkplantenactie VC Olympia.
Perkplantenactie volleybalvereniging
VC Olympia zaterdag 12 mei.
Verkoop huis-aan-huis in Panningen,
Helden en Egchel.

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Open Huis bij Aod Geluk.
Zaterdag 5 mei open huis bij Aod
Geluk van 13:00 tot 16:00 aan de
Loosteeg 14e in Panningen. Vintage,
retro, curiosa en brocante. Laat jullie
verrassen! Groetjes Irma Cornelisse.
Peel Energie Loket open a.s. zaterdag
10-12 uur Ninnesweg 50 Panningen,
gratis advies.

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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GEPLUKT Cep Smeets
betrokken is. Naast bestuurslid van
dorpsraad het Dörper Overleg
Helden is Cep bestuurslid van lokale
jagersvereniging Wildbeheereenheid
Helden, de Gezamenlijke Dörper
Jagers, Loeren bij de Boeren, de
Plattelandscoöperatie, Natuurlijk
Limburg en de werkgroep Onderse
Schans. Daarnaast is hij voorzitter
van buurtvereniging Baarloseweg
en lid van de hakhoutbrigade
Peel en Maas, Groenplatform en
Heemkundevereniging Helden.
Vrijwel allemaal verenigingen die
iets met de natuur te maken hebben.
“Het contact met de natuur vind ik
heerlijk”, aldus Cep. “Daarom ben ik
ook boer geworden. Ik doe graag iets
goeds voor de natuur. Zo zet ik mij
samen met anderen in voor een beter
leefgebied voor de patrijs en hebben
we met de wildbeheereenheid een
kikkerpoel gerealiseerd in Helden. Ik
kan zo van de natuur genieten. Leny
ook. We zitten thuis graag aan de
keukentafel naar vogels te kijken.”

Technisch goed,
uitvoering minder

De 65-jarige geboren Heldenaar Cep Smeets woont al zijn hele leven aan de Baarloseweg in Helden. Hij trad als boer in de voetsporen van zijn
vader, is dol op stamboomonderzoek en de natuur, maakt zijn eigen vruchtenlikeur, beugelt graag en is betrokken bij tal van verenigingen. Deze week
wordt Cep geplukt.
Voor het eerst sinds dertig jaar
heeft Cep dit seizoen geen asperges
uit eigen tuin. Niet omdat ze niet
wilden groeien, maar omdat hij het
werk als boer vorig jaar heeft neergelegd. “In 1978 ben ik voor mijzelf
begonnen als boer, nadat ik zes jaar
een maatschap had met mijn vader”,
vertelt Cep. “Mijn vader heeft altijd
een gemengd bedrijf gehad met

koeien, varkens, kippen en landbouwgrond. Dat wilde ik zelf ook en heb ik
uiteindelijk ook gehad, nadat ik de
lagere en middelbare landbouwschool
heb gevolgd.”
Cep werd in 1952 geboren aan
de Baarloseweg in Helden, in het
huis tegenover zijn huidige woning,
en heeft nog een jongere zus. “Mijn
moeder is ook in deze straat geboren.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Mijn vader is van Melick-Herkenbosch,
maar heeft altijd in Egchel gewoond.”
Uit nieuwsgierigheid naar hoe het
vroeger was, begon Cep in 1985 met
het uitzoeken van de familiestamboom. “Die interesse werd zo breed,
dat ik samen met Loek Hilhorst de
familiestambomen uitzocht van de
hele straat. Daarvan maakten we
het boekje Onder en Eindt, dat in
1987 werd uitgebracht vanwege het
25-jarig jubileum van buurtvereniging
Baarloseweg Helden.”
Cep woont nu samen met zijn
vrouw Leny (69), een van oorsprong
Weertse die hij veertien jaar geleden via internet heeft leren kennen.
Leny heeft een dochter en twee kleinkinderen. Cep heeft uit een eerder
huwelijk drie dochters en zes kleinkinderen. Twee dochters wonen bij
hem om de hoek en in zijn ouderlijk
huis. “Ik woon al mijn hele leven in
deze straat. Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd ons huis te verkopen. Toen dat niet lukte, besloten we
het te verbouwen. Een architect maakt
nu een ontwerp om dit huis levensloopbestendig te maken, zodat we er
kunnen blijven wonen als we ouder
worden.”

Helemaal ‘uitgeboerd’
Na een aantal jaar afbouwen is
Cep sinds vorig jaar helemaal ‘uitgeboerd’ en verbouwt hij enkel nog hobbymatig groenten en fruit. “Een beetje
rabarber, wat bloemkool en nog
heel veel fruit”, aldus de Heldenaar.
“Besvruchten, blauwe bessen, frambozen, zwarte bessen, bramen, cranberry’s en kersen. Een deel eten we zelf,

we verkopen wat aan de weg en van
de rest maak ik likeur. Heel makkelijk te maken en erg lekker. Na afloop
van een vergadering wil er nog weleens een flesje vruchtenlikeur op tafel
komen.”
En vergaderingen heeft Cep veel.
Gemiddeld sluit hij vier avonden
in de week aan om te overleggen
met mede-vrijwilligers van de
diverse verenigingen waar hij bij

Als Cep niet bezig is met de
natuur beschermen, staat hij op de
beugelbaan van beugelclub HBC
Helden. “Ik speel één keer in de week
een wedstrijd met het vierde team.
Trainen doe ik niet meer. Ik heb er
te weinig tijd voor en lichamelijk
gaat het allemaal niet zo makkelijk
meer.” Vroeger speelde Cep nog in
de hoofdklasse en werd hij samen
met zijn team twee keer Nederlands
kampioen in de jaren 90. “Technisch
gezien weet ik nog wel hoe het spel
werkt, maar eenmaal op de baan is
de uitvoering niet altijd meer zoals
ik het in mijn hoofd had”, vertelt
hij grinnikend. “Beugelen blijft een
geweldig spel. Het is een kunst om
elkaar steeds te slim af te zijn.”

DE KAMPEERSPECIALIST

END
ZONDA0G- 1G6.0E0OUPUR
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Alles wat u nodig heeft op het gebied van: tenten,
kampeerartikelen, slaapzakken, barbecue’s, tuinmeubelen,
gasﬂessen, kampeermeubelen en nog veel meer.
Meijelseweg 51,
5986 NH Beringe
077 - 466 91 94
www.buitenhuisberinge.nl
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Kijk voor meer foto’s op
www.peelenmaas.nl

Foto’s: Bami Loeffen, Manon Reijnen, Stichting Kinderfeesten Maasbree,
Stichting Kinderfeesten Baarlo, Jeugdwerk Beringe en Stichting Kingerfiëste Helje-Dörp
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Peel en Maas 2018

Baarlo

Koningslust

Grashoek

Beringe

Maasbree

Helden

Beringe

Koningslust

Panningen

Meijel

12

opinie

03
05

4 MEI DODENHERDENKING

Peel en Maas 2018

Baarlo

Locatie: H. Petrus Kerk
Programma:
• 19.00 u. Muziek van Saxofoonensemble van
Fanfare Eendracht Baarlo
• Openingswoord door mw. M. Vullings-Welles
• Tussenzang door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Toespraken door bestuurder
• Tussenzang door het Gemengd Zangkoor Baarlo
• Toespraak door kapelaan H. Te Broekhorst
• Officiële herdenking van de slachtoffers m.m.v.
kinderen uit Baarlo. Overweging door dhr. Chr.
Bruijnen
• Intermezzo saxofoonensemble van Fanfare
Eendracht Baarlo
• 19:50 u. Kranslegging bij monument
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• Last Post door mw. G. Nelissen-van Megen
• Wilhelmus, hijsen van de vlag, dankwoord door
M. Vullings-Welles en Limburgs Volkslied met
beeldprojecties van Edgar van Megen

Meijel

Locatie: Alexanderplein
Programma:
• 19:45 u. Welkomswoord, gevolgd door muziek
van Harmonie Eendracht, Lascia ch’io pianga
• 19.48 u. Femmes Vocales tezamen met het
Meijels Mannenkoor met Song of Peaces
• 19.53 u. Bijdrage door kinderen van basisschool
den Doelhof
• 19.58 u. Taptoe
• 20:00 u. 2 minuten stilte, vervolgens Wilhelmus
onder begeleiding van de Harmonie
• 20.05 u. Toespraak door bestuurder
• Kranslegging en het leggen van bloemen
• Femme Vocales: Amazing Grace
• Janine Jegers leest uit dagboek van haar opa als
oud-Indië strijder.
• 20.15 u. Meijels mannenkoor: Signore delle cime
• 20.25 u. Froukje Simons met In The Arms Of
The Angel van Sarah Mc Lachlan

Panningen

Locatie: Everloplein
• Programma:
• 19.30 u. Samenkomst op het plein
• 19.45 u. Welkom en opening door Henk Thiesen
• Fanfare Semper Avantie Grashoek speelt
St. Florian Choral en Blijf mij nabij
• 19.53 u. Woord door Henk Thiesen
• 19.56 u. Vredesvuur door de atletiekclub Helden
• 19.58 u. Taptoe door Dhr. Theo Bartels van
Fanfare Semper Avanti
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. vervolg programma, met o.a.
Wilhelmus door Fanfare, toespraak
burgemeester Delissen- van Tongerlo, oorlogs
verhaal voorgelezen door Lucas Colbers,
Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus Helden
zwaait het vaandel
• Dodenappèl voorgelezen door: Janique Peeters
en Joelle Geurts en kranslegging
• Pastoor van der Horst met gebed en Defilé langs
monument

Kessel

Locatie: Oorlogsmonument Donk
Programma:
• 19.27 Luiden klok
• 19.30 Woord van welkom
• Zang dialektgroep “Angers”
• Kopersensemble Kon. Fanfare Maasoever
• Woord pastoor Schoenmaekers
• Gedicht, Wapenbroeder
• Koperensemble Kon. Fanfare Maasoever
• Pastoor Schoenmakers gaat voor in gebed
• Zang dialektgroep “Angers”
• Toespraak bestuuder
Taptoe
2 min. stilte, Wilhelmus
“Mien dörp” Volkslied Kessel
Kranslegging gemeente en kinderen
Zang dialektgroep “Angers”
Koperensemble Kon. Fanfare Maasoever

Maasbree

Locatie: Monument van de Onderduikers
(Baarlosestraat / Op de Kemp)
Programma:
• 19:43 u. Vertrek vanaf Kennedyplein (lage gedeelte)
• 19.53 u. Woord van welkom en opening
• 19.55 u. Zang Maasbrees Mannenkoor
• 19.58 u. taptoe
• 20.00 u. 2 minuten stilte
• 20.02 u. Fanfare Wilhelmus
• 20.05 u. Toespraak bestuurder
• 20.10 u. Zang Maasbrees Mannenkoor
• 20.20 u. Kinderen basisschool “De Violier”
• 20.20 u. Kranslegging
- 1 door vertegenwoordiger gemeente
- 1 door vertegenwoordiger oud-Indiëstrijders
• 20.25 u. Afsluitend nr Fanfare
• 20.30 u. Dankwoord en afsluiting en koffie in
hoës van Bree
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Bespreking poll week 16

Een driepartijen-coalitie snoert de oppositie de mond
Het was geen overtuigende uitslag bij de poll van twee weken geleden.
Een kleine meerderheid, 57 procent in totaal, vindt dat een driepartijen-coalitie de oppositie de mond snoert. De partijen CDA, VVD en Lokaal Peel&Maas
onderzochten twee weken geleden de mogelijkheid van het vormen van een
coalitie die maar liefst 23 van de 27 zetels in de gemeenteraad zou bezitten.
Inmiddels hebben de drie partijen laten weten dat zij de komende vier jaar
samen gaan werken.
Adelbert Bosker uit Maasbree begrijpt de zet van de partijen wel,
zo laat hij in een reactie op de poll weten. “Maar wat ik mij afvraag, is

of de identiteit dan nog wel zichtbaar blijft. Heeft de kiezer deze coalitie
ook gewild of zou zij anders hebben gestemd? Het zal nog een hele kluif
worden als het om principiële zaken gaat”, schrijft hij. Bosker betwijfelt of
het klopt wat aankomend CDA-wethouder Wim Hermans destijds zei over
de kleine verschillen tussen de drie coalitiepartijen. “Of het pluche moet dit
neutraliseren”, aldus de Maasbreenaar, die er vertrouwen in heeft dat als de
kleine oppositieleden ‘bijters’ zijn en idealen hebben ze nog weleens het
verschil kunnen maken. “Als dat inhoudt dat ze 23 zetels hebben, dan is dat
maar zo.”

Tijdens de Dodenherdenking ben ik
twee minuten stil eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Elk jaar herdenken we op 4 mei alle Nederlandse slachtoffers sinds de
Tweede Wereldoorlog. Het gaat hier om militairen en burgers die stierven in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Bij deze herdenking is het gebruikelijk
dat de Nederlandse vlag halfstok wordt gehangen en iedereen om 20.00 uur
twee minuten stilte in acht neemt
Dit jaar valt de herdenking op een vrijdag en is de twee minuten stilte op
het moment dat velen waarschijnlijk in de kroeg hangen, op het terras zitten of
elders het weekend aan het vieren zijn. Maar even twee minuten stil zijn om te
denken aan alle doden die de afgelopen decennia zijn gevallen tijdens oorlogen, is toch een kleine moeite? Als iedereen in de kroeg of op het terras dat
nu eens doet? Dat is toch indrukwekkend en mooi? Want vrede mag zeker niet

als vanzelfsprekend aan gaan voelen. Deze traditie moeten we in ere houden,
zeker voor de generaties die nog gaan komen en hopelijk geen oorlog gaan
kennen.
Toch kun je ook best op een ander moment de doden herdenken. Dat hoeft
niet per se om klokslag 20.00 uur op vrijdagavond. Als je eerder die dag er zelf
even bij stil staat, is dat toch ook goed? Je zou ook kunnen zeggen dat de hele
herdenking niet meer nodig is. We moeten vooruit kijken en niet meer zo blijven hangen in het verleden. Wat geweest is, is geweest. Laat iedereen daar zijn
eigen gedenkmoment voor inrichten.
Tijdens de Dodenherdenking ben ik twee minuten stil. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 17) > Ook rookruimtes moeten verboden worden > eens 46% oneens 54%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Bermbeheer Peel en Maas
Bij het lezen van HALLO Peel en Maas van donderdag 26 april werd ik
zeer aangenaam verrast met een groot artikel op de gemeentepagina
over het bermbeheer in onze gemeente. Het artikel geeft uitstekende
informatie over het bereiken van kwalitatief goede en mooie
wegbermen.

Ook de oproep aan alle bewoners
om hieraan mee te werken past in dit
streven. Een goede leefomgeving is in
het belang van zowel plant als dier.
De mens hoort overigens gewoon bij

de laatste groep. Zie een goed
bermbeheer dan ook maar als een
stukje eigenbelang.
Heel veel succes!
W.P. Cruijsberg, Panningen

Lenteexplosie
Wat kan het snel gaan.
Na die winter die eindeloos
leek te duren, mochten we
ons eindelijk verheugen op de
eerste echte lentedagen.
Waar Pasen nog wat grauw
was, ontwaakt de natuur nu in
haar hoogste versnelling.
Met onze nieuwe tuin, door
de vorige bewoners onderhoudsvrij met veel gesteente
ingericht, wachtte ik met smart
op kleur. Wat zou er allemaal
tevoorschijn komen als de zon
eenmaal zijn best ging doen?
Ongeduldig door het lange
uitblijven van de lente besloot
ik de natuur een handje te
helpen en kocht ik in het tuincentrum mijn eerste toefjes
kleur. Nog een tuinbankje op
mijn verjaardagswensenlijstje
en dan kan het grote genieten
beginnen. Maar april begon fris.
Een maand verder en onze
tuin is onherkenbaar veranderd.
Ineens was daar de zon, op volle
kracht. Ineens leken we van de
lente in de zomer te schieten.
Plantjes die eerst nog
beschermd moesten worden
tegen nachtvorst, moesten nu
beschermd worden tegen verbranding. De lucht werd gevuld
met de geuren van de eerste
barbecue en zelfs zonder
omslagdeken bleek het ’s
avonds verrassend aangenaam.
Ondertussen genoot ik van al
het groen dat vanuit het niets
tevoorschijn kwam en boompjes
die ineens vol in bloei stonden.
Het bos haalt haar lentegroen tevoorschijn. Zo fel dat
het bijna onecht lijkt. Wat is het
prachtig! Ook beestjes laten zich
weer zien, het is een drukte van
jewelste bij onze insectenhotels.
Onze tuin blijkt een waar walhalla voor spinnetjes en dus
moet ik mijn weerzin voor deze
dieren snel overwinnen.
Dat lukt vrij aardig; ik word al
bedreven in het vangen. Wel
mogen ze zo klein blijven als ze
nu zijn, want hun grote broertjes blijven een dingetje. De tuin
is inmiddels overwoekerd met
groen en met de kleur komt het
ook goed. Ik ga er, voor het
eerst, volop van genieten.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

CDA-raadslid Sandy Janssen
Mijn naam is Sandy Janssen, ik ben geboren en getogen in Neerkant
en woon vanaf 2001 met mijn vrouw Linda in ‘Méél’ (Meijel). Samen met
onze twee kinderen wonen we graag in het mooie Peelgeluk-dorp.
Mijn dubbele binding met Peel
en Maas begon in de zomer van
1995. Nadat ik mijn studie had
afgerond, ben ik als buitendienstmedewerker gestart bij de toenmalige
land- en tuinbouwbond LLTB HeldenPanningen. Diezelfde zomer heb ik
mijn vrouw Linda uit ‘Kepèl’ leren
kennen. Tegenwoordig heet de

boerenbond na fusies en overnames
Coöperatie Vitelia. Een frisse naam in
de huidige tijd, maar feitelijk nog altijd
mijn eerste werkgever.
Ik vind het belangrijk dat we er
samen in Peel en Maas iets mooi van
maken. Een gemeente waar het fijn is
om te wonen, werken en recreëren.
Iedere kern vanuit zijn eigen kracht en

identiteit. Meijel heeft al een mooie
weg ingeslagen met Peelgeluk. De uitdaging is om dit samen nog verder uit
te bouwen.
Mijn persoonlijke interesses zijn
ruimtelijke ordening en economie.
Naast zorgen voor een passend
woningaanbod, heeft het buitengebied
mijn bijzondere aandacht. Ik heb de
afgelopen 23 jaar veel boerenbedrijven
zien stoppen. Bedrijven waar
met hart en ziel gewerkt werd.
Als plattelandsgemeente hebben

we de uitdaging om samen ons
buitengebied te onderhouden en er
iets moois van te maken. Boeren en
burgers staan vaak dichter bij elkaar
dan wordt beweerd. Ik ben ervan
overtuigd dat wonen, werken en
recreëren in het buitengebied prima
samen gaan.
Vragen of opmerkingen? U kunt
me bereiken via mijn persoonlijke
Facebook-pagina of mail.
Sandy Janssen,
raadslid CDA Peel en Maas

Ondernemers helpen
gezond te groeien?
Ik doe met je mee!

Bart Beurskens doet mee met Hans, Anja en
Henk van Centrummanagement Heythuysen
“Recent hebben de centrumondernemers van Heythuysen ‘ja’ gezegd tegen een gezamenlijk investeringsfonds
waarmee er mogelijkheden ontstaan om de regiofunctie van het centrum van Heythuysen verder te versterken.
Een beweging die wij als partner graag ondersteunen. Omdat we geloven in samenwerking én in het belang
van een levendige, regionale winkelkern voor een vitale regio.”

Growing
a better world
together

Op het gebied van ondernemen is Rabobank Peel, Maas en Leudal onder andere ook betrokken bij:

Bekijk de video over
Centrummanagement
Heythuysen op
rabo.nl/pml/vitaleregio
Rabobank Peel, Maas en Leudal zet zich als coöperatieve bank in voor gezonde groei van ondernemers, een financieel gezond leven voor particulieren, de leefbaarheid in
de kernen en de ontplooiing van initiatieven op het gebied van voeding. Samen met jou werken we aan een vitale regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ine Opstals
12 jaar
Helden
Citaverde College Horst

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje, want
ik ben daar nog te jong voor. Toch zou
ik dat graag willen, want dan kan ik
een beetje geld verdienen. Ik ga nu
vaker met vriendinnen stappen en dat
kunnen mijn ouders natuurlijk niet
voor altijd blijven betalen. Dus moet ik
dat zelf een keer gaan doen.
Naar wie kijk jij op?
Ik kijk op naar mijn peettante,
omdat ze tot nu toe al heel veel
heeft bereikt in haar leven. Ze heeft
modeshows georganiseerd en zit nu
in de gemeenteraad. Eigenlijk kijk ik
naar iedereen van mijn familie op. De
ene opa en oma omdat ze zo fit zijn
en de andere opa en oma omdat ze
zo sterk blijven. Ook kijk ik op naar
mijn ouders, omdat ze erg veel voor

me doen, en naar de rest van mijn
familie.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Ik wil het allerliefst met mijn ouders
en mijn broertje televisie kijken
op vrijdag. Dan kijken we meestal
The Voice Kids of The Voice of Holland.
Op zaterdag kijken we meestal onze
favoriete series, zoals The Flash of
Supergirl. Zo’n avond vind ik echt
geweldig gezellig met wat chipjes en
wat drinken erbij.
Wat is de leukste film die je ooit
gezien hebt?
Ik vind echt alle films heel erg leuk.
Als ik er één moet kiezen, is het toch
Vaiana. Die film heeft gewoon iets.
Het is best spannend, maar ook heel
erg grappig en het is ook nog een
muzikale film.
Wat is je favoriete schoolvak?
Mijn favoriete schoolvak is denk ik
rekenen. Ik vind het een best wel
makkelijk vak en ik heb er bijna nooit

jongeren 15

aan
Ine Opstals

huiswerk voor. Maar ik vind ook
biologie een van de leukste vakken,
omdat het altijd heel erg gezellig is in
de les en heel erg leerzaam.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik denk dat dat de vakantie is met
vrienden van ons. We gingen naar
Italië en zaten op een camping. Ik
was die vakantie ook nog eens jarig
en toen hebben we allemaal leuke
dingen gedaan. We zijn gaan bowlen
en gaan waterfietsen.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Met mijn communie kreeg ik een heel
groot Playmobil-huis van mijn ene opa
en oma. Van de andere opa en oma
kreeg ik een hele mooie fiets, waar ik
ook superblij mee was.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer, want in die tijd ben ik
jarig, je kunt lekker zwemmen, je
wordt lekker bruin, kan dan ijsjes eten
en bijna iedereen weet dat ik een

ijsmonster ben. Dat allemaal maakt
mijn zomer compleet. Want wie houdt
er nu niet van de zomer?
Wat voor soort muziek luister je?
Ik heb een hele rare muzieksmaak.
Ik hou van heel rustig, maar ook van
hardcore en van pop. Ik zit zelf op
dansen en daar hoor je ook heel erg
veel verschillende soorten muziek. Ik
hou ervan, want het is een groot deel
in mijn leven. Zonder muziek zou de
wereld maar saai zijn.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik heb niet echt een bepaald geurtje
dat echt mijn favoriet is, want ik
doe niet vaak een luchtje op. Ik vind
lavendel- of rozengeur bijvoorbeeld
wel lekker ruiken.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ik heb best wel veel adviezen
gekregen en ik denk dat het
belangrijkste, maar ook het beste
advies was dat ik naar het Citaverde
in Horst kon gaan. Nu zit ik daar en ik
ben superblij dat ik deze keuze heb
gemaakt.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Waar ik zou willen wonen is denk
ik ergens een beetje afgelegen,
maar toch ook weer dicht bij het
centrum. Dat is wel zo handig voor
boodschappen enzo. Dat lijkt me wel
het handigste. Ik zou dan graag in een
grote en moderne boerderij in Helden
of Panningen willen wonen.
Welk sociaal medium gebruik jij het
meest?
Ik gebruik het meest denk ik de
app Musical.ly en anders misschien
Facebook. Daar kijk ik vooral filmpjes
op, want dat vind ik het leukste om te
doen. Ik gebruik ook andere apps zoals
Snapchat of Instagram, maar daar doe
ik niet zo veel mee als met die andere
twee.
Bespeel je een instrument?
Nu bespeel ik geen instrument meer,
maar vroeger toen ik klein was wel.
Toen speelde ik blokfluit. Bij mijn opa
heb ik ook weleens geprobeerd gitaar
te spelen, maar dat ging niet meer
toen ik de gitaar per ongeluk een
beetje kapot maakte.
Waar maak je je huiswerk het liefst?
Als ik alleen thuis ben, dan het
liefst in de keuken of op de bank.
Wanneer er wel iemand thuis is, doe
ik mijn huiswerk het liefst op mijn
kamer aan mijn bureau. Ik wil niet
afgeleid worden. Maar kan ik me niet
concentreren en dan ga ik andere
dingen doen. Als ik boven ben, ziet
tenminste niemand dat ik aan het
vouwen, knippen of kleuren ben.

Hadé Collection
OCCASIONS
Kalisstraat 30, 5768 CX Meijel
T 077 466 1449 | meijel@joostenauto.nl
www.joostenauto.nl

VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Terrasje in
Parijs
De afgelopen paar dagen
ben ik in Parijs geweest met
mijn ouders en mijn broertje.
Van tevoren had ik er vrij veel
zin in. Met mam had ik al wat
bezienswaardigheden op
internet opgezocht, het
metrostelsel bekeken, enzovoorts. Ook hadden we het
weer in de gaten gehouden.
De eerste twee dagen zon,
daarna helaas regen. Ondanks
het weer besloten we toch te
gaan.
Toen we eenmaal in Parijs
waren aangekomen trokken we,
op z’n Nederlands, met de fiets
richting het centrum van de
stad. Allereerst kwamen we
langs de Arc de Triomphe en
daarna fietsten we een rondje
om de Eiffeltoren. Een vriendin
van mij woont in Parijs, dus
hadden we de tweede dag
afgesproken om elkaar te
ontmoeten. Ik ken haar al
ongeveer een jaar en praat
regelmatig met haar via iMessage. Ze vertelde mij dat
Galeries Lafayette een leuke
winkel was om te gaan bekijken, dus besloten we daar af te
spreken.
Toen ik haar eenmaal
gegroet had liepen we richting
het terras, dat uitzicht had over
de stad. Met vijf euro op zak
was ik van plan voor ons allebei
een glas fris te kopen. Toen ik
eenmaal de menukaart voor me
had schrok ik: 8 euro voor een
glas cola. Wat bleek: dit was
overal in Parijs zo, zelfs buiten
het centrum. Uiteindelijk heb ik
op het terras 100 milliliter
espresso gedronken, wat het
goedkoopste was op de kaart.
Ondanks dat prijsverschil tussen
Parijs en Nederland, heb ik me
toch vermaakt en kan ik eindelijk Parijs op mijn bucketlist
aanvinken.
Lique
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week 18 / 03 mei 2018 / Informatie van en over de gemeente

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de
Basisregistratie Personen
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten
van onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Ajikzai
Andraszkiewicz
Budzich
Cesarz
Gazda
Jaceniuk
Jóźwiak
Judek
Kopacka
Kotowska
Krygier
Kurek
Kutyła
Kuźnik
Lempik
Leśniak
Markowska
Nartowski
Oracz
Pietrkiewicz
Podczasik
Rugol
Sokołowski
Zawistowski
Zug

Voorletters
S.
T.K.
K.
S.
M.E.
P.P.
T.
M.
B.K.
A.M.
J.M.
M.R.
H.J.
A.A.
B.J.
W.
E.A.
D.
W.D.
A.M.
G.A.
M.M.
D.
A.D.
K.J.

Geb.datum
22-04-1965
28-03-1972
08-08-1998
25-12-1985
05-08-1984
17-10-1993
21-02-1989
18-12-1988
02-04-1965
02-01-1994
12-04-1987
28-05-1983
30-07-1991
18-10-1984
27-12-1963
22-08-1982
10-07-1984
30-04-1974
05-05-1986
15-09-1996
24-12-1993
03-04-1988
20-05-1990
23-07-1984
11-07-1983

Beperkte dienstverlening

• Donderdag 10 mei is het Huis van de Gemeente in verband met Hemelvaartsdag de
gehele dag gesloten.
• Vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei is het Huis van de Gemeente eveneens de gehele dag
gesloten. Tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u wel terecht voor het doen van geboorte- of
overlijdensaangifte.
• De Bibliotheek is op vrijdag 11 mei geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag 12 mei
van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Start bestrijding
eikenprocessierupsen
Op 26 april is de biologische bestrijding
van de eikenprocessierups in Peel en
Maas van start gegaan. Het werk wordt
uitgevoerd door Herman Vaessen
Hoveniersbedrijf uit Maasbree.
Waar gaan we de bestrijding uitvoeren?
Op onze website www.peelenmaas.nl >
Eikenprocessierupsen vindt u de kaart
2018 met de straten binnen en buiten de
bebouwde kom in Peel en Maas Er wordt
niet bestreden in parkjes, onverharde wegen
en bossen. Dit door de bereikbaarheid,
de noodzaak deze locaties te bezoeken en
de kosten. Ook de omliggende gemeenten
voeren de bestrijding op deze wijze uit.
Nog vragen?
Heeft u nog vragen heeft over de bestrijding van de rupsen, neem dan contact op met Herman
Vaessen Hoveniersbedrijf: processierups@hermanvaessen.nl, tel. 077-465 17 08 of met Arno
Linssen, gemeente Peel en Maas: arno.linssen@peelenmaas.nl, tel. 077-306 66 66.

Besluit ambtshalve uitschrijving naar ‘land’ in de Basisregistratie (BRP)
Naam
Badea

Voorletters
C.C.

Geb.datum
07-11-1990

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: Het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

WhatsApp

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

Afvalinzameling met Hemelvaart
Op donderdag 10 mei wordt in verband met Hemelvaart geen afval ingezameld.
De inzameldag van donderdag verschuift naar vrijdag en de inzameldag van vrijdag
verschuift naar zaterdag. Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

Doet u ook mee aan de
Peel en Maas fotowedstrijd?
In januari 2019 verschijnt de nieuwe gemeentegids Peel en Maas en ook deze keer willen
we de gids samen met u maken. Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij
de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2019.

Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de
kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn
voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de
documentnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb en vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s voor 20 september 2018 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder
vermelding van uw naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van
www.wetransfer.com.
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.

Het onderzoekscentrum staat tot eind mei 2018 naast sporthal D’n Adelaer, Achter de Hoven 4,
5993 CR in Maasbree. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?
Pak uw camera en maak de winnende foto!

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Maasbree
Op 8 mei 2018 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker
in Maasbree. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee jaar
uitgenodigd.
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Help de AVG komt eraan!
Wat betekent dat voor mijn organisatie/vereniging?
Wat is de AVG?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een Europese wet die vanaf
25 mei 2018 in alle Europese lidstaten rechtstreeks geldt. Dat betekent dat vanaf 25 mei in heel
Europa dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wet is inhoudelijk grotendeels gebaseerd op onze
oude privacywetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens. Met andere woorden, er moest al
zorgvuldig met privacygevoelige gegevens omgaan worden en dat moet nu nog steeds.
Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Zij krijgen
nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker (recht op informatie, inzagerecht,
correctierecht, recht van verzet, recht om vergeten te worden, recht op bezwaar). Dat betekent dat
organisaties/verenigingen meer verplichtingen krijgen. De nadruk ligt, meer dan voorheen, op de
verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat je je aan de wet houdt.
Waarom is dit belangrijk?
Op dit moment is privacy en de nieuwe privacywet (AVG) een hot item. Je kunt geen radio of televisie
aanzetten of een krant of nieuwsbrief openen of je wordt er wel mee geconfronteerd. Maar deze wet
is alleen van toepassing, als er sprake is van “het verwerken van persoonsgegevens”. Daarom is het
belangrijk om te weten wat er wordt bedoeld met de term ‘persoonsgegevens’. Daarnaast gelden
voor de verwerking van gewone en bijzondere persoonsgegevens verschillende regels.
Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is een gegeven aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd.
Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Het moet hierbij gaan om een natuurlijke persoon. Dit betekent dat gegevens van overleden mensen
of van organisaties/bedrijven geen persoonsgegevens zijn.
Gewone persoonsgegevens
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres
en woonplaats. Maar ook telefoonnummers, postcodes met huisnummers en e-mailadressen
zijn persoonsgegevens. En zo zijn nog wel meer gegevens te bestempelen als persoonsgegeven.
(Voor degene die hierover meer wil weten,
zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-1algemene-bepalingen-art-1-tm-5/artikel-1-sub-wbp )
Bijzondere persoonsgegevens
Naast de hiervoor omschreven “gewone” persoonsgegevens spreekt de wet over bijzondere
persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn.
De nieuwe wet stelt dat de volgende gegevens aangeduid worden als bijzonder:
• Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
• Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
• Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
• Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
• Gegevens over gezondheid;
• Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
• Genetische gegevens;

Uitnodiging
Raf Janssen
4 jaar wethouder gemeente Helden
8 jaar wethouder gemeente Peel en Maas

• Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.
Ook het BSN nummer is een bijzonder persoonsgegeven!
Wat moeten organisaties daar voor doen?
In basis moet iedere organisatie hetzelfde doen om AVG-proof te zijn en blijven. Echter hoeveel werk
dat is, is sterk afhankelijk van het soort organisatie dat je hebt en hoeveel persoonsgegevens daarbij
verwerkt worden. Er is op het internet heel veel informatie te vinden over wat je als organisatie moet
doen. Een aantal handige sites hierover zijn bijvoorbeeld:
• https://avgverenigingen.nl
• https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/
voorbereiding-op-de-avg
• https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/#/stappen
Praktische tips
• Maak iemand binnen je organisatie/vereniging verantwoordelijk voor het onderwerp privacy.
• Inventariseer alle persoonsgegevens die je als organisatie/vereniging verwerkt (zowel analoog als
digitaal bij jezelf en bij anderen die dat namens jou doen).
• Zorg dat je alleen persoonsgegevens verwerkt die ook echt noodzakelijk zijn voor het doel dat je
er mee wilt bereiken (bijvoorbeeld het voeren van een ledenadministratie, het versturen van een
nieuwsbrief of het voeren van een personeelsadministratie).
• De mensen van wie de je persoonsgegevens hebt verwerkt of gaat verwerken, moet je goed
informeren over hun rechten en de manier waarop jij met hun gegevens en rechten omgaat. Dit doe
je met de privacy policy of privacy statement van je vereniging/organisatie. Mensen moeten die
makkelijk kunnen vinden, bijvoorbeeld op de website.
• Indien jouw organisatie het verwerken van persoonsgegevens uitbesteedt aan derden (denk aan
een ledenregistratieprogramma waarmee met de bond uitwisseling plaatsvindt, een webbouwer,
een drukker die adresbestanden krijgt, enz., zul je daarmee verwerkersovereenkomsten moeten
sluiten.
• Zorg dat je (digitale) systemen veilig zijn.
• Neem databeveiligingsmaatregelingen. Dat wil ook zeggen dat niet iedereen zomaar bij alle
gegevens moet kunnen. Werk daarbij met inlog en autorisaties.
• Bewaar persoonsgegevens niet langer dan nodig of verplicht.
• Zorg dat de mensen in jouw organisatie/vereniging zich bewust zijn van het onderwerp privacy.
Maak hierover ook afspraken (bv: mail nooit via AAN, maar altijd BCC).
• Zorg ervoor dat de mensen binnen jouw organisatie/vereniging ook een mailadres hebben van de
organisatie/vereniging, zodat ook zij geen privé mailadres hoeven te gebruiken.
• Ben extra voorzichtig bij het verwerken van persoonsgegevens van kinderen < 16 jaar.
Hiervoor is toestemming van de ouders nodig.
• Zorg dat privacy ook de aandacht blijft houden na het implementeren van de nieuwe wet.
Tenslotte
Het voldoen aan de nieuwe AVG is een verantwoordelijkheid voor iedere organisatie/vereniging
afzonderlijk. Er is geen blauwdruk te geven die op iedere organisatie past. Met dit informatieoverzicht
kan iedere organisatie/vereniging zelf aan de slag. Mochten er toch nog vragen zijn kunt u contact
opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Peel en Maas,
via 077-3066666 of fg@peelenmaas.nl.

“Jarenlang heb ik kleine bijdragen
kunnen leveren aan het goede leven
in Peel en Maas. Samen met heel veel
medeburgers. Dank daarvoor.

Mocht u een attentie willen geven dan zou
Raf het op prijs stellen als u een donatie
doet aan Stichting Leergeld Peel en Maas
NL09 RABO 0306 9751 14

Een goede basis om, hoe dan ook,
te blijven werken aan het vormen van
een samenleving waarin iedereen
meetelt.”
Raf Janssen

Om Raf Janssen te bedanken voor zijn jarenlange inzet als
wethouder nodigen wij u uit voor een informele bijeenkomst op
woensdag 16 mei vanaf 19.00 uur.
U bent van harte welkom.

mei 2018
Woensdag 16
.30 uur
19.00 uur - 20
emeente
Huis van de G

Wilma Delissen – van Tongerlo, burgemeester
Leon Breukers, gemeentesecretaris – directeur

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1 Panningen
Laco zwembad en
Wilhelminaplein
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Wandelevenement

Jeugdvierdaagse door
Peel en Maas
De eerstvolgende editie van het wandelevenement Rabobank Jeugdvierdaagse vindt plaats vanaf
woensdag 20 juni. Deelnemers kunnen afstanden van 5, 10 of 15 kilometer lopen.

Vriendengroepen en kiëten

Hemelvaarts
volleybaltoernooi
in Kessel
Voor de 37e keer organiseert volleybalvereniging Kessel het
Hemelvaartsvolleybaltoernooi. Op donderdag 10 mei kan er door beginners of gevorderden een potje traditioneel volleybal of beachvolleybal
worden gespeeld op de velden van voetbalvereniging Kessel.
Zowel beginners als gevorderden
en recreatieve of competitiespelers
kunnen aan het toernooi meedoen.
Er wordt drie-tegen-drie beachvolleybal gespeeld en traditioneel volleybal
in teams van zes personen. De wedstrijd heeft ook dit jaar een aparte
poule voor kiëten en vriendengroepen. In allerlei categorieën kunnen
prijzen worden verdiend.
Dj La Fiësta Mania zorgt tijdens het
toernooi voor de muziek en Dirty Disco

neemt het na afloop van de wedstrijden over. De wedstrijden en het toernooifeest vinden plaats op sportpark
De Roode Egge in Kessel en beginnen
om 10.00 uur. Het park is gratis toegankelijk.
Aanmelden om mee te doen
met het toernooi kan tot zondag 6 mei
via www.vckessel.nl
Neem voor meer informatie en vragen
contact op met de toernooicommissie
via toernooi18@vckessel.nl

De vierdaagse door de hele
gemeente start iedere dag vanaf
het Wilhelminaplein in Panningen
naast het Huis van de Gemeente.
Elke dag worden drie routes van
verschillende afstanden uitgezet
door de routecommissie. Deelname
is mogelijk voor groepen en
individuelen. De routes lopen
grotendeels over verharde wegen

en grind- en zandwegen. Alle routes
hebben onderweg een rustplaats
waar iedere deelnemer een gratis
versnapering krijgt aangeboden.
Voor wandelliefhebbers die
langere afstanden wandelen, vindt op
zaterdag 23 juni een dagwandeltocht
plaats met als afstanden 5, 10, 15,
25 of 40 kilometer. Deelnemers aan
de jeugdvierdaagse mogen zonder

extra kosten deelnemen aan de
25 of 40 kilometer-wandeltocht,
maar moeten dit aangeven bij de
inschrijving.
Inschrijven is mogelijk op
woensdag 23 en donderdag 24 mei
tussen 19.00 uur en 20.30 uur bij
de organisatie op Beatrixstraat 10
in Panningen of Cederstraat 4 in
Maasbree.

Opening seizoen minivoetbaltoernooien

Dotje Toernooi in Panningen
Voetbalvereniging SV Panningen organiseert ook dit jaar weer het Dotje Toernooi op de voetbalvelden in
Panningen. Dit minivoetbaltoernooi vindt plaats op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei en is daarmee het
eerste mini-voetbaltoernooi van het seizoen.
Doordat het gewone voetbal
seizoen later is gestart en ook later
eindigt, valt het Dotje Toernooi
midden in de competitie.
Maar omdat het Dotje Toernooi al
jarenlang wordt georganiseerd op
Hemelvaartsdag, besloot de organisatie ook dit jaar de wedstrijden

gewoon op dezelfde dag plaats te
laten vinden.
In totaal hebben 32 herenteams en
7 damesteams zich ingeschreven om
deel te nemen aan deze editie van het
toernooi. De poulewedstrijden starten
op Hemelvaartsdag rond 10.30 uur.
De knock-outfase vindt rond 15.30 uur

plaats, waarna om 18.00 uur bekend
wordt gemaakt wie de winnaars van
het toernooi zijn. Het feest, waar dj
Willie optreedt, begint om 16.00 uur
in de feesttent op het terrein.
Het Dotje Toernooi vindt
plaats op de velden van sportpark
Panningen-Noord in Panningen.

Voetbalteams Jorrit
Hendrix-toernooi
bekend
Wolverhampton Wanderers FC, FC Aberdeen, Schalke 04, Ajax en PSV
zijn enkele bekende name van voetbalclubs die meedoen aan de derde
editie van het Jorrit Hendrix U11 Tournament in Panningen. Op woensdag
9 mei vindt een ‘warming-upavond’ plaats van het toernooi, dat in juni
plaatsvindt.
Aan de nieuwe editie van het
toernooi doen diverse clubs uit binnen- en buitenland mee. Teams die
naar Panningen afreizen zijn
Wolverhampton Wanderers FC, RB
Leipzig, FC Aberdeen, Schalke 04, Club
Brugge, AZ, Ajax, PSV, Vitesse, Willem
II, VVV-Venlo en het regioteam.
Als opwarmertje voor het uiteindelijke toernooi, vindt op woensdag 9
mei bij DOK6 in Panningen een avond
plaats waar voormalig profvoetballer en eigenaar van de firma’s SportCompany en KERNgezond Maurice
Graef en voetbalcoach Huub Stevens

Garagebedrijf
W. Aarts
NOG VOLDOENDE
PROFIEL OP UW
BANDEN
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

aanwezig zijn. Dan is ook de loting
van het toernooi. De avond begint om
20.30 uur.
Het Jorrit Hendrix U11 Tournament
is een internationaal voetbaltoernooi voor jeugdspelers en werd in
2016 voor het eerst georganiseerd.
Het maakt deel uit van de VVV Top
Toernooien die in de regio worden georganiseerd. Het toernooi is
vernoemd naar de uit Panningen
afkomstige Jorrit Hendrix die bij PSV
Eindhoven voetbalt. Het sportieve evenement vindt dit jaar op zaterdag 9 en
zondag 10 juni plaats.

HORTENSIA’S
veel srt. o.a.
LITTLE LIME E.A. PLUIM-HORTENSIA,
BOEREN, ANNABELLE
Vlinderstruik, klein fruit, hebe e.a.
heesters (op stam), bodembedekkers
buxusvervangers. Info:

www.veld-tuinplanten.nl
of bel: 06-40327108 Open zaterdag van
9.30-16.30 uur (do-vrij na tel. afspraak)
Oude Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

Judo-instuif voor basisschoolleerlingen
Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 5 van de Baarlose basisscholen De Diamant en De Omnibus
kregen de afgelopen periode judolessen aangeboden door judovereniging Alcides uit Baarlo. De lessen werden gegeven in de gymzaal van De Omnibus tijdens de gymlessen van school. Ruim 300
kinderen leerden onder andere de beginselen van het valbreken en het vasthouden. De jongsten
rolden als een egeltje en de ouderen hakten als een ware houthakker het been van hun maatje weg.
Tijdens de afsluitende judo-instuif op zaterdag 28 april werden alle deelnemers in een judopak
gestoken om nog een keer oefeningen te doen. Alle deelnemers kregen na afloop nog een traktatie.
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Grand Tour de Bree
voor het goede doel
Stichting Herberg Papilio houdt op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei weer de Grand Tour de Bree.
Deze wandeltocht wordt voor de 14e keer georganiseerd voor het goede doel en gaat door de natuurrijke
omgeving van Maasbree. Baarlo is dit jaar het startpunt.

Vier winnaars uit Peel en Maas

Open Peel en Maas
Solistenconcours
Voor de allereerste keer vond zondag 22 april het Open Peel en Maas
Solistenconcours plaats in Helden. Fanfare St. Cecilia organiseerde het
concours en haar ereleden Hub Roncken en Piet Fleuren mochten de
bekers uitreiken aan de winnaars.
De organisatie van de tocht heeft
gekozen voor vijf routes met afstanden van 7, 13, 18, 26 en 40 kilometer,
die starten in Baarlo. De routes lopen
door diverse natuur- en buitengebieden rond Baarlo, Maasbree en de verdere omgeving. Dit jaar wordt de route
weer helemaal uitgezet via pijlen, in
plaats van via de knooppunten zoals

vorig jaar. Onderweg is er weer een
pauzeplaats ingericht, waar een versnapering te verkrijgen is.
Stichting Herberg Papilio organiseert de tocht. Zij biedt vakanties aan
gezinnen aan waarvan een kind is
overleden. De hele opbrengst van de
tocht gaat naar de stichting.
Starten kan tussen 07.30 en

12.30 uur bij voetbalvereniging Baarlo
in De Meeren in Baarlo. Er wordt aangeraden een lange broek en goede
schoenen te dragen omdat de paden
slecht begaanbaar en nat kunnen zijn
en het gras soms hoog is, en om zelf
wat eten en drinken mee te nemen.
Neem voor meer informatie contact op met hvanmegen@kpnmail.nl

Ruim vijftig solisten betraden het
podium in ‘t Centrum in Apollo in
Helden en bespeelden diverse
instrumenten op verschillende
niveaus. Ze werden op piano begeleid
door Jens Seebeck. Juryleden Steven
Walker en Frenk Rouschop
beoordeelden de deelnemers. Het
solistenconcours staat onder auspiciën
van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen en geldt tevens
als voorronde voor de Finale Jonge
Solisten.
Thijs Linssen van fanfare Eendracht
uit Dieteren behaalde met zijn solo
Suite Hellénique op alt-saxofoon
de eerste prijs met 92 punten in de
eerste divisie. Ook behaalde hij het
hoogst aantal punten van dit concours

en werd hij winnaar van de Peel en
Maas trofee. Hij kreeg uit handen van
gemeenteraadslid van Peel en Maas
Raf Janssen en van ereleden Hub
Roncken en Piet Fleuren van fanfare
St. Cecilia de bekers uitgereikt.
Verder ontvingen meer solisten uit
Peel en Maas een beker. Van fanfare
St. Cecilia uit Helden won Ferdy
Mommers met 90 punten op marimba
in de vierde divisie. Ook werd hij op
pauken eerste met 89 punten in de
derde divisie. In de vijfde divisie won
Iris Ottenheym van Koninklijke Fanfare
Maasoever Kessel een beker met 88
punten op trompet. In de eerste divisie
won Ivar Kassteen van de Heldense
fanfare op trombone; hij verdiende
91 punten.

Ereleden LTC Meijel geëerd
De ereleden van tennisclub LTC Meijel zijn zondag 22 april geëerd door de club met een ‘walk of
fame’. Dat werd gedaan tijdens de open dag van de club. Er waren tegels gemaakt met de naam van
het erelid, de geboortedatum, het logo van de club en het jaartal van erelidmaatschap. Onder toeziend oog van de huidige ereleden werden de tegels verwerkt in het pad van de parkeerplaats
richting de kantine. Tijdens de open dag deden daarnaast 25 kinderen van de Meijelse basisschool,
onder leiding van trainer Bram Martijn, oefeningen om kennis te maken met de tennissport.

Meijel in strijd om titel
Vereniging van het Jaar
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Majorette en Dans Meijel, volleybalvereniging VC Peelpush en taekwondovereniging Chin Hung uit Meijel
strijden om de titel Vereniging van het Jaar op het gebied van cultuur of sport. De drie clubs zijn genomineerd
voor de verkiezing, die door onder andere sportbond NOC*NSF en Rabobank in het leven is geroepen.
MD Meijel is als enige club uit
gemeente Peel en Maas genomineerd
in de categorie cultuurvereniging,
terwijl VC Peelpush en Chin Hung beide
genomineerd zijn in de categorie
sportvereniging. Clubs konden zichzelf
aanmelden voor de verkiezing en
strijden om de titel tegen diverse
andere clubs uit Nederland.
Deze verkiezing is een initia

tief van sportbond NOC*NSF,
Kunstbende, Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst
(LKCA) en Rabobank. De verkiezing
heeft als doel “de kracht van de sporten cultuurvereniging bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers
te zetten”, aldus de organisatie.
De clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling worden

beloond met prijzen zoals masterclasses van professionals die de vereniging verder kunnen helpen. Bovendien
maakt een productiemaatschappij een
promotiefilm om de vereniging extra
in de schijnwerpers te zetten.
De winnaars per gemeente worden eind mei bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.verenigingvanhetjaar.nl

werkenbijtoverland.com

20

verenigingen

03
05

Parochie Panningen

Vastenactie brengt 1.355 euro op
De Vastenactie waaraan parochie Panningen en de Panningse basisscholen meededen, heeft in totaal
1.355 euro opgebracht. Het geld gaat naar projecten voor armoedebestrijding in Zambia.
De bijdrage vanuit de parochie
komt ten goede aan de zusters van
de Heilige Harten van Jezus en Maria,
die in de Noord-Zambiaanse plaats
Mbala met hun project Household in
Distress kwetsbare kinderen en

volwassenen helpen die te maken
hebben met hiv en aids. De zusters
willen mannen en vrouwen die
hiv-positief zijn een opleiding geven
op het gebied van gezondheidszorg
en hygiëne.

Daarnaast wordt het geld gebruikt
om leermiddelen, speelmaterialen
en medische hulpmiddelen te kopen
voor het Sunsuntila weeshuis en de
Victor Braunschool, die ook in Zambia
liggen

Beweeg- en ontmoetingspark

Eerste obligaties Beringe Buiten
uitgereikt
Stichting Beringe Buiten heeft vrijdag 27 april symbolisch de eerste obligaties uitgereikt. Deze horen bij de
crowdfundactie die is gestart om het plan van sportcomplex Beringe Buiten te realiseren.

VrouwenGilde Helden op
bezoek bij aspergeteler
Een groep van vijftig leden van VrouwenGilde Helden bracht
vrijdag 20 april een bezoek aan het aspergeteeltbedrijf van Luc
en Sanne Linders in Beringe. Mat Kersten, voorzitter van het
AspergeGilde, leidde de groepen rond door het aspergebedrijf
zodat iedereen het oogsten en het sorteren van het ‘witte goud’
kon zien. Het vrouwengilde verzorgde daarna zelf een lentebrunch voor haar leden op locatie.

Traditie

Vriendenclub zet
meiboom Baarlo op
De 1 mei-vriendenclub uit Baarlo zet zondag 6 mei weer de meiboom
op. Het is de 21e keer dat de boom geplant wordt.
Het opzetten van de boom is een
jarenlange traditie in Baarlo.
Oorspronkelijk stond de boom, zonder
takken en met groene top, symbool
voor de groeikracht van de natuur en
werd hij door jonge dames versierd
met linten. De 25 meter lange boom
wordt door de organiserende vriendenclub eerst opgehaald. Onder muzikale begeleiding van het
trommelkorps schutterij St. Antonius
en St. Petrus Baarlo vertrekt de club
om 13.00 uur vanaf de Markt in
Baarlo. Er is dan ook een oldtimer-tractorparade te zien.
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Rond 14.00 uur is het gezelschap,
met boom, terug op de Markt.
Dan wordt de meiboom de hoogte in
gebracht door de mannen. Als de
boom eenmaal op haar plek staat,
vindt de zaagwedstrijd plaats en kan
er worden deelgenomen aan het
spijkers slaan.
De muziek wordt verzorgd door
joekskapel ‘Laot gaon’ uit Kessel.
Voor de kinderen is er een springkussen. Het opzetten van de boom en de
festiviteiten daarna vinden plaats op
de Markt in Baarlo, ter hoogte van
café-restaurant Centraal Baarlo.

Maud Willems en Lei Janssen
reikten de eerste obligatie van 100
euro uit. Stichting Beringe Buiten wil
een open sport-, beweeg- en ontmoetingspark realiseren waar voetbalclub
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VV BEVO, tennisvereniging TV BEVO en
Jeugd Werk Beringe zijn ondergebracht.
Inmiddels zijn 300 obligaties verkocht.
Die maken het mede financieel mogelijk om het park te verwezenlijken.

Na de meivakantie worden alle
obligatiehouders persoonlijk bezocht
door leden van de stichting en worden
de waardepapieren officieel overhandigd aan de nieuwe eigenaren.
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Springen, dressuur en bixie

BoeBaDoe Farm

In de prijzen op
concours Kessel

De leukste boerderij in Beringe
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:

Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
De Maasruiters uit Kessel organiseerden afgelopen weekend hun eigen spring-, dressuur- en bixiewedstrijd.
Op zondag 29 april werden diverse prijzen behaald door de eigen club en door ruiters van Caprilli uit Panningen
en De Cavaliers uit Panningen. De Cavaliers stonden daarnaast op wedstrijden in Mierlo en Boekend.

Lotte Hermans met Brummerhoeve’s Pilgrim van De Maasruiters
Voor de springruiters van De
Maasruiters was deze wedstrijd de
tweede selectiewedstrijd voor de
grote kampioenschappen. In de
klasse CB was de overwinning voor
Tess Gubbels met Skippy van de
Veldehoeve en de tweede prijs in
dezelfde klasse was voor was voor
Emma Kessels met Zwavo’s Coupe de
Couer.
In de klasse DB was de derde
prijs voor Nina Vercoulen met LvS
Kantjes El-Passo. Lotte Hermans met
Brummerhoeve’s Pilgrim wist de overwinning binnen te halen in de klasse
CDE-Z, en ook met Orchid’s Atilla viel
ze in de prijzen. In de klasse CDE-M
was de tweede prijs voor hen. Danice
Giesbertz met Vayda H wist in de
klasse DE-M foutloos te blijven en met

een snelle rit behaalde ze de vierde
prijs. Voor Lonneke Verbruggen met
Coelenhage’s Lorenzo was er de overwinning in de klasse D-M2 dressuur.
Ook Sterre Coolen wist de overwinning
binnen te halen met haar pony Spirit
in de klasse DE-BB dressuur.
Van Caprilli deden zondag de
ponyrijders mee. In de klasse Z2 nam
Iris Gülgher met Splash de eerste prijs
mee naar huis met 67,32 procent. In
de klasse DE B werd Iris Gülgher eerste met Avantie S. Chelsey Vestjens
werd tweede met J’Adore S en Daantje
Wijnen werd derde met Dolce S.
Naomi Vestjens ging er in de klasse C
B met de eerste prijs vandoor met Puk
S. Amber Huskens werd met Just for
Fun eerste in de klasse AB B.
Van De Cavaliers reisde Jessica

sport 21

Maassen eerst af naar Mierlo om
te springen in de klasse DM met
Bockmann’s Coco. Daar behaalde ze
de derde plaats. Vervolgens ging ze
op zondag naar Kessel. Daar nam ze
in de klasse DM springen de overwinning mee naar huis. Ook Nikki Hanssen
nam deel aan het springen in Kessel
en werd in de klasse DB tweede met
Mutsaards Pascha, in de klasse CB
vierde met Millstreets Hyawhatta, in
de klasse CL tweede en in de klasse
CM derde met Millstreets Stuufke.
Ilse Steijvers startte in de dressuurklasse DE-L2 met Laguna’s Serenade.
Daar werd ze eerste. Net zoals Anne
Pouwels die met Don Johnson de
overwinning mee naar huis nam in de
klasse ZZLicht op de dressuurwedstrijd
in Boekend.

Winst autocrosser Lucas Konings
Lucas Konings uit Kessel, zijn nichtje en dorpsgenootje Fabiënne Verbugt en de uit Helden afkomstige Dave Tijdink namen in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 april deel aan de eerste
Autocross Masters-wedstrijd. Hieraan doen coureurs uit Nederland, België en Duitsland mee. De drie
kwamen uit voor het HTB-autosport team. Voor Lucas Konings was het een erg succesvol weekend.
Tijdens het twee dagen durende evenement ging hij er beide dagen in de finale met de winst vandoor.

• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen
HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL
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Tafeltennis

Daantje Lommen
Nederlands kampioen
jeugd
Door: Bonny Lommen
De Panningse Daantje Lommen is zaterdag 28 april Nederlands Jeugd Kampioen geworden bij de B-spelers
met tafeltennis. Daantje speelt voor de tafeltennisclub Westa in Wessem.

Veteranen 2 VC Asterix
kampioen
Het tweede herenveteranenteam van volleybalclub Asterix uit
Maasbree is zondag 22 april kampioen geworden door met 4-0 te
winnen van tegenstander HVC uit Hegelsom. Met het winnen van
die laatste wedstrijd is het herenteam ongeslagen kampioen
geworden in de C-poule. Dat leverde de heren promotie op naar
de B-poule, waar ze zich volgend seizoen mogen gaan bewijzen.

Ondanks gemiste
kansen resultaat voor
Kessel
Door: Stan Peters, voetbalvereniging Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel won zondag 29 april de inhaalwedstrijd tegen laagvlieger SVVH uit Heibloem overtuigend. De Kesselse
hoofdmacht was vertegenwoordigd met drie JO17-1 spelers en drie basisspelers van het tweede. Er werden veel kansen gemist en de wedstrijd
was wellicht geen mooi voetbal, maar het belangrijkste is met 6-1 winst
behaald: de drie punten.
Willem Kruijk was trefzeker en
schoot in de 5e minuut de 1-0 tegen
de touwen. Drie minuten later was het
wederom Willem die wist te scoren,
2-0. Daar waar degene dacht dat
Kessel een monsterscore zou neerzetten, kon ze lange tijd wachten op het
volgende doelpunt.
Het spel werd veelal rond de middenlijn voortgezet met af en toe niet
succesvolle uitbraken. Het was weliswaar een minder mooie wedstrijd
dan men graag zou zien, maar Kessel
hield stand en gaf op enkele corners
na geen echte kansen weg. Dit beeld
zette zich voort tot de extra speeltijd van de eerste helft. Bert Lenders
maakte op slot van rust de bevrijdende 3-0.
Kessel ging in de tweede helft wat
beter voetballen, maar kansen werden
niet afgerond. Na 11 minuten was het
wel raak. Bert Lenders wist met een
prachtige stift in de lange hoek de 4-0

op het scorebord te zetten. De 5-0 liet
twaalf minuten op zich wachten. In de
68e minuut was het Jules Bruynen die
op aangeven van Willem verwoestend
uithaalde en snoeihard via de onderkant van de lat binnenschoot.
Met de 5-0 leek de Kesselse
equipe weer gas terug te nemen.
Heibloem kwam meer en meer aan
het voetballen en wist in de 83e
minuut haar eretreffer te maken.
Na een vrije trap kon er vrij worden
binnen gekopt en werd Len kansloos
gelaten. Het antwoord van Kessel
volgde snel. Door druk zetten en een
foutje in de defensie kwam Willem
één op één met de keeper. Hij zag
dat Bert als enige met hem was
meegelopen en stond de hattrick
af aan onze routinier. De eindstand
werd in de 85e minuut behaald met
6-1. De tweede periodetitel is één
lastige wedstrijd verwijderd van de
Kesselnaren.

Daantje wilde zich plaatsen bij de
beste vier spelers van Nederland,
omdat ze dan de dag erna nog eens
mocht spelen bij de A-spelers. Ze
begon goed in haar poule en gaf maar
twee games af. Daarmee werd ze
eerste in haar poule. Daantje kwam
meteen uit in de kwartfinale, waar ze
maar één game afgaf.
In de halve finale had ze geen

game meer afgegeven. Daantje mocht
daarom door naar de finale. Daar
kwam ze even haar spanning tegen.
Met maar één game af te geven,
kon ze zichzelf Nederlands Jeugd
Kampioen noemen bij de B-spelers.
Op zondag 29 april mocht ze bij
de A spelen. Ze kwam binnen op een
17/20-plek. In haar poule wist ze van
de nummer 1 van heel Nederland

te winnen met 3-0. Daarna won ze
nog een wedstrijd met 3-1. Ze stond
met één persoon gelijk in haar poule,
maar nadat Daantje van haar won
werd ze tweede en kon ze door
naar de kwartfinale. Daar moest ze
uiteindelijk haar tegenstander de
hand geven. Daantje eindigde op
plek 5/8 bij de Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen A.

GEVRAAGD:
SCHOLIEREN/STUDENTEN
die ons enthousiaste team willen komen versterken
op de zaterdagen en in de vakanties met het
oogsten/verpakken van onze komkommers.
Wij bieden een goed salaris, gezellige sfeer
en variabel in te vullen werktijden, jaarrond.

HEB JE INTERESSE? • BEL 06 22 50 59 77
KORTE HEI B.V. | KORTE HEIDE 18 | 5993 NX MAASBREE

Marathon in Barcelona
Aukje Steijvers uit Maasbree nam in maart met Rutger deel aan de marathon van Barcelona.
In een fraai temperatuurtje eindigde Rutger de marathon in de snelle tijd van 3 uur en 26 minuten.
Aukje deed iets langer over de 42 kilometer en 195 meter en bereikte eindstreep in 3 uur en
56 minuten.
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Grashoek verliest koppositie door gelijkspel
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
In het sportpark Molenhoek kwam het eerste herenvoetbalteam van Grashoek zondag 29 april niet verder
dan 1-1 tegen Heythuysen. Onvoldoende om de koppositie te behouden die overgenomen werd door
Altweerterheide, dat tegen Leveroy geen fout maakte en de achtste wedstrijd op rij won.

GV Concordia
Limburgs kampioen
groepsspringen
Door: Monique Noten-Lonij, gymnastiekvereniging Concordia
GV Concordia uit Panningen mocht zondag 22 april weer op wedstrijd.
Dit keer reisde het dames-seniorenteam af naar Bocholtz voor het
Limburgs Kampioenschap Groepsspringen. Daar werd het team Limburgs
kampioen mini-trampoline springen.
De seniorendames kwamen uit op
het onderdeel minitrampoline springen. De concurrentie was duidelijk
sterk, maar de dames hebben zich
goed staande weten te houden.
Met een score van 20,6 kregen de
dames een half punt hoger dan de
nummer twee. Daarmee mocht het
team als Limburgs kampioen in de
categorie C-lijn huiswaarts keren.
Daarnaast namen enkele meiden
individueel deel aan de onderdelen
minitrampoline en minitrampoline
pegasus. Voor Tessa van de Pasch,
Naomi Janssen (beide categorie jeugd
niveau I), Silke Schriks (categorie

junioren niveau I), Suus Geerlings en
Merieke Grubben (beide categorie senioren niveau I) was dit hun eerste individuele wedstrijd. Alexandra Drissen,
Gaby van de Pasch en Winnie van de
Pasch (allen categorie senioren niveau
II) zijn de doorgewinterde springsters.
Ongeacht ervaring was het hier
ook weer strijden om een plekje bij
de beste springers te bemachtigen.
Soms verliep dit niet helemaal vlekkeloos en vielen de dames net buiten
de prijzen. Suus Geerlings mocht toch
op het podium staan met een derde
plaats op het onderdeel minitrampoline-pegasus.

De partij kwam gelijk in vaart en
de thuisclub was het eerst gevaarlijk.
Marco Sijben kon een aanval op het
nippertje ontregelen. Bij Grashoek
maakte Raoul Bennenbroek aan de
linkerkant flink damp en haalde er in
de eerste tien minuten drie corners
uit, waaruit te weinig werd gehaald.
Het spel golfde op en neer en het
tempo lag hoog. In de 20e minuut
behoedde Koen met een knappe reflex
de gasten voor een achterstand. In de
32e minuut ontsnapte Grashoek toen
een bal langs het verlaten doel ging.
Een minuut later was het Jordi Luijten
die met een hard schot doelman
Martin Schreurs op de proef stelde die
zich niet liet kloppen.

Op slag van rust gebeurde het
dan toch. Op een slecht moment
kwam Grashoek op achterstand.
Door een miscommunicatie aan de
linkerzijde van het veld kwam de bal
bij Wouter Bergervoet. De topscorer
van de blauwhemden kon al of niet in
buitenspelpositie doorgaan en rondde
een rush fraai af met een schuiver in
de verste hoek, 1-0. Dit was ook de
ruststand.
In de tweede helft moest
Grashoek komen, wilde het hier niet
met lege handen vertrekken. In de 47e
minuut moest Koen in actie komen
bij een vrije trap. Later gaf Mike
Steeghs een perfecte pas naar Erwin
in de vrije ruimte, die geen moment

aarzelde en met een harde knal de
gelijkmaker liet aantekenen, 1-1. De
strijd om de leiding en drie kostbare
punten begon opnieuw, waardoor het
amusementsgehalte hoog bleef.
In het laatste kwartier deden
zich aan beide zijden nog grote
mogelijkheden voor. De allerbeste
kans kreeg Grashoek in de laatste
minuut van de naspeeltijd. Geheel
vrijstaand kon Bas Gloudemans de bal
aannemen maar faalde jammerlijk.
Het bleef 1-1. Een uitslag die toch wel
recht doet aan het wedstrijdbeeld.
Komende zondag reist Grashoek
naar Leveroy. Alleen een overwinning
telt om niet verder achterop te raken
in de strijd om de titel.

Kaboutervoetbal en jeugdteams

Kennismakingstraining voetbal
Voetbalvereniging SV Panningen organiseert op woensdag 16 mei een gratis voetbaltraining voor jongens
en meisjes tussen de 4 en 11 jaar op Sportpark Panningen-Noord. Deze kennismaking wordt georganiseerd
om kinderen kennis te laten maken met voetbal, zodat ze kunnen zien of de sport bij hen past.
Er worden allerlei oefenparcoursen en partijvormen uitgezet
die de kinderen mogen uitproberen. Enkele ervaren jeugdtrainers
begeleiden de kennismakingstraining. Ze helpen met de oefeningen
en kunnen allerlei vragen beant-

woorden. Daarnaast informeren zij de
ouders over de mogelijkheden bij de
club bij de jeugd en over de kabouterafdeling. De kennismaking duurt van
18.15 tot 19.15 uur en vindt plaats op
het sportpark van de voetbalvereniging aan de Wilhelminastraat 11 in

Panningen. Aanmelden is verplicht
en kan tot donderdag 10 mei door
een mail met daarin de naam en
leeftijd te sturen naar
jeugd@svpanningen.nl onder
vermelding van ‘kennismakings
training’.

De Limax Groep houdt zich al bijna 40 jaar bezig met teelt- en
verpakkingsactiviteiten van paddenstoelen bedoeld voor de versmarkt.
De Limax Groep is voor op de korte termijn op zoek naar een
onderhoudsmonteur en een warehouse supervisor voor één van
haar bedrijven.

Onderhoudsmonteur

(ft/pt)

Je verricht preventieve werkzaamheden en onderhoud aan transport- en andere productiemiddelen.
Je bent het aanspreekpunt bij storingen en/of verbeteringen bij onze productiemachines/-middelen.

Judoka Mark van Dijk
derde in Teplice
Door: Mark van der Linden
Judoka Mark van Dijk van Judoclub Helden heeft weer een podiumplaats gepakt op de Europacup. Dit keer werd hij derde in het Tsjechische
Teplice, waar de wedstrijden werden gehouden van zaterdag 21 tot en
met zaterdag 28 april.
Mark wist net als in Berlijn de
halve finale te behalen na een overtuigende winst op een Oekraïner, een
Roemeen en sterke Fransman. De
halve finale verloor hij van een erg
sterke Rus. In de wedstrijd voor het
brons was Mark weer overtuigend de

betere en won hij van een bekende
Belgische judoka. Met deze twee podiumplaatsen heeft Mark zijn tickets
voor de derde en laatste Europacup én
het EK-judo tot 18 jaar veiliggesteld.
(Foto: Mark van Dijk (rechts) werd derde in
Teplice)

De werkzaamheden worden uitgevoerd in verschoven
diensten, welke in afstemming worden bepaald.
Feest- en weekenddagen zullen daarom gezamenlijk
met je collegae worden waargenomen.

Competenties

Je bezit de volgende karaktereigenschappen:
• accuraat kunnen werken;
• een gezonde creativiteit bij het bedenken en
toepassen van oplossingen;
• zelfstandig kunnen opereren;
• flexibel kunnen plannen van je werk.

Het profiel

Wij zijn voor onze verpakkingslocatie in Horst
op zoek naar een onderhoudsmonteur voor de
versterking van onze TD:
• een afgeronde relevante Mbo-opleiding (wtb);
• bereidheid met diverse culturen te werken;
• Nederlandse taal, evt. met Duits en/of Engels.

Warehouse Supervisor

(ft)

Je bent de spil van de afdeling waar het verse product
verpakt en klant-specifiek wordt gemaakt. Samen met
je collegae zorg je voor een optimale uitvoering hiervan.
Taken om dit goed te kunnen uitvoeren bestaan o.a.
uit het dagelijks controleren en beheren van verse
grondstoffen, ook het maken van productie- en
personeelsplanningen behoren tot het takenpakket van
deze functie.
• Verwerken en monitoring dagelijkse orders
• Juist selecteren van grondstoffen
• Het maken van werk- en personeelsplanning

Competenties

Jij bent/hebt:
• proactief, besluitvaardig en toont initiatief;
• talent in het plannen en organiseren;
• flexibel, met géén 8 tot 5 mentaliteit.

Het profiel

• een afgeronde MBO-logistiek met ervaring;
• Nederlandse taal, eventueel met Duits en/of Engels,
Pools is een pre;
• bereidheid met diverse culturen te willen en te
kunnen samenwerken.

Bij beide functies horen een markconforme beloning, welke past in het salarishuis van de organisatie.
Bij interesse mail hrm@limax.nl of bel 077-3999660 | Limax Groep | Venrayseweg 126B | Horst
Alle vacatures zijn ook zichtbaar op: www.limax.nl/#vacatures
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Door naar nacompetitie

Panningen pakt de
tweede periode
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad zondag 29 april aan tegen Swalmen, op de ranglijst in de vierde
klasse D. De wedstrijd was een inhaalwedstrijd en bij winst zou Panningen verzekerd zijn van de eerste plaats in
deze wedstrijdenreeks, die recht geeft op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse.
Ook al ging het niet zonder slag of stoot, Panningen won met 3-2.

Vrijetijdsheren VC Olympia
weer kampioen
Heren Vrijetijd 1 van VC Olympia uit Panningen wist op zondag
22 april voor de derde keer op rij kampioen te worden. Het succes
van het team hield daar niet bij op, aangezien ze op zondag
29 april ook nog de bekerfinale wisten te winnen. Een dubbel feest
voor de vrijetijdsheren van de Panningse volleybalvereniging.

Panningen kwam fel uit de startblokken. Tom Vullers zette goed door
op rechts en legde accuraat terug op
Idris Pakasa, die beheerst binnen
schoot, 1-0 voor Panningen.
Lichtzinnig balverlies van Panningens
laatste man op het middenveld leidde
in de 24e minuut tot een schot op de
paal van Swalmen-middenvelder Koen
Verkoijen.

besloot scheidsrechter Kilci en geen
discussie mogelijk. Maar na ampele
overwegingen liet hij het bij deze
straf en volgden er geen verdere
sancties. “Een gele kaart zou fout zijn
geweest en een rode kaart vond ik
te zwaar”, aldus de scheidsrechter na
afloop.

En dan de 40e minuut. Na een
mislukte terugspeelbal stevende Koen
Verkooijen alleen op Panningendoelman Jordy Nelissen af. Die trok
aan de noodrem en bracht de
Swalmenaar ten val. Strafschop,

kopbal in de verre hoek verraste
Remco Litjens de Swalmense doelman, 2-1. Ook in de 63e minuut een
cruciaal moment. Een overtreding van
een Panningse verdediger was voor
scheidsrechter Kilci aanleiding om

Swalmense doelman
Strafschop ingetrokken werd verrast
In de tweede helft was het snel
door scheids
raak. Met een fraaie tegendraadse

Swalmen nogmaals een strafschop
toe te kennen. Jordy Nelissen redde
fabuleus.
In de 69e minuut was het Tom
Vullers die in de derde poging de
wedstrijd op slot zette en 3-1 scoorde.
Jeugdspeler Ramon Sijben verving
Tom. Vermeldenswaardig was de
fraaie actie van Ramon Sijben in
de 87e minuut en de actie van de
jeugdige aanvaller een minuut later.
Alhoewel er twee medespelers
vrij voor het doel stonden, koos hij
ervoor om zelf een poging te wagen.
De Swalmen-doelman kreeg zijn
vingertoppen tegen de bal. Zelfs de
allergrootste critici vergeven het hem.
De late tegentreffer van Swalmen
in de 94e minuut door Siem van der
Linden was voor de statistiek, 3-2.

Reuver hevig onder vuur
Handbal Bevo

Gebroeders Van den
Beucken verlengen
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen kan komend
seizoen opnieuw rekenen op de sterkhouders Jeroen en Nick van den
Beucken, die dit seizoen een sterk verdedigingsduo vormen bij de club
Nick (23) en Jeroen (25) zijn
overtuigd van goede perspectieven
bij de club en vinden hun motivatie
in het sterke en intensieve kracht-

trainingsprogramma en de positieve
en inspirerende sfeer binnen het
team, het publiek en de club, zo laat
de handbalclub weten.

Door: Bert Gielen, voetbalvereniging BEVO
De helemaal in vorm zijnde herenploeg van BEVO uit Beringe toog zondag 29 april naar een van de concurrenten voor de vierde plek in de competitie. BEVO maakte vanaf de aftrap meteen duidelijk wie vanmiddag de
sterkste was en won met 1-6.
Van begin af aan zette de BEVOploeg druk op de tegenstander, die
hier geen raad mee wist. Aanval na
aanval golfde richting het Reuver-doel.
In de tiende minuut kwam de 0-1
voorsprong voor BEVO. Dit na goed
indribbelen van Roger Gielen die
Rob Minten aanspeelde. Rob lobte de
bal perfect over de te ver voor zijn
doel staande Reuver-keeper.

Reuver had niets in
te brengen

Kent u het gemak
van onze

Reuver werd hevig onder vuur
genomen. Uit een van deze schoten,
voorbereid door Stan Timmermans,
kopte spits Rob Minten uitstekend
binnen, 0-2. Reuver had gedurende
de eerste helft helemaal niets in te
brengen, maar wist toch eenmaal

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

OPEN DAG!

gevaarlijk te worden uit balverlies
van BEVO op de eigen helft. Gelukkig
voor BEVO trof deze poging geen doel.
Tien minuten voor rust drukte de
BEVO-ploeg de meerderheid uit in nog
een doelpunt. Ditmaal van de voet van
Kris Hermans na een perfecte steekbal
van Jeffrey Spee, 0-3.

BEVO-spelers vonden
elkaar blindelings
Een onoplettendheid na de rust
zorgde ervoor dat Reuver ook zijn
doelpuntje kon meepikken, 1-3. Na te
zijn ontwaakt uit de slaap, ging de
BEVO-ploeg weer onverdroten voort
met het creëren van kansen en men
vond elkaar bijna blindelings.
Na enkele goede mogelijkheden
voor Rob Minten en Jeffrey Spee lukte

het toch in de 65e minuut, waarbij een
snoeihard schot van Stan Timmermans
richting de kruising door Rob Minten
zodanig werd geraakt, dat de bal
onhoudbaar voor de keeper binnen
plofte, 1-4. Een kwartier voor tijd
werd een drietal spelers rust gegund
en daarmee speeltijd gegund aan
drie jonkies. Guido Gielen werd eerst
vervangen door Pim Hermans. Rob
Minten gaf nog een goede voorzet af
op de subliem binnen koppende Kevin
Vossen, 1-5.
Kort voor het eindsignaal werd
de doorgebroken Kevin Vossen nog
ten val gebracht binnen het zestienmetergebied en kon Eric Minten de
toegekende strafschop hard en zuiver
binnenschieten, 1-6. Daarmee kwam
een einde aan een geweldige wedstrijd van BEVO zijde.

Pieter Trinus wint eerste
viswedstrijd

Donderdag 10 mei
(Hemelvaartsdag)
13.00 tot 16.00 uur
Breestraat 24
5993BH Maasbree
Tel: 077-4654104

BEVO wervelend naar
winst

MOEDERDAGTIP
Bestel voor € 32,55 via
hartjesboom.nl
of bel 06-53652208

WWW.HARTJESBOOM.NL

Door: hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Pieter Trinus heeft zaterdag 28 april de eerste wedstrijd van het nieuwe visseizoen gewonnen. De hengelaars
van De Ruisvoorn uit Helden gingen de strijd aan om de prijzen in de Fish Inn Venlo-wedstrijd op de visvijver
Breeërpeel in Helden.
Na de loting ging een groot
deelnemersveld, bestaande uit een
goede mix van jonge en oudere
vissers, aan de slag voor de vijf
beschikbare prijzen. Vele kilo’s vis

gingen in de netten. Na het wegen
van de gevangen vissen bleek
Pieter Trinus de meest vis gevangen te
hebben in de Heldense vijver. Hij wist
8.110 gram te vangen. Nico Meijer

eindigde als tweede met 7.220 gram.
Daarna volgden Albert Trinus
(6.960 gram), Paul Thijssen
(6.080 gram) en Martijn Muurmans
(4.470 gram).
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Breetanque 4 derde op
regiocompetitie
Door: jeu-de-boulesclub Breetanque
De laatste wedstrijd van de Regiocompetitie 2017-2018 van jeu-deboulesclub Breetanque uit Maasbree werd op donderdag 26 april
gespeeld. Het vierde team van de Maasbreese club ging er met de
derde prijs vandoor.

Meisjes B2 VC Olympia kampioen
De meisjes B2 van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen mocht onlangs het kampioenschap vieren. Ondanks dat ze in hun laatste wedstrijd een ruime 4-0 overwinning boekten, waren ze
afhankelijk van mede-koploper Aspargos. Die liet echter een steekje vallen, waardoor de polonaise
in Panningen ingezet kon worden en de titel binnen was.
Breetanque 4 met Jac Lintjens, Dre Zeelen, Burkhard Bischofs,
Hannie Bischofs, Annie Sonnemans en Martin Klerken
Dit jaar namen zestien teams, vijf
van PC Venlo, vier van De Kromme
Herk uit Velden, twee keer JBC
Baarlo, één team van JBC Horst en
vier van Breetanque, deel aan deze
competitie die wordt georganiseerd
door Petanque Club Venlo. Voor het
grootste deel werden de wedstrijden
in de hal van PC Venlo gespeeld.
Breetanque 4 behaalde een

verdienstelijke derde plaats met
34 punten uit 15 wedstrijden.
Kampioen werd JBC Horst met 38
punten. De overige teams van
Breetanque waren Breetanque 2, 3
en 1. Het tweede behaalde de vierde
plaats met 28 punten, het derde de
achtste plaats met 22 punten en
het eerste team de elfde plaats met
18 punten.

Handballers Bevo in bekerfinale
De landstitel is inmiddels niet meer te winnen voor de handballers van Herpertz Bevo Hc uit Panningen, maar
toch is er nog een grote kans op een hoofdprijs. Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) staat namelijk de bekerfinale op het programma. Tegenstander is Fiqas Aalsmeer.
Dankzij een overwinning op OCI/
Lions in de halve finale, plaatste Bevo
zich voor de finale die plaatsvindt in
het Topsportcentrum in Almere. De
overwinning in die ronde was al
opmerkelijk, aangezien Bevo drie
dagen daarvoor nog een flinke nederlaag leed tegen de grote rivaal uit
Sittard. De Panningse ploeg herpakte
zich echter en wist in het hol van de
leeuw een finaleplek te bemachtigen
door met 30-28 te winnen.
In de finale wacht Fiqas Aalsmeer.

De ploeg waar Bevo op zaterdag 28
april in eigen huis van verloor. In de
BENE-league werd eerder dit seizoen één keer gewonnen en één
keer verloren van de tegenstander
uit Aalsmeer. In de kampioenspoule
van de Nederlandse competitie werd
één keer gelijkgespeeld en afgelopen
zaterdag verloren. Wisselvallige uitslagen die weinig zeggen over de finale
van 10 mei.
Bevo wist in het verleden nog nooit
de beker te winnen. Tien jaar geleden

werd voor het laatst de finale gehaald,
die verloren werd. Wel werd in 2014
het landskampioenschap veroverd.
De wedstrijd op donderdag 10 mei
begint om 16.30 uur. Vanuit Panningen
rijden bussen naar Almere. Opgeven
voor een plekje in de bus kan op donderdag 3 mei van 19.15 tot 21.00 uur
in sporthal De Heuf in Panninen en tijdens de thuiswedstrijd van Bevo tegen
OCI Lions op zaterdag 5 mei, eveneens
in De Heuf. Die wedstrijd begint om
20.00 uur.

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN MET PSYCHIATRISCHE PROBLEMEN EN/OF BEPERKING

Bij Care+ verdient iedereen een kans!
Wij werken vol passie en idealisme aan ieders toekomst.

Volleybalsters Olympia B1
pakken titel
Meisjes MB1 van volleybalvereniging VC Olympia uit
Panningen werd onlangs kampioen in haar klasse. Net als het
tweede meisjesteam bij de B, wist het eerste MB-team het kampioenschap op de laatste speeldag te pakken. De meiden moesten minimaal drie sets winnen om de titel te pakken. Ze wonnen
met 4-0, waardoor de meiden konden aansluiten bij de polonaise
die MB2 had ingezet.

Wil jij ons team komen versterken? Wij zijn op zoek naar:
• Helpende Zorg en Welzijn

• Begeleider externe dagbesteding

• Medewerker slaapdienst

• Flexmedewerkers
Wij bieden beschermd wonen,
ambulante begeleiding en dagbesteding.
Voor meer informatie zie www.care-plus.nl
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Handbalspektakel in Panningen

Bevo uitgeschakeld
voor landstitel
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het herenhandbalteam Herpertz Bevo Hc uit Panningen heeft zaterdag 28 april in De Heuf in Panningen na
een zinderende handbalwedstrijd met 28-27 verloren van een iets koelbloediger Fiqas Aalsmeer. Door deze
kleine nederlaag is Bevo uitgeschakeld in de strijd om de landstitel. Bevo kan zich nu helemaal focussen op de
bekerfinale tegen Fiqas Aalsmeer op Hemelvaartsdag.

Sharon (links) op het podium

Weer tafeltennistitel
voor Sharon Janssen
Door: Wiel Schers
Met een goed gevoel begon de Panningse tafeltennisster Sharon
Janssen op zondag 29 april in Nijmegen aan haar voorlaatste Nederlandse
jeugdkampioenschappen tafeltennis voor A-spelers. Daar wist ze de derde
plek te behalen in het enkelspel en werd ze eerste in het dubbelspel.
Na een wat moeizame eerste
wedstrijd, die uiteindelijk toch overtuigend werd gewonnen, zouden Sharon
en Karlijn van Lierop uit Weert pas in
de halve finale echt aan de bak
moeten in het dubbel. Ook in deze
wedstrijd lieten zij met gedegen
aanvallend spel zien dat zij een
fantastisch koppel vormen, 3-0.
Sharon en Karlijn maakten zich
op voor de finale. De eerste twee
games werden gewonnen. Een mooie
uitgangspositie, maar in de derde
game kwamen Gunsing en Jorguseska
goed terug, het werd zelfs een 3-10
voorsprong. Maar wat niemand voor
mogelijk hield, gebeurde. Sharon
en Karlijn hadden schijnbaar geen
zin om een cadeautje weg te geven
en de game werd alsnog met 12-10
gewonnen. Gamestand 3-0. Het was
de vierde keer dat Sharon en Karlijn
samen in de verschillende leeftijdcategorieën met elkaar speelden en
evenzoveel keren behaalden zij de
dubbelspeltitel, waarschijnlijk een

record binnen de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB).
Maar ook in het enkelspel deed
Sharon Janssen het fantastisch goed.
In haar vierkamp werd ze eerste.
Daarna moest zij in de kwartfinale
tegen Chimene Loesberg, die een
opvallende goede dag kende, heel
diep gaan. Sharon won nipt in de
vijfde game. In de halve finale trof
ze haar dubbelpartner Karlijn van
Lierop. Het talrijke publiek zag een
gelijkopgaande maar vooral een
spannende partij van hoogstaand
niveau. De vijfde game moest
uiteindelijk de beslissing brengen,
aanvankelijk leek Sharon het in haar
voordeel te beslissen maar in deze
bloedstollende game kwam Karlijn
steeds weer terug. Na de stand van
9-9 kwam Sharon zelfs driemaal
op matchpoint, maar de winst ging
uiteindelijk naar Karlijn met 12-14.
Met haar vertoonde spel en een derde
plaats in het enkelspel mocht zij dik
tevreden zijn.

In De Heuf gaven beide ploegen
hun visitekaartje af. In een moordend
tempo bestreden beide ploegen elkaar.
Soms laaiden de emoties hoog op.
Spectaculaire doelpunten werden
afgewisseld met het missen van grote
kansen. Beide keepers Markus
Hammerschmidt van Bevo en Gaby
Birjovanu van Fiqas waren in vorm en
vielen op door briljante reddingen.

Veel spanning door
scoreverloop
Zowel aanvallend als verdedigend
gaven de ploegen elkaar geen duimbreed toe. Het wisselend scoreverloop
droeg bij aan de spanning. Bevo kwam
het beste uit de startblokken met een
3-1 voorsprong. Fiqas kwam sterk terug

en nam voor het eerst een voorsprong.
Toch mocht Bevo met een 15-14 voorsprong gaan rusten.
Aalsmeer nam direct na de pauze
het heft in handen. Tot 20-20 hielden
beide partijen elkaar goed in evenwicht. In een chaotische fase namen
de gasten een 23-21 voorsprong.
Bevo maakte de achterstand goed,
maar verzuimde de genadeklap toe
te dienen toen Aalsmeer tijdstraffen
kreeg. De numerieke meerderheid kon
de Bevo echter niet verzilveren.
In de slotminuut bij de stand
27-27 had Bevo balbezit. Door te
gehaast spel verspeelde zij de bal. De
daaropvolgende Aalsmeerse aanval
leverde de 28-27 voorsprong op. Toch
had Bevo nog langszij kunnen komen
in de absolute slotfase. Door opzettelijk

onsportief gedrag van een Fiqas
Aalsmeer-speler werd Bevo een kans
ontnomen. Het ongelukkig fluitend
scheidsrechterkoppel Paul en Ruud
Geraets gaf slechts een vrije worp in
plaats van een strafworp en tijdstraf
voor Aalsmeer.

Opmaken voor de
bekerfinale
Door de ongelukkige 28-27 nederlaag is Bevo uitgeschakeld voor de
landstitel. Op zaterdag 5 mei speelt
Bevo tegen landskampioen Oci Lions de
laatste thuiswedstrijd van de competitie. Op donderdag 10 mei kan Bevo in
Almere in de bekerfinale toch een prijs
pakken: de eerste bekerwinst in de
geschiedenis.

Genoegen met één punt

Helden loopt averij op
tegen Roggel
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging Helden
Roggel had de laatste weken een status als reuzendoder opgebouwd door onder andere tot twee keer toe het
eerste herenteam van Panningen te verslaan en SVC’00 met ruime cijfers opzij te zetten. Op zondag 29 april lukte
het de Roggelse equipe in Helden opnieuw om een hoog geklasseerd elftal te dwarsbomen. Deze keer moesten
de gasten echter genoegen nemen met één punt, 1-1.
Helden speelde niet bijster goed,
maar kreeg voor de rust wel twee
opgelegde kansen om ervoor te
zorgen dat Helden met een voorsprong
de rust in mocht. Ton Peeters en
Mairen Zeevenhoven werden vrij voor
het Roggelse doel gezet, maar geen
van hen wist de kalmte te bewaren.
Beide spelers schoten te gehaast,
waardoor de doelman van Roggel niet
hoefde te reageren. Aan de andere
kant wist Nick Bouten Davey Luijs met
een knappe redding van score te
houden waardoor de brilstand tot aan
de rust bleef staan.
Na de rust sloeg Helden echter
meteen toe. Tom Peeters brak door op

links en wist doelman Luuk Peeters
met een beheerst schot te passeren
waardoor de voorsprong een feit was.
Helden leek daarna het heft in handen
te nemen en op zoek te gaan naar het
tweede doelpunt van de middag. Die
zou er echter niet komen.

Helden blijft
koploper
Aan de andere kant wist Roggel
wel nog te scoren. Luuk Vossen werd
na zeventig minuten spelen geheel
vrijgelaten bij de tweede paal en
mocht zodoende een afgemeten
voorzet tot gelijkmaker promoveren.

Zodoende deelden Helden en Roggel
de punten, een uitslag die gezien het
spel van beide ploegen terecht leek
Door dit gelijke spel moet Helden
een klein pasje op de plaats maken in
de strijd om het kampioenschap, maar
blijft het desalniettemin koploper in
de vierde klasse D. De voorsprong op
de concurrenten Panningen en Horn
liep na zondag terug tot zes punten.
Horn en Helden hebben nog vijf duels
op het programma, maar Panningen
mag dit seizoen nog vier keer aantreden. Volgend weekend mag Helden
haar rug proberen te rechten in een
thuiswedstrijd tegen Bieslo dat zondag
met 1-2 van SVC’00 wist te winnen.

Avondloopcriterium

Podiumplaatsen bij
Rundje um ut Hundje
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
De tweede wedstrijd in het Avondloopcriterium vond zaterdag 28 april plaats in Horst. Zo’n 1.200 deelnemers
legden een zo goed mogelijk afstand af tijdens Rundje um ut Hundje op een parcours door het centrum van
Horst. Van de 18 atleten van Atletiek Helden wisten 8 atleten een podiumplaats te veroveren.
Guus van Riel, Milan Sonnemans
en Robin Scheenen werden bij de
jeugd allemaal tweede. Op de
5.000 meter vrouwen werden Leonie
Peeters en Bianca Teuwsen tweede
en derde. Op de 10.000 meter wer-

den Ron Koster en Nico Verstraten
beiden eerste en Wiel van Lier
tweede. Floor van Riel, Ron
Spreeuweberg en Hans Peeters
grepen net naast het podium met
een vierde plaats.

Kijk voor de uitgebreide uitslagen
op www.atletiekhelden.nl
De volgende wedstrijd in dit
Avondloopcriterium is de Guus Wokke
Opticienloop op zaterdagavond 12 mei
in Panningen.
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Flipperkastvoetbal

Egchel geeft voorsprong uit handen
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft na een 0-2 voorsprong een zekere overwinning in de slotfase op
zondag 29 april toch uit handen gegeven. In Nederweert-Eind won Eindse Boys uiteindelijk met 3-2. Een totaal
onnodige nederlaag voor de mannen van oefenmeester Twan van de Mortel.
Scheidsrechter van dienst was de
heer Cruz uit Maarheeze. Egchel begon
met Bjorn Oomen onder de lat, want
Paul Ververgaert was afwezig.
De oranjehemden namen na
12 minuten een voorsprong. Na een
goede aanval van Egchel werd er in de
defensie van Eindse Boys geschutterd.
Lex Verstappen profiteerde hiervan,
0-1.
De gasten kregen voor rust de
betere mogelijkheden. Lex werd
verschillende keren in stelling
gebracht. Eenmaal werkte de doelman
de bal tot corner, een ander maal
schoot hij in kansrijke positie langs
het doel en weer een ander maal kon

hij niet profiteren van een nieuwe
misser in de vijandige defensie. Luc
Crommentuijn zag een vrije trap vlak
voor rust gekeerd worden door de
sluitpost.
Na de thee nam Egchel in de 55e
minuut toch een 0-2 voorsprong,
nadat Ryan Bruisten nog een paar
mogelijkheden had gehad en Luc
Crommentuijn enkele vrije trappen
had genomen zonder succes. Een
steekpass op Lex Verstappen bracht
hem alleen voor het doel, wat de
foutloze 0-2 opleverde. De marge van
twee treffers werd enkele minuten
later weer gereduceerd tot één
toen Paul Dirckx doel trof, 1-2. De

oranjehemden verloren nu de grip
op de wedstrijd en lieten Eindse Boys
volledig terugkomen.
De gelijkmaker zat er aan te
komen, deze kwam er in de 76e
minuut door wederom Paul Dircks,
2-2. Mark Thiesen verliet het veld ten
faveure van Tom Timmermans. Egchel
kreeg de kans op een voorsprong,
maar na wat flipperkastvoetbal ging
de bal niet over de doellijn. Het noodlot sloeg vlak voor tijd alsnog toe voor
Egchel. Uit een corner kopte Robin
de Bruin de 3-2 tegen de touwen.
Een onnodige nederlaag voor de oranjehemden, een gelukkige zege voor
de groenzwarten.

Efficiënter Budel benut
de kansen tegen MVC
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 29 april een lesje gekregen in het benutten van
kansen. Thuisclub Budel was efficiënter in het benutten van de schaarse kansen. Daarom won de thuisclub met
2-0 de topper in de derde klasse C. Door deze nederlaag kan de Maasbreese ploeg de winst van de tweede periode
vergeten.
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Showdans

Goud en zilver voor
Expression Baarlo
Door: dans- en showgroep Expression Baarlo
Op de National Masters van de International Dancesport Association
werden zaterdag 28 april in Landgraaf door de Baarlose danseressen
van DSG Expression verschillende resultaten behaald. Een aantal showdanseressen ging er met een zilveren of gouden plak vandoor.

In de showdansgroep van de
bambino-klasse (4 t/m 7 jaar)
behaalden de Heksjes het zilver met
37,4 punten. De gardesolodanseressen dansten prima, maar wisten
geen erepodiumplaats te behalen in
deze zware categorieën. In de
B-klasse junioren sologardedans
(8 t/m 11 jaar) behaalde Sjoukje
Tiggelers de zesde plaats met 42,0
punten en werd Danée Timmermans
negende met één-tiende puntje
minder, 41,9.
In de A-klasse junioren Solo
gardedans (12 t/m 15 jaar) tweede

klasse behaalde Indy Roeven de
zevende plaats met 42,4 punten. In
de A-klasse junioren Solo showdans
(12 t/m 15 jaar) ging Elvera Verbeek
met goud naar huis, zij behaalde
46,8 punten. Ook de groepen 12 t/m
15 jaar mochten eremetaal mee
naar Baarlo nemen. De gardegroep
behaalde de tweede plaats met
46,9 punten en de showgroep werd
derde met 46,8 punten.
De Ouija-dans van de seniorengroep werd beloond met 47,3 punten
en dat leverde de showdanseressen
het zilver op.

MVC-speler Job Peeters (rechts) had een zware middag tegen
Budel-uitblinker Dennis Verstraeten (Foto: Math Geurts Fotografie)
Maasbree en Budel maakten er
een boeiend, levendig en sportief duel
van op een perfecte grasmat. Budel
had een licht veldoverwicht, maar de
compact spelende Maasbreese ploeg
wist goede kansen te creëren.
Beide trainers hadden hun
huiswerk goed gedaan en beide
defensies gaven nauwelijks kansen
weg. In de 17e minuut strandde een
Maasbreese aanval in het Budelse
strafschopgebied. Met een snelle
counter werd Dennis Verstraeten
gelanceerd. Lano Engels leek het
gevaar af te wenden, maar uit een
onmogelijke hoek wist Verstraeten

Stan Caris in het Maasbreese doel te
passeren.
Maasbree leek in de 39e minuut
op weg naar de gelijkmaker, toen
Ron van den Kerkhof een terugspeelbal van Dennis Verstraeten onderschepte en doelman Dennis van Gils
omspeelde. Toch viel de gelijkmaker
niet, omdat een toegesnelde Budelse
verdediger met hoofd de bal tot corner
kon verwerken. Met 1-0 gingen de
heren de rust in.
Na rust ging MVC op zoek naar de
gelijkmaker. Joris Timmermans wist in
de 55e minuut keeper Dennis van Gils
te passeren, maar zijn schot ging rake-

lings naast het open doel. MVC ontbeerde een beetje geluk. Vervolgens
groeide keeper van Gils in een hoofdrol door met miraculeuze reddingen
zijn doel schoon te houden. In de 79e
minuut kreeg Budel een vrije trap.
De in het Maasbreese strafschopgebied opgedoken invaller Luc
Nouwen kon de 2-0 scoren.
MVC verloor een slag in Budel,
maar de Maasbreese ploeg heeft nog
kansen om de nacompetitie te halen.
Zondag 6 mei gaat MVC op bezoek bij
hekkensluiter FCV in Venlo. Een ploeg
in degradatienood kan rare sprongen
maken.

Wer
mee ak
een m an
ag
belevi ische
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Ga jij

de uitd
a
als Med ging aan
ewerke
r
Schoon
maak?

werkenbijtoverland.com
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Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.

Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Houthandel & Timmerbedrijf
unieke
plantenbeleving
Rene
van Ophoven v.o.f.

op 2 ha groot voor lage prijzen
vaak wel 40-50% goedkoper dan elders
WinHouthandel
tergroene
& Timmerbedrijf
n
leibomen
Eénjarige plante
nten
van Ophoven
v.o.f.
3,5 metRene
er hoog
en kuippla
vol rek

€ 99,- per stuk

tomatenplanten,
komkommerplanten,
groenteplanten,
kruiden

Knokploeg Tweede Wereldoorlog

Wandeling in spoor
Bospartizanen Baarlo
Onder leiding van een gids start zaterdag 5 mei een wandeling die het spoor volgt van de Bospartizanen in
Baarlo. Dit was een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog die zich in de bossen van Baarlo ophield. De wandeling start bij Chateau De Raay in Baarlo
Tijdens de wandeling, die
georganiseerd wordt door toeristisch
informatiepunt VVV Baarlo,
gaat de gids uitgebreid in op de
belevenissen van de verzetsgroep,
de voedselvoorziening in het kamp,
de Duitse soldaten, de risico’s
voor het dorp, de houding van de
toenmalige bewoner van Kasteel
Scheres en vertelt hij over de afloop
van het verhaal. De Bospartizanen,

een knokploeg, kregen in september
1944 namelijk de opdracht om de
Duitse toevoerlijnen te saboteren.
Omdat de beloofde droppings
van wapens door de geallieerden
uitbleven, werd besloten de Duitse
troepen te overvallen zodat de
Bospartizanen zichzelf van wapens
konden voorzien. De bevrijding zou
namelijk niet lang meer op zich laten
wachten.

De wandeling start om 10.00 uur
vanaf de parkeerplaats van Chateau
De Raay op Raayveldlaan 6 in Baarlo.
De tocht is ongeveer 8 kilometer lang,
duurt ruim twee uur en is daarom
minder geschikt voor kleine kinderen,
wandelwagens of bolderkarren.
VVV Baarlo raadt stevig schoeisel aan.
Aanmelden kan tot vrijdag 4 mei
15.00 uur bij het VVV-kantoor op de
Grotestraat in Baarlo.

Expositie en workshops in
kasteel Kessel
Josephine Rozenberg exposeert zaterdag 5 en zondag 6 mei in Kasteel De Keverberg in Kessel haar werken.
Ook is het mogelijk om een workshop te volgen in intuïtief tekenen en schilderen.

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

De tentoonstelling geeft een overzicht van de werken die Rozenberg
maakte door middel van intuïtief tekenen en schilderen. “Tekentalent is niet
nodig, wat er vanuit jou komt, mag er
zijn en is interessant”, aldus de exposante. “Het is een goede manier om
de informatiestroom waar we dage-

lijks mee te maken hebben los te
laten, te ontspannen en tot jezelf te
komen.”
De workshop kan door volwassenen en kinderen worden gevolgd. Er is
plek voor maximaal twaalf deelnemers per keer en beide dagen vinden
ze plaats van 11.00 tot 13.00 uur en

van 14.00 tot 16.00 uur.
De expositie is gratis te bezoeken
tijdens openingstijden van het kasteel.
Voor het volgen van een workshop is
aanmelden verplicht.
Neem voor meer informatie en om
aan te melden contact op via
jrozenbergdejongh@gmail.com

De Smaak van Peel en Maas in
Panningen
Streekproducten staan op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei in de schijnwerpers tijdens het evenement
De Smaak van Peel en Maas. Dit evenement vindt plaats op het Raadhuisplein in Panningen en is een initiatief
van Aspergegilde Peel en Maas en Centrummanagement Panningen. De asperge staat in het bijzonder in de
belangstelling die dag.

ADVERTENTIE W E E K 1 8

De Smaak van Peel en Maas is de
nieuwe naam van het asperge-evenement Aspergeshopdag dat elk jaar op
Hemelvaartsdag in Panningen plaatsvond.
Tijdens De Smaak van Peel en Maas
geven diverse hobbykoks demonstraties over hoe asperges klaargemaakt
kunnen worden en welke gerech-

ten ermee gemaakt kunnen worden.
Daarnaast presenteren de deelnemende bedrijven diverse producten die
worden gemaakt in de streek en is het
mogelijk die te proeven. En er zijn ook
dit jaar weer aspergeschilwedstrijden.
Daarnaast vindt er een ‘kinderkook
battle’ plaats waarbij de kinderen zelf
aan de slag gaan en is er een jungle-

escaperoom voor kinderen.
Op het podium bij DOK6 is
livemuziek te horen van Tonies
Gang. Kinderen kunnen spelen in de
maïsbak, met biggetjes knuffelen en
op het springkussen springen.
Het evenement in het centrum van
Panningen op Hemelvaartsdag duurt
van 12.00 tot 17.00 uur.
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Lezing over Beringse
verzetsman
De Beringse verzetsman Pierre Jacobs is het onderwerp van de lezing die zondag 6 mei plaatsvindt bij
streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas in Helden. Ook worden in het museum films vertoond met verhalen
van ooggetuigen over de verzetsrazzia op 17 mei 1944.

Rob Scheepers
in DOK6 Theater
De Brabantse cabaretier Rob Scheepers staat op woensdag 9 mei in
DOK6 Theater in Panningen. In zijn voorstelling Kom maar op, heeft de
Brabander het vooral over alledaagse situaties. De voorstelling begint
om 20.15 uur.
Rob Scheepers won de Padoem
Patsss Oneliner Extravaganza in
Toomler, mocht aanschuiven bij televisieprogramma’s De Wereld Draait Door
en Jinek, kreeg een wekelijkse radiocolumn en werd een van de steunpilaren van het tv-programma Padoem
Patsss. “Na deze wonderlijke wending
realiseert de cabaretier zich dat het
tweede deel van zijn leven is begon-

nen”, aldus DOK6. “Radio, televisie
en theaters ver buiten de Brabantse
grenzen bespeelt hij inmiddels met
veel plezier en succes. In zijn tweede
show vertelt Rob aan de hand van
anekdotes over alledaagse situaties en
de verrassingen die zomaar kunnen
opduiken.” Kijk voor meer informatie
over de show en de kaartverkoop op
www.dok6.eu (Foto: Nicole Minneboo)

Toppers uit de Ton
DOK6 Theater in Panningen staat op vrijdag 11 mei in het teken van tonpraters. Vier van de beste tonpraters komen langs om het publiek te vermaken met hun sketches. Dit keer dus niet in een zaal vol carnavalssferen,
maar op het theaterpodium van DOK6.
Dit seizoen wordt er gewerkt
met een nieuw concept waarbij
twee vaste tonpraters terugkomen.
Daarbij worden de twee andere
tonpraters afgestemd op de doelgroep
en regio van het theater. In Limburg
kan het dan gaan om Limburgse
buuttereedners. Onder anderen

meervoudig Brabants kampioen
Berry Knapen zal zeker een keer zijn
opwachting maken.
De vaste tonpraters zijn Boy
Jansen en Hans Keeris. De voorstelling
begint om 20.15 uur. Kijk voor meer
informatie over Toppers uit de Ton en
de kaartverkoop op www.dok6.eu

Tijdens de lezing vertelt Lucas
Colbers het verhaal dat hij bij de
dodenherdenking op 4 mei ook voorleest over Pierre Jacobs. Het thema
van de dodenherdenking in Panningen
is dit jaar namelijk ‘het verzet’.
Piet Gommans geeft verdere toelichting over Jacobs zelf en over zijn verzetsrol. Ook wordt aandacht besteed
aan het verhaal van Guus Captijn, die

met hulp van de verzetsman op de
Vosberg onderdook.
Na de pauze worden films en
reportages vertoond over het verzet en de verzetsrazzia van 17 mei
1944. Deze worden toegelicht door
Dré Hanssen. Aan de orde komen het
verraad en het proces Boere in Aken
in 2010, de bevrijding, verhalen van
ooggetuigen en de herdenking van de

verzetsrazzia na 70 jaar in mei 2014.
Voor en na de presentatie is er
gelegenheid het museum te bezoeken
met de deportatiekamer, de filmkamer
met panelen over de deportaties, het
verzet en de bevrijding in 1944.
Het streekmuseum is gevestigd
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. De lezing over Pierre Jacobs
begint om 14.00 uur.

Wandelen langs het water van
de Kwistbeek
Om meer aandacht te vragen voor het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan voor de beek
Kwistbeek, organiseert Waterschap Limburg een wandeling. Op woensdag 9 mei vindt daarom een waterwandeling plaats die begint in Helden.
De Kwistbeek is een beek die
door het beekdal tussen Stogger in
Helden en de Maas in Baarlo loopt.
Bij hevige en langdurige regen kan
de beek buiten haar oevers treden.
Om in de toekomst te voorkomen dat
door klimaatverandering vaker
overlast veroorzaakt wordt door deze
beek, wil het waterschap hier

maatregelen nemen. Dat wordt
gedaan in het kader van het actie
programma Water in Balans.
De Kwistbeek is één van de zes
gebieden waar Waterschap Limburg de
problemen in kaart gaat brengen.
De wandeling langs het water
is 7 kilometer lang en begint bij
De Breeërpeel in Helden. Deelnemers

worden tussen 12.45 en 13.00 uur
ontvangen bij de startplaats, waarna
de wandeling onder leiding van de
gids of gidsen begint. Het einde is
naar verwachting tussen 14.30 en
15.30 uur.
Aanmelden voor deze
gratis tocht kan via
waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Henk Steijvers live in Kessel
Muzikant Henk Steijvers treedt zondag 6 mei in Kasteel De Keverberg in Kessel op tijdens het
muziekevenement Den Soeten Inval. De in Susteren woonachtige Steijvers is voornamelijk bekend van de
bands Carboon en Jansse Bagge Bend.
Steijvers werd met de dialectformatie Carboon in de jaren 70 bekend
met de nummers ‘Witste Nog,
Koempel’ en ‘D’r Letste Koempel’.
De groep, waarvan de naam verwijst
naar het Carboon-tijdperk waar
steenkool gevormd werd, zong
liedjes die met de kolenmijnen te

maken hadden. De groep kwam in het
Jaar van de Mijnen in 2015 nog eens
bij elkaar voor een reünie.
Een andere band waarvan Henk
Steijvers bekend is, is de Janse Bagge
Bend die in 1979 werd opgericht.
Met het nummer ‘Sollicitere’ scoorden
ze in 1983 een landelijke hit. Ook zijn

hun nummers ‘Proemevlaai’ en ‘Blief
bie de Mam’.
Elke editie van Den Soeten Inval
is er plek voor honderd gasten.
Het optreden duurt van 11.00 tot
13.00 uur. Kijk voor meer informatie
op www.kasteeldekeverberg.nl/
evenementen

Neem contact op voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

NIEUW IN ONS PROGRAMMA!

Laatste Fuif Oppuh Kelder
Na zeven edities kwam er op zaterdag 28 april een einde aan
het jaarlijkse evenement Fuif Oppuh Kelder. Met wederom een
uitverkochte tent en geen incidenten was het volgens de organisatie een geslaagde laatste editie in het weiland aan de Groeze in
Beringe. “Het was geweldig om ieder jaar te organiseren, maar
wij worden ook ouder en het is gewoon heel veel werk”, aldus de
organisatie. “Heel fijn dat we met zo’n geweldig feest afscheid
kunnen nemen.”

De Branson tractoren
hebben een breed scala
aanbouwmogelijkheden
waardoor deze uitermate
geschikt is voor al uw
werkzaamheden.
Van 21 tot 74pk.
Branson tractoren staan
voor kwaliteit, eenvoud,
gebruiksgemak en lage
gebruikskosten.
Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341
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Workshop intuïtief tekenen (en
zondag 6 mei)

Kampioensreceptie HBC Helden persoonlijke kampioenen en teams

Tijd: 11.00-13.00 uur en 14.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: ‘t Beugelhoes Kloosterstraat Helden

Aspergeavond

Aankomst bevrijdingsvuur

Cabaretvoorstelling Rob Scheepers

Tijd: vanaf 19.00 uur
Organisatie: fanfare St. Cecilia
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: oorlogsmonument Everlo Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Dodenherdenking Baarlo

Muziek onder de Toren met blaaskapel Os Genüge Bree

Loting Jorrit Hendrix U11
Tournament

Tijd: 13.30-16.45 uur
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Kienen
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: vanaf 19.00 uur
Locatie: kerk Baarlo

Dodenherdenking Kessel

DOK Tribute Bevrijdingsdag-editie
met Anouk en Skunk Anansie

Tijd: vanaf 19.27 uur
Locatie: oorlogsmonument Donk Kessel

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Dodenherdenking Panningen

Play-offs handbal Herpertz Bevo Hc en OCI Lions

Tijd: vanaf 19.30 uur
Locatie: Everloplein Panningen

Optreden Fever of Life

Tijd: vanaf 19.43 uur
Locatie: Monument van de Onderduikers
Baarlosestraat Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: De Heere van Meijel, Meijel

Dodenherdenking Meijel
Tijd: vanaf 19.45 uur
Locatie: Alexanderplein Meijel
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Fuif Dampkring met techno en
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Hemelvaartsvolleybaltoernooi
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportpark De Roode Egge Kessel

Ruilbeurs Kessel-Eik
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel&Muntenvereniging Kessel
Locatie: basisschool Dr. Poels Kessel-Eik

Seizoensafsluiting Flaneren

Opzetten meiboom en festiviteiten

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Dotje’s Skiclub
Locatie: café Dotje Panningen

Tijd: 14.00 uur (ophalen boom 13.00 uur)
Organisatie: 1 mei-vriendenclub
Locatie: Markt Baarlo

Bloemenactie Meijel

Lezing over verzetsman Pierre
Jacobs

Kermisfeest #Los met dj Ruthless en Jebroer
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Panningen
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Wandeling langs de Kwistbeek

Jouw agendapunt hier?

Tijd: ontvangst 12.45-13.00 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Locatie: startplaats De Breeërpeel Helden

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

Onze ervaren specialisten helpen u graag

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

Optreden Crest

Tijd: 14.00 uur
Locatie: moskee Assalaam Panningen

Repair café

Tijd: 10.00-17.00 uur (zondag tot 18.00 uur)
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Panningen

Lezing over regels van het vasten
(met Nederlandse vertaling)

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

Expositie intuïtief tekenen (en
zondag 6 mei)

Tijd: vanaf 10.30 uur
Locatie: sportpark Panningen-Noord Panningen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas
Helden

Wandeling In het spoor van de
Bospartizanen

Dotje Toernooi

Evenement De Smaak van Peel en
Maas

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

Tijd: hele dag
Organisatie: Méél Voices
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: hele dag
Locatie: alle kernen Peel en Maas

Tijd: starten tussen 07.30-12.30 uur
Organisatie: Stichting Herberg Papilio
Locatie: start bij voetbalvereniging Baarlo
De Meeren, Baarlo

Den Soeten Inval met Henk
Steijvers

Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Hemelvaartsdag

Wandeling Grand Tour de Bree

Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Dodenherdenking Maasbree
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Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch
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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
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 6 mei
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Dorothea Steeghs-Verstappen
Woensdag 9 mei
H. Mis 09.00 uur H. Mis in de sacristie.
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart 09.30 uur – koor
t.i.v. Johannes De Bruijn en Johanna
De Bruijn-Kessels

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 6 mei
Geen H. Mis
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur
Zondag 13 mei
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 mei
– Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Zondag 6 mei
H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr.
Maria Nabben
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Overl. ouders
Walraven-Jacobs en overl. familie.
Donderdag 10 mei
– Feest van ‘s Heren Hemelvaart

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 5 mei
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henny CuijpersKurvers
Woensdag 9 mei
H. Mis 19.00 uur. Hemelvaartsdag.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 4 mei
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
Zondag 6 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Toos
Peeters-Berkers (zeswekendienst);
Lei van den Beuken en fam. Steijvers
(trouwdag); overl. ouders TeeuwenLormans; Giel van Lier en Leen van
Lier-v.d. Hurk (verj); Nico van der
Horst en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld (verj); Thé Stals en

H. Mis: 11.00 uur – Zang Herenkoor
Lectoren: Dhr. Harrie Jans –
Dhr. Jacques Bouten

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 5 mei
19.15 uur Overleden ouders Sieben
– Peeters en overleden familie.
Overleden ouders Nol Jacobs en Mien
Jacobs – Benders.
Donderdag 10 mei - Hemelvaart
9.30 uur. Hoogmis.
Zaterdag 12 mei
19.15 uur Jaardienst voor Jan van de
Beuken.
Mededeling
Proficiat aan de ouders van Walter
van Roessel die op 26 april werd
gedoopt.

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 5 mei
H. Mis 17.30 uur t.i.v. voor hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid en voor
alle slachtoffers van het oorlogsgeweld
Zaterdag 12 mei
Geen H. Mis

Zondag 6 mei
H. Mis 11.00 – herenkoor t.i.v. Gon
Strijbos-Driessen (verj.) en Leo
Strijbos (jaardienst); Wiel Brummans
(jaardienst); Uit dankbaarheid
Maandag 7 mei
10.00 uur H. Mis Bedevaart in Ommel
met herenkoor
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 8 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 10 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. alle overledenen van
het afgelopen jaar

Parochie Meijel

Parochie Panningen

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 3 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 3 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 4 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis

Parochie Baarlo

Gemengd koor.
Vrijdag 11 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Mededeling
Vrijdag 4 mei wordt vanaf 9.00 uur de
H. Communie gebracht bij zieken en
ouderen thuis.
In de meimaand is er iedere vrijdag
om 18.30 uur rozenkransgebed in de
St. Annakapel.

schoonzoon Jan; voor hen die hun
leven gaven voor onze vrijheid

Parochie Koningslust

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 4 mei
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel
19.00 uur Dodenherdenking.
Zaterdag 5 mei
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis ter Borcht.
Zondag 6 mei
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jo en Grit Beurskens v.w. verj. mam.
Jrd. overleden bestuursleden Stichting
Winters v.d. Speulhof; Geert v. Wylick.
Truus Hoezen-Timmermans.
Jaard. Truus Brueren-Beurskens.
13.00 uur doopviering van Vienne
Jacobs.
Donderdag 10 mei
9.30 uur H. Mis. Hemelvaart. Zang:

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 6 mei
9.30 uur Jaardienst Harie Stemkens en
Mie Stemkens – Zeetsen; Gertruda en
Elizabeth Timmermans-Joosten; Sjra
Timmermans; Leen Joosten.
Donderdag 10 mei - Hemelvaart dag
Word de H. Mis om
9.30 uur op gedragen in Kessel.

Doopsel 14.30 uur: Sofia Burhenne
Zaterdag 5 mei
H. Mis H. Mis 19.00 uur – Gemengd
koor t.i.v. Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar
Zondag 6 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 8 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 9 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 10 mei
H. Mis 10.00 uur Hemelvaart –
samenzang in de dagkapel t.i.v. Leo
Nelissen en To Nelissen-Lemmen

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

Zondag 13 mei moederdag
9.30 uur Miet Bongers-Bergs.
Medelingen
I.v.m met verbouwing van het
gemeenschapshuis, is tijdelijk
de waterleiding op het kerkhof
afgesloten. Onze excuses hier voor.

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

Heilige Missen in
de open lucht
De maand mei is van oudsher ook wel bekend als de Mariamaand, waarbij er extra aandacht is voor Jezus’
moeder Maria. In Maasbree worden daarom twee Heilige Missen in de open lucht georganiseerd.
Het Mariabeeld in de kerk wordt
tijdens de Mariamaand vaak versierd
met bloemen en er worden meer
kaarsjes opgestoken. Ook krijgt het
soms een prominentere plek.
Belangstellenden kunnen op woensdag 16 mei om 19.00 uur de mis
bijwonen bij het kruis op de hoek van

de Westeringlaan en Sevenumsedijk in
Maasbree. Bij slecht weer verplaatst
de mis zich naar een loods of schuur
aan de Sevenumsedijk. De mis op
woensdag 30 mei bij kapel ‘t Rooth
aan de Venloseweg begint ook om
19.00 uur. De kapel wordt ook wel
Kapel van de Moeder van

Barmhartigheid genoemd en dateert
van 1695. Wanneer het weer slecht is,
vindt de mis plaats bij vakantiepark
De Plaats in Maasbree.
Neem voor meer informatie
contact op met Gonnie Winthaegen
via 077 465 18 54 of An Duijf via
077 465 33 78.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

compleet met koel/vriescombinatie, combimagnetron, inductiekookplaat,
afzuigkap, vaatwasser, spoelbak,werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

staal donker / kristalgrĳs supermat 306 cm + 244 x 120 cm

Tartini / Migot

€ 7499,-
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WWW.SUPERKEUKENS.NL

In de Cramer 148
Witveldweg 100
Burghoffweg 13
(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark) (Gevestigd op de Woonboulevard)
T. 045-5751230
T. 077-3982234
T. 0475-691548

90 x 60 cm
6 kookzones met wok linksvoor
11 ovenfuncties

Lagermania fornuis met oven

€ 1449,-

NU

Inductiezones met powerbooster-functie
EasyFlex brugfunctie
Vlekvrij roestvrij staal

NU

€ 449,-

Zanussi Inductiekookplaat

43 liter
Magnetronvermogen: 1000 watt
Vlekvrij roestvrij staal

Zanussi bakoven met magnetron

€ 639,-

NU

