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Panningen-VVV: 1-5
Profclub VVV Venlo speelde vrijdag 18 mei een wedstrijd tegen voetbalclub SV Panningen op Sportpark Panningen-Noord. Dit ter ere van het 90-jarig bestaan van de
Panningse voetbalvereniging. Voor de Venlose eredivisieploeg, die zich wist te handhaven op het hoogste niveau, was dit het laatste duel voor de zomerstop.
Trainer Maurice Steijn begon de wedstrijd met doelman Delano van Crooij en Emil Riis Jakobsen in de basisopstelling van Venlo, onder het toeziend oog van de vele
toeschouwers. Na 45 minuten stonden er vijf treffers op het scorebord voor de gasten. In de tweede helft lukte het Robin van Osch van SV Panningen nog om de 1-5 op het
scorebord te zetten, wat ook de einduitslag werd. Na afloop van de wedstrijd konden VVV-fans nog even op de foto met hun voetbalhelden.

Partij loopt weg na vergadering

PvdA/GroenLinks weigert te praten over akkoord
Oppositiepartij PvdA/GroenLinks weigerde na afloop van de raadsvergadering van dinsdag 22 mei in te gaan
op het coalitieakkoord van het CDA, Lokaal Peel&Maas en de VVD. De bespreking was na de vergadering ingepland en PvdA/GroenLinks vond dat met een onofficiële bespreking de oppositie niet serieus genomen wordt.
De partij besloot na de vergadering op te stappen.
“Wij vinden het een rare gang
van zaken”, zo liet fractievoorzitter Annigje Primowees van PvdA/
GroenLinks weten. De partij gaf aan
dat het feit om de bespreking van het
coalitieakkoord pas na de vergadering in te plannen tegen het zere been
was. “Op die manier kunnen wij geen
moties indienen die vervolgens in het
akkoord opgenomen moeten worden.
Wij voelen ons niet serieus genomen.”
In plaats van te blijven zitten na
de officiële raadsvergadering en mee
te praten over het coalitieakkoord,

pakten de drie raadsleden van PvdA/
GroenLinks hun spullen in en vertrokken.
Geert Segers van de VVD veroordeelde
het opstappen. “Jullie hebben van tevoren al besloten actie te gaan voeren.
Ga lekker je gang.” Peter Craenmehr van
AndersNu, de andere oppositiepartij,
bleef wel zitten. Hij gaf aan te blijven
zitten om er zo voor te zorgen dat de
ideeën van zijn partij over het akkoord
meegenomen worden in het definitieve
coalitieakkoord.
Volgens de coalitiepartijen was
het bespreken na de vergadering

juist een handreiking naar de oppositie. “Dat hebben we zo ingepland om
ervoor te zorgen dat de onderhandelaars en ook mensen van buiten de
gemeenteraad mee kunnen praten
over het akkoord”, aldus Rob Willems
van Lokaal Peel&Maas. Met de onderhandelaars doelde Willems op de
huidige wethouders die meegewerkt
hebben aan het akkoord. Alleen voormalig raadslid Ton Hanssen en twee
aanwezigen in de raadszaal maakten
gebruik van het moment om hun vragen te stellen of mening te geven.

PvdA/GroenLinks formuleerde
eerder wel een reactie op het coalitieakkoord. Daarin noemt de partij
het akkoord ‘een halve brug’ waarin
ze meer aandacht vraagt voor onder

meer solidariteit, natuur en duurzaamheid om ‘de brug af te maken’.
Het definitieve coalitieakkoord komt
bij de volgende raadsvergadering,
dinsdag 5 juni, in de gemeenteraad.

Op zoek naar de allerleukste zomerbaan?
Wij zoeken:

Barbecue & Gourmet Party Service

BEZORGERS/
CHAUFFEURS m/v

Interesse? kijk op www.a-z.nl/vacatures
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Omroep P&M viert zilveren jubileum
met marathonuitzending
Omroep P&M viert feest. De publieke lokale omroep van gemeente
Peel en Maas bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd met een marathonuitzending op zaterdag 2 juni. Iedereen kan die dag een bezoek
brengen aan de studio’s van de omroep en de jubileumuitzending live
meemaken.
De omroep startte in 1993 als
Radio Helden, maar veranderde na
een jaar haar naam in Omroep P&M,
een verwijzing naar het gebied tussen de Peel en de Maas, waarvoor de
omroep uitzendt. “De omroep had deze
naam al voordat de gemeenten Helden,

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
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Redactie en webredactie
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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
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

Kessel, Meijel en Maasbree fuseerden”,
zegt Bart Nelissen (26), hoofdredacteur
van de omroep. De drie studio’s van
de omroep bevinden zich tegenwoordig in een atoomschuilkelder onder de
Panningse bibliotheek.
“We zijn begonnen op een zolderkamertje boven de voormalige Zaal
Hendriks in Panningen, toen was het
echt nog behelpen”, vertelt Ger, vrijwilliger sinds het eerste uur. “Het kon
er ’s zomers wel 34 graden worden.
De apparaten werden gekoeld, maar
de mensen niet”, lacht hij. “Inmiddels
zitten we in een kelder, zonder verwarming. Dat is in de zomer fijn.
Als het buiten heet is, kunnen we lekker koel klussen in de studio’s.”
De studio’s in de kelder zijn door
de jaren heen grotendeels gebouwd
door vrijwilligers. “Alle vrijwilligers
hebben een steentje bijgedragen
en aan hen hebben we te danken
dat we staan waar we nu staan”,
zegt omroepvoorzitter Rob Pieron
(68). Bij Omroep P&M zijn meer dan
honderd vrijwilligers actief en met
slechts één betaalde kracht draait de
omroep op deze mensen, aldus Rob.
“Onze medewerkers, want zo noemen
we onze vrijwilligers, zorgen ervoor
dat de omroep dag en nacht blijft
draaien en goede programma’s kan
maken. Juist omdat iedereen zo toegewijd is, kunnen we de professionaliteit
van de omroep garanderen.”
De eerste uitzendingen van
de omroep waren één groot avontuur en er moest vaak geïmproviseerd worden, herinnert Ger zich.
“Presentatoren gingen wel eens aan
de Maas zitten, prikten in op een telefoonlijn en draaiden plaatjes. En een
keer tijdens een locatie-uitzending in
een restaurant moest de pinautomaat

techneuten zijn welkom, de techniek
verandert namelijk zo snel dat we
op dat gebied altijd handen tekort
komen”, voegt Ger toe.
Een aantal oud-medewerkers is
doorgestroomd naar een beroep in
de mediasector en werkt nu als dj
of bij een bekende omroep, zoals
Fabian Bohn (dj Brennan Heart),
Robert Janssen (L1), Michel Coenen
(NOS) en Jules van Hest (Qmusic).
“Talentontwikkeling is al vanaf het
begin één van onze belangrijkste
doelstellingen, net als het helpen van
beginnende artiesten. Maar bovenal
willen we fungeren als programmamaker van en voor de gemeenschap”,
zegt Bart. Ut P&M Hoés, de jaarlijkse
goede-doelenactie van de omroep
die in 2011 in het leven is geroepen,
is hier een voorbeeld van. Tijdens
deze actie zamelt Omroep P&M geld
in voor een lokaal goed doel vanuit
een glazen huis midden in Panningen.
Bart: “We verdienen er niets aan,

maar willen er zo voor de gemeenschap zijn.”
Ter ere van haar vijfentwintigjarig jubileum zendt de omroep op
zaterdag 2 juni tussen 10.00 uur en
20.00 uur een marathonuitzending
uit op radio, tv en internet. De uitzending is de gehele dag live te bezoeken. Tijdens deze open dag is er een
museum, zijn de studio’s open voor
bezoekers, treden diverse artiesten op,
is er een huisband aanwezig en schuiven oud-medewerkers aan om terug
te blikken op het verleden.
Er wordt ook over de toekomst
gepraat. “De omroep heeft zich inmiddels bewezen en dat is echt een prestatie van iedereen samen. We zijn het
echter nog lang niet moe en er zijn
nog uitdagingen genoeg,” zegt Rob.
Bart beaamt dit: “We blijven de lat
steeds weer een beetje hoger leggen en
proberen steeds meer stemmen te laten
horen.” Ga voor meer informatie over de
open dag naar www.omroeppenm.nl

Valse BsGW-belastingbrieven in omloop
Gemeente Peel en Maas waarschuwt inwoners voor valse belastingbrieven die in omloop zijn. Het gaat om brieven waarin uit naam van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) gevraagd wordt een betaling te doen. De brieven zijn afkomstig van oplichters.
De afzenders van de brieven doen
zich voor als het BsGW, de instantie
die achter de gemeentelijke heffingen
zoals de afvalstoffen, hondenbelasting en rioolheffing zit. In de neppe
brief wordt vermeld dat de ontvanger
een bepaald bedrag moet overmaken
naar een rekeningnummer.

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.

Volgens gemeente Peel en Maas
gaat het hier om een vals nummer.
“Controleer voordat u betaalt of het
juiste rekeningnummer in de brief
staat”, zo schrijft zij op haar website.
Het juiste IBAN-rekeningnummer van
BsGW is NL18 INGB 0002 1204 07.
Dit nummer is ook op de website van

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken
Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

eruit, omdat we een vrije telefoonlijn
nodig hadden.” Ger herinnert zich ook
nog de eerste uitzending van het P&M
Liedjesfestival. “Dat was een uitdaging. Het festival vond plaats in Kessel,
maar we kregen geen straalverbinding
door de ether, dus we moesten iets
verzinnen. We hebben toen het geluid
opgenomen op videobanden. Een koerier reed telkens terug naar de studio,
waardoor de uitzending kon worden
uitgezonden, al was het met een vertraging van drie kwartier.”
De omroep is door de jaren heen
van een radiostation uitgegroeid tot
een professionele omroep met tv-uitzendingen, nieuws, een live-stream en
internetprogramma’s. Er zijn dagelijks presentatoren, cameramensen,
verslaggevers, redacteuren, technici,
bestuursleden en facilitaire medewerkers aan het werk. “Er is zo’n diversiteit aan activiteiten, dat er altijd wel
iets is waar iemand een bijdrage aan
kan leveren”, zegt Rob. “Met name

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

de instantie te vinden.
Wie een aanslag van BsGW heeft
gekregen waarop een ander rekening of IBAN-nummer staat vermeld, wordt verzocht zich te melden.
Dat kan door te bellen met BsGW
via 088 842 04 20. De instantie
doet dan aangifte bij de politie van

oplichting en maakt melding bij de
Fraudehelpdesk.
De gemeente dringt erop aan
de valse aanslag niet te betalen.
Wie toch al heeft betaald, kan volgens de gemeente het beste zelf
aangifte doen bij de politie. Neem
hiervoor contact op via 0900 88 44.

gezocht:

SECRETARESSE
8 - 16 uur p/wk, geen opleiding vereist
Polycel Helden - Panningen 077 307 1977
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Baarlo Steengoed in de klas
De Venlose beeldhouwer Hans Reijnders gaf de afgelopen weken acht workshops aan
basisscholen in het kader van het kunstsymposium Baarlo Steengoed!. Zo ook op basisschool
De Diamant in Baarlo. “De zeer enthousiaste kinderen hebben ontdekt dat je veel meer kunt met je
vingers en handen dan eten en appen”, aldus de organisatie. Reijnders stond mee aan de basis van
het plan om het symposium te organiseren, dat op zaterdag 9 juni van start gaat en waarbij zes
kunstwerken live worden gemaakt.

Park Willem van Hornestraat

Brandende zitbank in Panningen
Op de Willem van Hornestraat in Panningen heeft de brandweer van Panningen in de nacht van vrijdag 18 op
zaterdag 19 mei een buitenbrand geblust. Ter plaatse stond een zitbank in het naastgelegen park in brand.
De melding kwam even na
middernacht binnen bij de
meldkamer, waarop brandweer
Panningen uitrukte met een

tankautospuit. In het parkje naast
de Willem van Hornestraat stond
een zitbankje in brand.
De brandweerlieden hadden de

brand al snel onder controle en met
één hogedrukstraal was het vuur
gedoofd. Waardoor de brand is
ontstaan, is niet bekend.

ADVERTENTIE W E E K 2 1

Uw droomhuis
eindelijk compleet!
Jong-Nederland Kessel-Eik bij
molenaar
De groep Puppies van Jong-Nederland Kessel-Eik is donderdag 17 mei op bezoek geweest bij de
Friedessemolen in Neer. Daar kregen ze van Egbert Hanssen van Stichting Friedesse Molen Neer
uitleg over hoe de watermolen werkt en hoe meel gemaakt wordt. “De kinderen hebben heel veel
vragen gesteld en veel geleerd”, vertelt jeugdleider John Engels van Jong-Nederland. “Ook leerden
de kinderen dat je met meel lekkere pannenkoeken kunt maken. Daarom zijn we na deze leerzame
rondleiding gaan kijken bij kok Antoine Teeuwen van cateringbedrijf Lemongrass om daar heerlijke
pannenkoeken te eten.” (Foto: Ger Bos)

goed bekeken ‘n klasse beter
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Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zorgen gedurende
een lang leven, zijn wij nu verdrietig dat van ons is heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zorgzame mam en oma

An van Wijlick - Hanssen

Kessel, * 20 maart 1931

Roermond, † 21 mei 2018

60 jaar in liefde verbonden met

Jac van Wijlick
Baarlo:
Baarlo:
Kessel:
Kessel:
Correspondentieadres:

Geboren

Maxx Duijkers
17 mei 2018
Zoon van
Twan Duijkers en Ilse Pijls
broertje van Noud
Ericaplein 5
5966 NZ America

Peter en Jolanda
Har en Mariet
Wout
Bram
Ria en Ton
Nicole
Laura en Miel
John en Gerry

Carbootsale Wieneshof Horst
zondag 27 mei 9.00-15.30
www.hh-marktkramen.nl
06 25 05 18 94 buiten!

Familie J. van Wijlick
Mariastraat 2c
5995 XM Kessel

T.k. jonge leghennen
Div. kleuren, alleen op afspraak.
Pubben, Ninnesweg 111, Panningen
tel. 077 307 17 76.

Garageverkoop Kessel.
2 Juni tussen 9-17 uur vindt er een
garageverkoop plaats op Torenstraat 2
te Kessel wegens verhuizing.
Aanbod varieert o.a. van kasten tot
glaswerk en van carnavalskleding tot
kerstdecoratie.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 26 mei
om 11:00 uur in het Yardenhuis van Venlo gelegen aan
de Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.

Zonder “os mam” en oma is alles anders. Het
doet ons goed zoveel kaarten, bemoedigende
woorden, belangstelling en meeleven te hebben
ontvangen na het overlijden van

Mia van de Pasch-Peeten

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

Jan van de Pasch
John en Wendy, Anna, Chris, Tessa
Petra en René, Jessie en Luuk, Ruud, Guus
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Helden, mei 2018

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

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze mam, oma en overoma

Jo van Knippenberg - Smits
wil ik u, mede namens onze kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind bedanken voor de kaarten, lieve brieven,
bloemen en aanwezigheid. Het is voor ons een grote troost te
weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.
Piet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Panningen, mei 2018

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Aandacht voor de Peel

VVV-winkel
Meijel geopend
De nieuwe VVV-winkel en Peelpunt aan het Raadhuisplein in Meijel
is vrijdag 18 mei officieel geopend door wethouder Paul Sanders,
voorzitter van Stichting Peelport Willie Martens en voorzitter Ger de
Vlieger van toeristisch-recreatief platform Peel en Maas.
Na jaren van afwezigheid is de
VVV weer terug in Meijel. In een
samenwerking tussen de stichting
Toeristisch Platform Peel en Maas,
dat exploitant is van de VVV-winkels
in Panningen, Baarlo en Kessel, en
de stichting Peelport in Meijel is deze
VVV opgericht met de kenmerkende
huisstijl van Peel en Maas en de
karakteristieke kleurstelling uit de
Peel.
In de nieuwe winkel zijn diverse
producten uit Peel en Maas in zijn algemeenheid en in het bijzonder uit Meijel

verkrijgbaar, waaronder appel en
perensap, peellikeur, ‘peelneutje’ en
knapkoeken op Peelse wijze. Ook kan
de bezoeker in de winkel terecht voor
onder meer toeristische informatie,
fiets- en wandelroutes, wenskaarten
en diverse cadeaubonnen.
De winkel is sinds dinsdag
22 mei open van maandag tot en
met zaterdag. Buiten het seizoen
van 13.30 tot 17.00 uur en in juli en
augustus van 10.00 tot 12.00 uur.
Tijdens evenementen is de winkel
ook op zondag geopend.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 27 mei om
9:30 uur in de parochiekerk te Beringe.

Zorgzaam & betrokken
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.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Geopend vrij 9.00 - 17.00 en
za 9.00 - 16.00 uur of na
tel. afspraak 06 14 04 02 72

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaier/
spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/weisleep/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
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.
Garageverkoop/kofferbakverkoop.
Buurtvereniging De Kronkel
organiseert een garageverkoop en
kofferbaksale op zondag 10 juni van
10.00-14.00u op Burg. Janssenring en
omgeving in Panningen. Meer info
www.buurtverenigingdekronkel.nl
Poetshulp gezocht voor 1 ochtend in
de week in Beringe. Aub reactie per
sms op 06 10 31 60 00.

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Tk schilderij Gijs Trepels.
Te koop uniek en origineel schilderij
van Gijs Trepels, met de titel Oyen
(buurtschap tussen Baarlo en Kessel).
Afmetingen +/- 100 x 150 cm.
Doe een goed bod en het is voor u.
Bel na 17.00 uur 06 50 45 33 88.
KofferbakverkoopThyas Panningen
Thyas complex 10 juli. Plaats voor
70+ auto’s. Voor info en boeken tel.
06 24 45 28 10 of 06 51 89 07 60
heldensweb@outlook.com of
www.heldensmarkten.nl
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
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Struinen over de pinkstermarkt
In Panningen vond tweede pinksterdag maandag 21 mei de jaarlijkse pinkstermarkt plaats.
Net als voorgaande jaren stonden er diverse marktkramen uitgestald op de Raadhuisstraat, het
Raadhuisplein, de Dr. Ariënsstraat, de Kerkstraat, Kepringelehof en de Markt. De vele bezoekers van
binnen en buiten Peel en Maas konden struinen langs in totaal ongeveer drie kilometer aan kraampjes met kleding, bijouterie, lederwaren, huishoudelijke artikelen, parfum en andere spullen.
En nadat de tassen waren gevuld en de beurzen lichter waren, werd er nog genoten op een terrasje
in de zon.

WIJ ZOEKEN JOU
Ben jij 15 jaar of ouder en zoek je een leuk
afwisselend baantje? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je meer weten?
Bel of kom gewoon langs bij ons.
Molenstraat 9 | 5988 EM Helden | 077 - 307 88 89

Huisaansluiting

Gaslek door graafwerkzaam
heden Beringe
Brandweer Panningen is zondag 20 mei gealarmeerd voor een gaslek in Beringe. Aan de Kanaalstraat was bij
graafwerkzaamheden bij een huis een lekkage ontstaan in een gasleiding. Netbeheerder Enexis heeft de leiding
gerepareerd.
Om 13.45 uur werd de brandweer
gealarmeerd en rukten de lieden
uit naar de Kanaalstraat in Beringe.
Bij graafwerkzaamheden was een

lekkage aan een gasleiding van een
huisaansluiting ontstaan, waarbij gas
weglekte. De brandweer verrichte
eenmaal ter plaatse metingen om te

zien hoeveel gas er vrij was gekomen.
Een monteur van Enexis heeft de
lekkage vervolgens gestopt en de
leiding gerepareerd.

BANENMARKT
TECHNIEK

DONDERDAG 7 JUNI
16:00 - 19:00 uur

Zonnepanelen in brand in Meijel
De brandweerpost van Meijel is donderdag 17 mei opgeroepen vanwege een woningbrand op Hoek in Meijel.
Ter plaatse bleken het dak en de zonnepanelen op het dak in brand te staan.
De melding kwam even voor
12.00 uur binnen bij de
hulpdiensten. De toegesnelde
brandweerlieden ontdekten dat het

dak van de woning en de
zonnepanelen vlam hadden gevat.
Het incident was snel onder controle
en de brand gauw geblust, zo laat

Werken bij John Deere?

de brandweer weten, maar het dak
en de panelen raakten zwaar
beschadigd. Hoe de brand kon
ontstaan, is niet bekend.

Tijdens onze banenmarkt kun je
geheel vrijblijvend kennis maken
met de vacatures binnen onze
productieafdelingen.

Wie zoeken wij?

Aangehouden

-Assemblage Monteurs
-Lassers
-Medewerkers Testafdeling
-Verfspuiters
-Kwaliteitsmedewerkers

Baarlonaar verdacht van ontucht
met minderjarige

Meld je aan!

via HRWZ@JohnDeere.com
Inschrijven kan tot en met 5 juni 2018
(tevens bereikbaar voor al je vragen)

Een 61-jarige Baarlonaar is dinsdag 22 mei door de politie aangehouden voor ontucht met een minderjarig
meisje. Hij wordt ervan verdacht onzedelijke handelingen bij het meisje te hebben verricht en zit momenteel in
hechtenis.
De ontucht zou op vrijdag 18 mei
hebben plaatsgevonden in het buitengebied van Venlo, laat de politie
weten. Iemand zou hebben gezien
dat de man ongewenst gedrag had
vertoond naar het kind toe en de
politie hebben ingelicht. Die deed
vervolgens onderzoek en hield de
man uiteindelijk op dinsdag aan.

Vanwege het onderzoek wil de
politie geen verdere mededelingen doen. Over het soort ontucht
en de achtergrond en leeftijd van
het slachtoffer wil de politie niets
zeggen vanwege de privacy van het
minderjarige meisje.
Volgens de politie gaat het voor
zover nu bekend om één slachtof-

fer waardoor aangifte is gedaan.
De politie onderzoekt nog wat er
precies is gebeurd. De Baarlonaar
zit voorlopig vast voor verhoor en
wordt mogelijk voorgeleid aan de
rechter-commissaris. Die bepaalt
uiteindelijk of de man langer mag
worden vastgehouden gedurende
het onderzoek.

John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland

Deere & Company is wereldwijd de grootste fabrikant van landbouwwerktuigen, die in meer dan 160
landen zaken doet en meer dan 56.000 mensen in dienst heeft wereldwijd. John Deere Fabriek Horst
B.V. produceert en ontwikkelt in Horst gewasbeschermingsmachines en biedt momenteel werk
aan ± 200 personen.
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Zonnebloemwedstrijd Kesselse scholieren
Scholieren van Kindcentrum LEEF uit Kessel gingen onlangs op bezoek
bij de Hoeijmakers Groep in Kessel. De regiobank houdt samen met de
leerlingen een zonnebloemwedstrijd. Iedere groep pootte bij het bezoek
een zonnebloem en welke groep op dinsdag 28 augustus de grootste
plant heeft, wint.
De actie is opgezet omdat de
Hoeijmakers Groep het 40-jarig
jubileum viert.

Plantjes van drie
weken oud geplant
“Iedere groep heeft een eigen
tuintje gekregen voor het kweken van
de zonnebloemen”, aldus het bedrijf.
“Samen met Jan Hoeijmakers,

oprichter van Hoeijmakers Groep,
hebben de kinderen plantjes van
drie weken oud en zaadjes geplant
en gezaaid, kunst- en koemest
gestrooid en uiteraard water
gegeven. De groepen met de drie
hoogste zonnebloemen winnen een
prijs. Op 28 augustus is de laatste
meting en wordt bekendgemaakt
welke drie groepen in de prijzen
vallen.”

Wat pakken we
vandaag aan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Heftruckchauffeur dagdiensten

Vac. Nr. P025597
Je bent verantwoordelijk voor het beheren van het opslagterrein,
het verplaatsen van kisten en kratten, het laden en lossen van
vrachtwagens en het bevoorraden van het productieproces.

Medewerker varkenshouderij - regio Peel en Maas
Vac. Nr. P025557
Je houdt je bezig met alle werkzaamheden in het zeugenbedrijf.
Werkzaamheden in de kraamstal, dek- en drachtstal en bij de
speenbiggen.

Productiemedewerker etiketteerlijn fruit

Vac. Nr. P025521
Je gaat fruit sorteren, verpakken en voorzien van het juiste etiket. Je
werkt in een team met enkele collega’s en een operator die de lijn
aanstuurt en bedient.

Logistiek medewerker groenten en fruit

Vac. Nr. P025319
Je bent verantwoordelijk voor het laden en lossen van de vrachtwagens, controle en verwerking in het systeem. Inkomend fruit en
verpakkingen sla je op in het magazijn.

Rabobank schenkt 5.500 euro aan
gemeenschapshuis Kessel-Eik
Stichting Gemeenschapshuis Kessel-Eik ontvangt een bijdrage van 5.500 euro uit het ‘Ik doe met je
mee-fonds’ van Rabobank Peel, Maas en Leudal. De bank stimuleert met dit fonds de leefbaarheid in de
kernen en de vitaliteit in de regio.
Rob Niessen van Stichting
Gemeenschapshuis Kessel-Eik is
ontzettend blij met de bijdrage.
“Het gemeenschapshuis is één van
de weinige voorzieningen in KesselEik en daarmee van wezenlijk belang
voor alle inwoners. We zijn volop
bezig om het gebouw een nieuwe

toekomst te geven door het te verbouwen, uit te breiden en energiezuinig te maken en de bijdrage van de
Rabobank helpt daar natuurlijk bij.”
Susan Demandt-Schreurs is
ambassadeur van Rabobank Peel,
Maas en Leudal in Kessel en KesselEik en zegt: “Het ‘Ik doe met je

mee-fonds’ is één van de manieren waarop Rabobank Peel, Maas
en Leudal bijdraagt aan een vitale
regio. We proberen daarbij vooral bij
te dragen aan initiatieven gericht op
de mensen en minder aan ‘stenen’,
dus gebouwen of infrastructurele
maatregelen.”

Keverberg genomineerd
voor beste terras
Het terras van Kasteel De Keverberg is genomineerd voor het beste terras van Limburg. Het kasteel dat in
Kessel ligt, strijdt met negentien andere gegadigden om de titel.

Medewerker gewasverzorging

Vac. Nr. P025161
Deze functie is afwisselend binnen de gewasverzorging. Hierbij
zijn jouw hoofdtaken het strooien van meststoffen en werk–
zaamheden in de omgevingsverzorging.

Leerling medewerker tuinbouw

Vac. Nr. P024776
Je bent met collega’s verantwoordelijk voor de verzorging
van de proeven en de plantverzorging in boomkwekerijgewassen en aardbeiplanten in de kassen.
Je ondersteunt de objectleiders.

Solliciteer via de site of stuur je
CV naar horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
T 077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

De verkiezing van het beste
terras van de provincie wordt
jaarlijks georganiseerd door de
krant Dagblad De Limburger.
“Honderden Limburgers meldden in

de afgelopen weken vele tientallen
terrassen aan. Uit al die inzendingen
zijn twintig finalisten naar voren
gekomen”, zo schrijft Kasteel
De Keverberg over de nominatie.

Het terras van De Keverberg is het
enige terras in gemeente Peel
en Maas dat kans maakt op de
prijs. Stemmen kan via de site van
Dagblad De Limburger.
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GEPLUKT Hay Janssen
“Ik weet nog dat er ieder jaar een
voetbaltoernooi werd georganiseerd
voor alle buurten in Maasbree”, vertelt
Hay. “Dat hebben we verschillende
keren gewonnen, met de mannen én
met de vrouwen. Ook hielden we nog
een keer een reünie. Daar kwamen
zo’n driehonderd mensen op af, zelfs
iemand uit Australië. Helaas bleef de
aanwas uit en is de buurt opgegaan in
buurtvereniging Tongerlo. Dat is zeker
jammer, maar het was onvermijdelijk.”

Rondrit van 13.000
kilometer

Hay Janssen (71) heet eigenlijk Harry, maar eigenlijk gebruikt iedereen de Limburgse variant om hem aan te spreken. De sportieve geboren en
getogen Maasbreenaar is enorm trots op zijn familie, is een echte doorzetter en op het sportveld is hij het beste te omschrijven als sportief, maar
gedreven. Deze week wordt Hay Janssen geplukt.
tijd kreeg hij nooit een gele of rode
kaart en zelfs geen waarschuwing.
“Daar ben ik wel trots op”, vertelt
Hay. “Ik heb altijd de wil om te winnen gehad, maar niet ten koste van
alles. Je moet altijd oog voor de bal
houden.”

Hay woont al zijn hele leven
in Maasbree en voetbalde voor de
plaatselijke trots MVC’19, vier jaar
voor VV Koningslust en verschillende Maasbreese zaalvoetbalteams.
Niet een kampioenschap of promotie was bij die teams zijn grootste
prestatie, maar eigenlijk iets wat hij
juist nooit kreeg. Ruim 46 jaar was
Hay actief bij de senioren en in al die

51 jaar lid van KNVB
Hij kreeg voor zijn sportieve pres-

PUZZEL

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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meester en secretaris en later nog
voorzitter geweest van buurtvereniging Schoorveld. Dat kwam omdat ik
bij Xerox in Venray werkte als reporting en financieel analist. Dan is de rol
van penningmeester op je lijf geschreven.” Hay werkte tot zijn pensioen bij
Xerox.
Hij heeft nog meer goede herinneringen aan de buurtvereniging.

Een ritje maken loont!

Na het voetballen
bij tennisclub

Sudoku
2

tatie al in 2002 een Oranje Kaart en
een spiegel van de KNVB. Die werd
hem uitgereikt door Arjan van der
Laan van ADO Den Haag. Op dat
moment de sportiefste speler in het
professionele voetbal in Nederland.
“Daar ben ik nog het meest trots op,
dat hij mij die onderscheiding gaf.
Een hele eer.” Later, in 2011, werd
Hay ook nog benoemd tot Lid van
Verdiensten van de KNVB vanwege
zijn 51-jarig lidmaatschap van de
bond. “Toen was ik al geen lid meer
overigens. Heel mooi dat ze mij als
oud-lid zelfs een onderscheiding
gaven.”

Zelf gingen Hay en zijn vrouw Els,
bijna 48 jaar getrouwd, meer in het
dorp wonen. Uiteraard op steenworp
afstand van de tennis- en voetbalclub. Hun drie kinderen, Alex, Claudia
en Dominique waren al het huis uit.
“Inmiddels hebben we vijf kleinkinderen. Die zijn hier vaak geweest. Ze zijn
wat ouder nu, maar ze komen nog
steeds graag langs. Ze zijn ook allemaal sportief. Dat hebben ze niet van
een vreemde”, lacht opa Hay. “Zij hebben ook die wil om te winnen, dat
doorzettingsvermogen. Dat vind ik
mooi om te zien.”
Wat Hay en Els ook erg leuk vinden
om te doen, is het avontuur opzoeken.
Zo gingen ze al in 1998 naar Australië
om daar rond te reizen. “Daar hebben
we zeven weken rondgetrokken en
we zijn nog naar het tennistoernooi de
Australian Open geweest. Bij die rondrit hebben we in totaal 13.000 kilometer afgelegd.” Ook gingen de twee
in latere jaren nog naar landen als
Zuid-Afrika en Amerika. Maar ook dichter bij huis vinden ze mooi. “We gaan
vaak fietsen en wandelen hier in de
buurt of in Zuid-Limburg of iets dergelijks”, vertelt Hay. “Als we maar lekker
bezig zijn.”

Oplossing vorige week:
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Nog altijd is Hay niet gestopt met
voetballen, al is het al een hele tijd
op recreatieve basis. “In het verleden heb ik altijd wedstrijden gespeeld
met zaalvoetballen, maar sinds 1990
speel ik recreatief. Eerst bij FC Niëns en
inmiddels bij FC Maasdal. We spelen
één keer in de week een onderling
partijtje.” Dat was niet genoeg voor
de sportieve Hay en hij meldde zich,
na gestopt te zijn met voetballen, bij
tennisclub LTC Maasbree. “Ik heb een
paar jaar wedstrijden gespeeld en in
het reizende circuit gezeten, maar ook
tennissen doe ik recreatief inmiddels.”
Eigenlijk alles bij Hay speelt zich af
in Maasbree. Hij werd dan ook geboren op de Sevenumsedijk en woonde
daar ook tot 2004. Eerst bij zijn ouders
en later in een eigen huis. “In die tijd
waren de buurtverenigingen nog heel
groot. Ik ben zelf jarenlang penning-

Mols Notariaat, nieuw in de gemeente Leudal, gevestigd in Neer.
Het kwartet van Mols Notariaat: passie, service, betaalbaarheid en
kwaliteit. Wij bieden snelle service en dienstbaarheid is ons motto.
Wij zijn toegankelijk, werken proactief en gaan voortvarend te werk.
Daar koppelen wij zeer aantrekkelijke tarieven aan. Zó aantrekkelijk
zelfs, dat het loont om ook van buiten de regio bij ons op gesprek
te komen. Of u advies wilt inwinnen over levenstestamenten of over
de oprichting van een besloten vennootschap; onze kennismaking
is altijd vrijblijvend, persoonlijk en vanzelfsprekend deskundig.
Mols Notariaat B.V. Engelmanstraat 56, 6086 BD Neer
T: 0475-227011 E: info@molsnotariaat.nl www.molsnotariaat.nl
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Baarlo in teken van zomermarkt
In de dorpskern van Baarlo vindt op vrijdag 1 juni tijdens de Baarlose Volksfeesten voor de twaalfde maal de
zomermarkt plaats. De markt wordt georganiseerd door carnavalsvereniging De Kook.
Op de markt staan diverse deelnemers. Zo zijn er onder meer producten
als Duitse braadworst, kokosbollen,
verzorgingsproducten, kleding en sieraden te vinden. Voor kinderen zijn er

activiteiten zoals grijpkranen, eendjes vangen en een rad van fortuin.
Ook Baarlose verenigingen zoals de
jeugdfanfare van Eendracht Baarlo en
de jagersvereniging presenteren zich

op de markt, net als verschillende
Baarlose ondernemers.
De markt duurt van 15.00 uur tot
21.00 uur en is te vinden in het centrum van Baarlo.

IVN Helden organiseert
dagwandeling
De jaarlijkse dagwandeling van IVN Helden vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 juni. De wandeling start
om 08.30 uur per bus vanuit het Huis van de Gemeente in Panningen en zowel leden als niet-leden kunnen
deelnemen.
De tocht voert langs het
gevarieerde bos- en heidegebied
van de voormalige landgoederen
de Wolfsberg en de Mookerheide.
Het gebied kent veel hoogteverschillen
en vergezichten.
Elke deelnemer dient zelf te

zorgen voor goed schoeisel, goede
kleding en een eigen lunchpakket.
Na aankomst bij het vertrekpunt
van de wandeling is er koffie, thee
en vlaai en de lunchplek ligt op een
uitkijkpunt. Onderweg is er geen
horecagelegenheid. Na de wandeling

kunnen deelnemers uitblazen op
een terras en het streven is om rond
19.00 uur weer terug in Panningen
te zijn.
Ga voor informatie over kosten en
deelname aan de dagtocht naar
www.ivnhelden.nl/afdeling/ivn-helden

Extra opening Streekmuseum
Helden
Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas in Helden is op maandagavond 28 mei speciaal geopend voor de
bezoekers van de informatieavond over het project Gebied Kwistbeek. De avond is een vervolg op de eerste
informatieavond over Gebied Kwistbeek die op woensdag 28 februari plaatsvond in Baarlo.
De Kwistbeek stroomt door het
beekdal tussen de Stogger in Helden
en de Maas in Baarlo. Gemeente Peel
en Maas en Waterschap Limburg pakken samen met de inwoners, ondernemers en betrokkenen de wateroverlast
aan en versterken de kwaliteit van
het landschap. Aanwezigen op deze
avond worden uitgenodigd mee te
denken over de toekomstige inrich-

ting van dit gebied. Het museum is
op deze avond geopend van 18.00 tot
19.15 uur en bezoekers van de bijeenkomst krijgen de gelegenheid om
het museum gratis te bezoeken, kennis te nemen van de tentoonstelling
over de Onderse Schans en inspiratie
op te doen door het bekijken van een
documentairefilm over de Kwistbeek.
De film duurt 20 minuten en wordt om

Van Duren Groenservice
zoekt nieuwe collega’s!
Door de continue groei in onze uitgebreide klantenkring zijn wij op zoek naar
nieuwe (fulltime en parttime) collega’s die ons team komen versterken.

Medewerker Hovenier
Zelfstandig Hovenier
Ontwerper
Wat VRAGEN we van JOU?
• Opleiding en bij voorkeur al
ervaring in hovenierswerk
• Man/vrouw
• Fulltime/parttime
• Leeftijd: zo jong/oud als je je voelt
• MBO werk- en denkniveau
• Collegiaal en betrouwbaar
• In bezit van rijbewijs B(E)
• Een goed humeur...

Wat BIEDEN we aan JOU?
• Afwisselend werk (aanleg,
renovatie en onderhoud)
• Continuïteit bij een groeiend bedrijf
met een jarenlange reputatie:
- 9,3 op hoveniernederland.nl
- Tuinkeur-gecertificeerd
- SBB-erkend Leerbedrijf
• Zelfstandig werk in een veilige
omgeving
• Prima arbeidsvoorwaarden

Heb je interesse of wil je gewoon eens een dagje met ons meelopen,
neem dan gewoon contact op via 06 - 29240433
of info@vandurengroenservice.nl
Maasbreeseweg 12B, Panningen
Tel. 077 - 720 19 95
www.vandurengroenservice.nl

18.10 uur en om 18.30 uur vertoond
in het streekmuseum, dat is gevestigd
in gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden. Meer informatie over het project Gebied Kwistbeek is te vinden op
www.waterschaplimburg.nl/
metelkaar.
Ga voor meer informatie over
het museum naar
www.museumpeelenmaas.nl

Proeftrainingen
bij DSG Expression
Baarlo
Dans- en showgroep Expression in Baarlo geeft de komende weken
gratis proeftrainingen aan kinderen en tieners. Kinderen vanaf 3 jaar
kunnen deelnemen aan de trainingen.
Onlangs is een begin gemaakt
met het aanleren van nieuwe
passen voor de choreografieën
voor het nieuwe seizoen. Het is
daardoor nu nog mogelijk om
in te stromen in een dansgroep.
DSG Expression kent zowel
peutergroepen, waar kinderen
spelenderwijs leren samen te
bewegen op muziek, als groepen

voor oudere kinderen en tieners.
Neem voor meer informatie
over de groepen, trainingstijden
en proeftrainingen contact op met
bestuurslid Loes Korsten via
06 52 50 97 87 of via
expression@baarlo.nl
Kijk voor meer informatie ook op
de Facebook- of Instagram-pagina
van dansgroep DSG Expression.

HORTENSIA’S
heel veel srt.
STRONG ANNABELLE

NU 3 VOOR € 25,00
Vlinderstruik, klein fruit,
div. heesters (op stam), bodembedekkers.
Vaste planten, 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

OPEN DEUR DAGEN

26 EN 27 MEI

VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging
actie geldig
tot 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

GARAGEDEUR

Garagedeuren

€ 999,- INCL. BTW

Zonweringen

MET AANDRIJVING

www.poetszorg.nl
Tel. 06 14 82 72 00

(1435,00 INCL. MONTAGE
6 MATEN IN KLEUR RAL 9016)

Kunststof kozijnen

SHOWROOM: MOLENSTRAAT 18, MEIJEL
WWW.MATHPEETERS.NL

24
05

verenigingen 09
Workshop prikkelverwerking
MamaCafé Peel en Maas organiseert op woensdagavond 30 mei de
workshop PRIKKELS. De workshop over prikkelverwerking wordt gehouden
op basisschool Nieuweschool in Panningen en is voor iedereen toegankelijk.

Kinderen veilig op weg in Baarlo
Corina Hamer, chauffeur en instructeur van Transport en Logistiek Nederland was dinsdag 15 mei
te gast op basisscholen De Diamant en De Omnibus in Baarlo om de leerlingen van de groepen 8
bewust te maken van de gevaren van grote voertuigen in het verkeer. De kinderen leerden
vuistregels die essentieel zijn om veilig als fietser deel te nemen aan het verkeer. De leerlingen
kregen een praktijkles met de Veilig op Wegvrachtauto.

Voortgang verbouwing

Open dag gemeenschapshuis
Panningen
Mensen die geïnteresseerd zijn in de voortgang van de verbouwing van de huishoudschool naar het nieuwe
gemeenschapshuis in Panningen, kunnen op zaterdag 2 juni een kijkje komen nemen. Tijdens de Dag van de
Bouw is de locatie van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Tijdens de workshop wordt
ingegaan op het proces van prikkelverwerking dat het lichaam
continu doormaakt. Deelnemers
aan de workshop leren zich
bewust te worden van prikkels
en komen de weg te weten die
een prikkel aflegt in het lichaam.
Verder wordt ingegaan op thema’s als overprikkeling, onderprikkeling en de zeven zintuigen.
Ten slotte wordt ook uitgelegd hoe
het proces van prikkelverwerking
werkt en wat je zelf kunt doen om

bewuster om te gaan met prikkels.
De workshop wordt gegeven
door Stephanie van den Hombergh,
werkzaam bij BOEI-Limburg en
ervaringsdeskundige sensorische
informatieverwerking.
BOEI-Limburg is een expertisecentrum voor kind, gezin en school
waar een team van verschillende
professionals passende zorg biedt.
Aanmelden voor de workshop
kan tot op de dag van de bijeenkomst via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Tennislessen Bevo
Tennisvereniging Bevo uit Beringe organiseert op drie donderdagen
in juni gratis tennislessen om kennis te maken met de sport. Deze vinden plaats op donderdag 7, 14 en 21 juni op het tenniscomplex aan de
Pastoor Geurtsstraat in Beringe.
Wie kennis wil maken met de
tennissport, kan meedoen met de
drie gratis lessen die door een
professionele trainer worden gegeven. Rackets en ballen zijn beschikbaar bij de club en er zijn geen

verplichtingen achteraf voor de
deelnemers. Aanmelden voor de
proeflessen kan tot maandag 28 mei
via info@tvbevo.nl
Kijk voor meer informatie over TV
Bevo op www.tvbevo.nl

VV Helden viert
75-jarig bestaan
Voetbalvereniging Helden viert dit seizoen haar 75-jarig jubileum
met een jubileumweekend op zaterdag 9 en zondag 10 juni. Alle (oud)leden, sponsoren, vrijwilligers en anderen die in deze 75 jaar hun
steentje hebben bijgedragen, zijn van harte welkom om dit jubileum
mee te vieren.

In november 2017 is na een
voorbereiding van 3,5 jaar gestart met
de verbouwing van de voormalige
huishoudschool aan de Kerkstraat in
Panningen. Panningen krijgt weer een
gemeenschapshuis.
In februari 2018 is Fase 1 van de
verbouwing afgerond. Gebruikers
van het toekomstige gemeenschapshuis hebben 1.200 uur ingezet om te
helpen met de verbouwing. Slopen,

schoonmaken, verven en texen is door
een groep van 65 vrijwilligers aangepakt. Voor deze inzet zijn er vergoedingen betaald die terugvloeien in de
verenigingskas. “Mooi om te zien hoe
hierdoor een verbondenheid ontstaat
tussen alle gebruikers. Het wijgevoel en eigenaarschap leeft als nooit
te voren”, aldus het bestuur van het
gemeenschapshuis.
Gebruikers zijn ook direct betrok-

ken bij de inrichting van het gebouw.
Intussen wordt er gewerkt aan de
afronding van Fase 2. Deze staat
gepland in juli. Omdat het nog even
duurt tot de officiële opening, organiseert de stichting samen met de
aannemer een open dag op zaterdag 2 juni. Gebruikers en bedrijven
die helpen bij de verbouwing zijn
aanwezig voor het beantwoorden
van vragen.

Het jubileumweekend start op
zaterdagochtend met een zeskamp
en een penaltybokaal voor de jeugdleden. ‘s Avonds is er van 19.00 uur
tot 20.30 uur een receptie en aansluitend vindt een feestavond plaats
in de tent op sportpark Kerkeböske
in Helden. Tijdens deze avond verzorgt feestband ApartY een optreden.
Vervolgens is er op zondagochtend een gezamenlijke brunch van
11.00 uur tot 13.00 uur, gevolgd door
een matinee waarbij dj Basje Basman
optreedt. Voor de kinderen treedt

goochelaar El Magico op en zijn er
springkussens aanwezig. Voor de
brunch is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Ga voor informatie over
aanmelden en kosten naar
www.vvhelden.nl Verder wordt er
een speciale jubileumkrant over
75 jaar VV Helden uitgegeven.
Mail voor een gratis exemplaar
van deze ‘bewaar-editie’ uw naam
naar jubileum@vvhelden.nl
De krant kan dan in de eerste week van
juni worden afgehaald in de kantine
van de voetbalvereniging in Helden.

ROMMELMARKT

Inventarisatie Vlakbroek
Koningslust

Pchli targ / Flohmarkt / Piața de purici / бълха пазар
Mercado de pulgas / Flea market

De florawerkgroep van natuureducatieorganisatie IVN Helden organiseert ook dit jaar weer een inventarisatie van
een natuurgebied in Peel en Maas. Deze vindt plaats op donderdag 31 mei in Koningslust bij natuurpark Vlakbroek.

VEEL SPEELGOED
VEEL KINDERSPULLEN

Regelmatig gaat de werkgroep
naar gebieden in gemeente Peel en
Maas om de aanwezigheid van
bloemen en planten te inventariseren.
Ze vergelijken de resultaten met de

bevindingen van vorige jaren. Wie zin
heeft om met de rondgang mee te
gaan, kan zich op donderdag om
19.00 uur melden bij het lokaal van
handboogschutterij De Indianen uit

Koningslust. Daarna gaat de groep het
natuurpark in.
Neem voor meer informatie
contact op met Toos Wilms via
06 15 96 22 41.

Zondag 27 Mei
TTV FORTUS
Minister Calsstraat 3, Panningen
Geopend van 10:30 - 14:00 uur

Entree € 2.-
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Bespreking poll week 19

Meijelnaren moeten bijdragen aan de renovatie van de kerk
Iets meer dan de helft van het aantal stemmers, 58 procent, vindt dat
Meijelnaren niet bij moeten dragen aan de renovatie van de kerk. Het kerkbestuur moet in staat zijn haar eigen broek op te houden. Waarom aan een
gigantisch dure renovatie beginnen als je het niet eens kunt betalen? Je geeft
toch geen geld uit dat je niet hebt? Niet iedereen kan die bijdrage missen en
waarom zouden niet-kerkgangers voor iets betalen waar ze geen band mee
hebben? De andere 42 procent vindt dat een kerk een belangrijk historisch

gebouw van het dorp is. Daarom moeten we ervoor zorgen dat kerken die
plek in de kern houden en in goede staat kunnen worden bewaard voor het
nageslacht. Dat vindt ook Floris Hölscher uit Meijel. Hij reageert op onze site:
“Ik zelf zou het zeer erg vinden als de kerk verdwijnt uit onze gemeenschap.
We hebben gelukkig nog een kapelaan alles gaat nog gewoon door. Deze kerk
heeft zeer veel vrijwilligers die zich er graag voor in zetten en daar mogen wij
best wel trots op zijn en waarderen. Het is nog steeds een levende kerk.”

Nederlandse taal verloedert door
Engelse taal eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) heeft onlangs aangekondigd een kort geding aan te spannen om de opmars van het Engels op
de universiteit te stuiten. Volgens de vereniging is ‘de verloedering van de
Nederlandse taalbeheersing de universiteit onwaardig’. Hierbij komt het er op
neer dat ze vrezen dat de Nederlandse taalvaardigheid achteruit gaat van de
studenten die een Engelstalige opleiding volgen. Ze stellen dat veel Duitse studenten ook de moeite kunnen nemen om Nederlands te leren. Universiteiten
van Maastricht en Twente, waar veel Duitse studenten zitten, zien hier geen
probleem en vinden dat de Engelse taal juist bevorderlijk is voor de internatio-

nalisering. We leven tegenwoordig in een tijd waar we zo veel mogelijk grenzen willen overschrijden en dat kan gemakkelijker als we allemaal dezelfde taal
spreken. Het Engels is nu eenmaal een gangbare en toegankelijk taal.
Anderzijds heeft BON wel gelijk. We spreken zelf ook bijna geen
Nederlandse meer als we het hebben over chatten, appen, facebooken, sociale
media of een ‘awkward’ of ‘awesome’ situatie. We drukken ons steeds vaker uit
in Engelse termen, omdat de Nederlandse termen niet langer op het puntje van
de tong liggen.
Nederlandse taal verloedert door Engelse taal. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 20) > Een wake voor dode kippen gaat te ver > eens 77% oneens 23%

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

Lintjescriteria

We kregen de afgelopen
weken nogal wat lintjes om de
oren. Liefst zeven werden er
uitgedeeld. Allemaal voor
mensen die veel betekend
hebben voor de samenleving,
maar toch vind ik één bepaald
soort lintje opmerkelijk.
Een raadslid krijgt namelijk na
12 jaar in de raad automatisch
een koninklijke onderscheiding.

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

Geen woningen in park Panningen
Er is een nieuwe coalitie gevormd in Peel en Maas. De wethouders en
hun taken zijn bekend. Ook de raadsleden zijn benoemd. Voor de initiatiefnemers die het park willen behouden de reden om nu een ultiem
beroep te doen op de bestuurders om af te zien van een bouwkavel in
het park om verdere bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen.

Geen woningen in het park! Bij de
door de gemeente georganiseerde
bijeenkomsten is ook massaal nee
gezegd tegen de woningbouw in het
park door de uitgenodigde mensen.
De argumenten en wensen met die
woningbouw in het park zijn verwoord

in een brief aan het College van B&W
en de raadsleden die naar hen verzonden is vanuit de omwonenden.
Wij weten dat velen met ons willen dat het park zo behouden blijft.
J.M.C. Kranen en medestanders,
Panningen

Raadsleden doen veel voor
de samenleving en werken hard
om ervoor te zorgen dat alles in
de gemeente goed verloopt.
Ik weet als geen ander hoeveel
ze moeten lezen en uitzoeken.
Daar heb ik respect voor.
Twee dingen kan ik echter niet
begrijpen. Ten eerste: het is een
betaalde functie. Weliswaar te
weinig voor het aantal uren,
maar de meeste vrijwilligers
krijgen niet betaald.
Ten tweede vind ik het raar dat
er een termijn aan gesteld is.
Elf jaar en elf maanden in de
raad betekent geen lintje.
Je moet toch iedere aanvrager
voor een lintje individueel
beoordelen en onderzoeken?
Hoe kan het dan dat dat bij
raadsleden niet hoeft. Zij krijgen er sowieso een na 12 jaar.
Nee, dan denk ik toch dat er
iets mis is met criteria voor de
toekenning van lintjes. Zo ken
ik een man die inmiddels twee
lintjes verdient. De man heeft
een vrouw met een ernstige
ziekte en twee kinderen met
een beperking die hij iedere
dag verzorgt. Hij is gestopt met
werken om zijn vrouw en
kinderen beter bij te kunnen
staan. Zelfs nu nog weet hij
toch tijd te vinden voor vrijwilligerswerk. Verdient deze man
dan geen lintje? Alleen omdat
hij zijn tijd nu aan zijn eigen
vrouw en kinderen besteedt?
Misschien moeten de lintjescriteria heroverwogen worden.
Rob
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Beperkte dienstverlening
• Vrijdag 1 juni zijn we in verband met de jaarlijkse Personeelsdag de gehele dag
gesloten. U kunt tussen 9.00 en 10.00 uur wel terecht voor het doen van geboorteof overlijdensaangifte.
De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

E-waste Race?
Wat is dat en wat kan ik er mee?
Van 21 mei t/m 15 juni 2018 doen drie scholen in Peel en Maas mee aan de E-waste Race. E-waste
zijn kleine afgedankte elektrische apparaten zoals een dvd-speler, telefoon of strijkijzer.

PAS OP! Valse brieven
BsGW in omloop
Inmiddels zijn er meerdere meldingen ontvangen van valse brieven die door BsGW lijken te
zijn verzonden. Echter het gaat hierbij steeds om brieven die niet van BsGW afkomstig zijn.
In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten. Controleer voordat u betaalt
of het juiste rekeningnummer in de brief staat! Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet,
maar neem contact op met BsGW: 088-842 04 20.
Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18 INGB 0002 1204 07. U vindt dit nummer ook
op onze site www.bsgw.nl. Mocht u een aanslag hebben ontvangen met een ander IBANrekeningnummer dan het nummer van BsGW, wilt u dit dan bij ons melden?
Heeft u al betaald? Doe dan aangifte bij de politie.
Bij nepbrieven doet BsGW aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.

Ten huuëgste bedankt
voor het warmhartig afscheid als wethouder.
Een aansporing om door te gaan
met het werk waarvoor velen zich inzetten:
een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet,
een samenleving waarin het allen goed gaat,
een samenleving zonder armoede,
want.... dat is pas een rijke samenleving!
Raf Janssen

Tien basisscholen uit Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas en Veldhoven, nemen het
tegen elkaar op om zoveel mogelijk elektrische apparaten in te zamelen. De E-waste Race is
leerzaam en zorgt ervoor dat minder schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. Door het
spelelement maakt de E-waste Race recyclen leuk en gemakkelijk. De school die het meeste
E-waste inzamelt is de winnaar van een schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven.
Wie doen er mee?
De Nieuwe School en De Groenling in Panningen en De School in Maasbree hebben dinsdag
15 mei het startsein gegeven voor de race. Zij gaan de strijd aan met andere scholen uit Venray,
Horst aan de Maas en Veldhoven.
Helpt u mee?
Woont u binnen een straal van 7 km rondom een van de deelnemende scholen? Meld dan
uw E-waste aan op www.ewasterace.nl. Op het aangegeven tijdstip halen de leerlingen de
spullen aan huis op en houden de stand bij op hun website. De gemeente zorgt dat alles netjes
wordt gerecycled.
De E-waste Race in deze regio is een initiatief van de vier gemeenten en Weee Nederland.
Wij wensen alle leerlingen veel succes en hopen van harte dat een van onze scholen zal winnen!
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Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
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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.

Coalitieakkoord CDA, Lokaal Peel&Maas en VVD
Op 15 mei is het coalitieakkoord ondertekend door drie partijen.
Het akkoord heeft de titel ‘Geef de ruimte’ meegekregen. Eén van de
redenen om hiervoor te kiezen, is om alle raadsfracties de ruimte te
bieden hun eigen speerpunten in te brengen. Ook de komende vier jaar.
Dus zowel vanuit de coalitie als oppositie.
Door te kiezen voor een brede
coalitie is dit mogelijk en kan ook
binnen de coalitie oppositie worden gevoerd. Voor het CDA is deze
coalitie de beste afspiegeling van de
verkiezingsuitslag en we zijn dan ook
blij dat de VVD en Lokaal Peel&Maas

hier hetzelfde over denken. Samen
voor elkaar!
Voor het CDA ligt er een akkoord
dat de komende vier jaar volop
ruimte biedt het leven in Peel en
Maas op hetzelfde niveau te houden
en daar waar mogelijk te verbete-

ren. Belangrijk is en blijft de zorg voor
elkaar en de eigen identiteiten van de
dorpen met ieder een bloeiend verenigings- en bedrijfsleven.
Wonen is voor het CDA één van
de speerpunten. Op basis van vraag
vanuit de verschillende doelgroepen
of dorpen. Ook vinden we openbaarheid, draagvlak en de communicatie
met onze burgers van groot belang.
De CDA-fractie blijft het College van
B&W kritisch volgen op de uitvoering
van het beleid. Daar staan alle volks-

vertegenwoordigers voor aan de lat.
Kortom, het CDA is tevreden met
dit coalitieakkoord en is klaar om het
goede voort te zetten. Daar waar
het kan, pakken we de ruimte voor
het verbetering. Heeft u vragen of
opmerkingen, dan kunt u mij of één
van onze tien CDA-raadsleden aan de
jas trekken.

John Timmermans,
fractievoorzitter CDA Peel en Maas
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Raad en College stellen
zich voor
Op dinsdag 15 mei 2018 is in de besluitvormende vergadering in een feestelijke
bijeenkomst van de raad het college van B en W geïnstalleerd samen met vier nieuwe
raadsleden en het Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd.
Het is een bijzondere aflevering van het Raadsnieuws waarin de raad en het college zich
voorstellen aan de inwoners van Peel en Maas. De coalitie in de persoon van Wim Hermans
(CDA) heeft tijdens een openbare raadsvergadering het coalitieakkoord voor 2018-2022
op hoofdlijnen het Coalitieakkoord 2018- 2022 gepresenteerd en aangeboden aan de raad.
De drie partijen: CDA, Lokaal Peel & Maas en VVD, hebben het akkoord genoemd: ‘Geef de
ruimte! Keuze voor ontwikkeling en groei’ en presenteerden tijdens deze bijeenkomst de
belangrijkste punten aan de aanwezigen.
De raadsleden stellen zich voor:

John Timmermans
CDA (fractievoorzitter)

Roel Boots
CDA

Lon Caelers
CDA

Rogier Gielen
CDA

Sandy Janssen
CDA

Ellis Kempeners
CDA

Vivian Moonen
CDA

Peter Nouwen
CDA

Hans Vaessen
CDA

Angela van Roij
CDA

Rob Willems
Lokaal Peel en Maas (fractievoorzitter)

Henk Boots
Lokaal Peel en Maas

Joep Hermans
Lokaal Peel en Maas

Robert Hermans
Lokaal Peel en Maas
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Sander Janssen
Lokaal Peel en Maas

Wie Naus
Lokaal Peel en Maas

Saskia Vervoort
Lokaal Peel en Maas

Tiny Valckx
Lokaal Peel en Maas

Geert Segers
VVD (fractievoorzitter)

Teun Heldens
VVD

Suzan Hermans
VVD

Karin Jacobs
VVD

Annigje Primowees
PvdA/GL (fractievoorzitter)

Frits Berben
PvdA/GL

Raf Janssen
PvdA/GL

Peter Craenmehr
AndersNu (fractievoorzitter)

Wim Hermans (CDA)
verantwoordelijk voor de portefeuille
Jeugd, Participatie en Cultuur
Roland van Kessel (Lokaal Peel & Maas)
verantwoordelijk voor de portefeuille Vitale
gemeenschappen, Zorg en Ondersteuning
Paul Sanders (VVD)
verantwoordelijk voor de portefeuille
Financiën, Economie en Beheer Openbare
Ruimte
Rob Wanten (CDA)
verantwoordelijk voor de portefeuille
Fysieke Leefomgeving en Wonen
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15 VRAGEN

aan
Pien Engels

Taal in het
onderwijs

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Pien Engels
13 jaar
Panningen
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast van hockey.
Dat vind ik de allerleukste sport die
er is en daar word ik altijd enthousiast van. Zelf speel ik natuurlijk ook
hockey en vooral wanneer ik een
wedstrijd heb ben ik altijd superblij.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik verras iemand het liefst door iets
liefs te doen voor diegene. Een tijdje
geleden hebben mijn vriendinnen
en ik bijvoorbeeld een surpriseparty
gehouden voor een andere vriendin
van ons.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Enkele jaren gelden vond ik de zogenaamde loombandjes altijd superleuk om te maken en om te hebben.
Het waren vooral al die felle kleurtjes die ik zo leuk vond, maar nu
vind ik het eigenlijk niet meer zo
leuk om te doen of om de bandjes
te dragen.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik denk dat ik dan toch voor foto’s
maken door met mijn ogen te knipperen zou gaan, omdat ik het niet
zo erg vind als ik wind tegen heb.
Daarbij lijkt het me gewoon supercool om zo foto’s te kunnen maken,
want dan kan je altijd en overal
foto’s van maken. Het komt weleens
voor dat ik iets zie waarvan ik echt
een foto wil maken, maar dan is er
bijvoorbeeld geen goed licht is of
heb ik geen tijd om te stoppen en
dat te doen.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ga graag gezellig met mijn familie op de bank televisie kijken, maar
met vriendinnen afspreken is ook
superleuk.
Wanneer was de laatste keer dat
je door de grond wilde zakken?
Ik denk dat de laatste keer dat ik
door de grond wilde zakken was
toen ik op het hockeyveld was tijdens een hockeywedstrijd. Ik wilde
slaan, maar raakte de bal toen niet.
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Er stonden heel veel mensen langs
de lijn die het zagen, dus toen kon ik
wel door de grond zakken.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik help mijn moeder heel vaak thuis
met opruimen en dergelijke. Dat is
denk ik de laatste keer geweest dat
ik iemand ergens mee geholpen heb.
Wat is je favoriete grap?
Er zijn heel veel grappen die ik leuk
vind. Ik heb eigenlijk niet echt een
favoriet, maar ik vind woordgrappen
wel altijd heel leuk.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Van de vakanties die ik tot nu toe
heb meegemaakt, vond ik die naar
Curaçao de leukste. Daar ben ik in de
herfstvakantie naartoe geweest met
mijn familie. Het is een supermooi
eiland. Ik heb daar gesnorkeld en
met dolfijnen gezwommen, dus dat
was natuurlijk ook supergaaf om te
doen.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik ooit
heb gekregen is denk ik ‘niet altijd

aan de dingen denken die fout kunnen gaan, maar denken aan wat wel
goed gaat’.
Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet bijgelovig. Ik geloof
niet in dingen die ongeluk brengen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd is Kerstmis, omdat ik
dan met de hele familie bij elkaar ben.
Het is altijd leuk om iedereen weer te
zien. Andere voordelen aan Kerstmis
zijn dat we dan cadeautjes krijgen en
het eten dat we krijgen altijd superlekker is.
Om wie lach jij het meest?
Om mijn vriendinnen. Die maken altijd
de leukste grappen en we hebben
altijd superveel lol samen.
Wat is je favoriete luchtje?
Ik vind veel geurtjes lekker ruiken,
maar als ik moet kiezen, dan ga ik
toch voor mijn parfum van Chanel,
die heb ik namelijk bijna elke dag op.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Dat is geen moeilijke keuze. Dat zijn
truien. Altijd als ik het koud heb kan
ik lekker wegkruipen in een van mijn
truien en dan lekker op de bank televisie kijken.

Dit jaar heb ik vervroegd
examen Engels gedaan, zodat
ik daar volgend jaar alvast
vanaf ben en ook omdat ik er
goed genoeg in was om dat te
kunnen. Toen ik mijn examen
had afgerond begon ik me af
te vragen hoe leerlingen die
niet goed waren in Engels hier
een goed punt voor konden
halen, met de minimale
training die ze in de les krijgen.

Het examen Engels bestaat
uit teksten. Iets waar je wel op
kunt trainen, maar wat wel veel
tijd kost. Tijd die er niet is, maar
die gemakkelijk gecreëerd kan
worden. Als men op de basisschool al zou beginnen met
Engels te geven, zouden niet
meer zo veel leerlingen op de
middelbare school moeite
hebben met het vak. Het hoeft
niet eens ingewikkelde lesstof
te zijn. Begin bijvoorbeeld al in
groep 1 en 2 door Engelse
liedjes met de kinderen te
zingen en aan hen uit te leggen
wat alles betekent. Zodra de
kinderen goed genoeg kunnen
lezen, kun je Engelse films met
ze kijken met in eerste instantie
Nederlandse ondertiteling, later
Engelse ondertiteling en uiteindelijk zonder ondertiteling.
Op deze manier leren de kinderen tegelijkertijd de Engelse taal
te lezen, luisteren en hun
uitspraak zal er ook erg op
vooruit gaan.
De uitspraak is iets waar
veel te weinig aandacht aan
wordt besteed bij elke vreemde
taal, als je het aan mij vraagt.
WIJ LOSSEN
HET OP!
WIJ LOSSEN
HET OP!
Zo zou ik alle Franse opdrachten
WIJ LOSSEN HET OP!
kunnen maken die ik wil, maar
wanneer ik in Frankrijk zou
✓ Snel
komen zou ik werkelijk geen
✓ Snel
✓ Snel
idee hebben hoe ik bijvoorbeeld
✓ Betaalbaar
✓ Betaalbaar
aan een verkoper zou moeten
✓ Betaalbaar
✓ Effectief
Effectief
✓
vragen hoeveel zijn product
Effectief
✓✓
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Effectief
kost. We kunnen dus wederom
✓ Effectief
✓ Duurzaam
✓ Duurzaam
concluderen dat er vele gaten
Duurzaam
✓✓
Duurzaam
✓
Duurzaam
✓ Duurzaam
zitten in het onderwijs.
advies
✓ Vrijblijvend
advies
✓ Vrijblijvend
Renée
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OPOP
LOSLATENDE
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UW
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✓ Vrijblijvend advies
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Door Kesselse straten

Duatlon-triatlon in Kessel voor scholieren
In Kessel vindt dinsdag 29 mei een duatlon-triatlon plaats. De uitvoerders van dit sportevenement zijn
basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen LEEF uit Kessel en Dr. Poels uit Kessel-Eik. De werkgroep Kesselse Duatlon-Triatlon organiseert voor de 24e keer deze combiwedstrijd in het zwembad en door de
straten van het Kesselse centrum.

lieren zwemmen, fietsen of skeeleren en lopen in de categorieën A, B
en C, waarbij categorie C staat voor
de grootste uitdaging en omvang.
De duatlon-afstanden variëren van
100 tot 250 meter zwemmen en van
1 tot 2 kilometer hardlopen. De triatlon kent eenzelfde categorie-indeling.
Scholieren die bedreven zijn op wieltjes, kunnen kiezen voor een triatlon
met skeeleren in plaats van fietsen.
De wedstrijden beginnen om
11.15 uur. Op dat moment duikt de
eerste groep van in totaal 22 series
het zwembad in en gaat de klok,
net als bij de echte triatleten, lopen.

Rond 14.00 uur finisht de laatste deelnemer.
Nieuw dit jaar is dat de C-categorie
met een chip om de enkel van start
gaat. Zodra de leerling bij de start over
een bepaalde mat loopt, wordt de chip
geactiveerd en bij het passeren van
de finish wordt meteen de eindtijd en
klassering zichtbaar. Alle leerlingen
krijgen, wanneer zij de finish bereiken,
een medaille, bidon en T-shirt van
Ironkids. Een dag later wordt het deelnamecertificaat uitgereikt. Wanneer
de weersomstandigheden op 29 mei
heel erg slecht zijn, wordt de wedstrijd
verplaatst naar dinsdag 5 juni.

Verlenging contract
Niels Poot
De linkshandige rechterhoekspeler Niels Poot (22) heeft besloten
om ook voor het komende BENE-League seizoen opnieuw uit te komen
voor handbalvereniging Herpertz Bevo Hc.

Dit jaar staat de Kesselse duatlon-triatlon voor de derde keer op
de Limburgse Triatlonkalender voor
jongeren. In april en mei verzorgden

speciale Ironkids-trainers vier clinics
om de Kesselse scholieren goed voor
te bereiden op de wedstrijd.
De hele wijk is voor de duat-

lon-triatlon veranderd in een wedstrijdcircuit: zonder verkeer, met
dranghekken, diverse juryleden en
ongeveer tachtig vrijwilligers. De scho-

LENTE

Niels Poot kwam vorig jaar over
van OCI Lions en draaide bij
Herpertz Bevo Hc een prima eerste
seizoen, aldus de club.
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Volkswagen T-Roc en Polo
Uit voorraad leverbaar

Private Lease
vanaf € 319
p.m.

SEAT Arona
Uit voorraad leverbaar
Gratis automaat op Audi A4, A5, A6, Q5, Q7
Inruilpremies oplopend tot € 4.000,-
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EXCLUSIEF BIJ AUTOARENA 27 MEI
PREVIEW NIEUWE AUDI A6
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AutoArena

Venlo, Celsiusweg 5.
Telefoon 077 - 320 30 40

Zo won hij met Bevo Hc de
nationale beker door op
Hemelvaartsdag Aalsmeer te verslaan in de finale.

Vestigingen in: Venray en Panningen.
www.autoarena.nl
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Wedstrijd met twee kanten

Grashoek wint derby van
Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De derby Egchel-Grashoek eindigde op eerste pinksterdag zondag 20 mei in een 1-3 overwinning voor de
bezoekers uit Grashoek. De wedstrijd kende twee kanten. In de eerste helft was Egchel de bovenliggende partij,
na de rust was het tegenovergestelde het geval.
Al na drie minuten lag de bal in
het netje. Ryan Bruisten haalde hard
uit, keeper Koen Clephas was kansloos, 1-0. De thuisclub bleef vooralsnog de betere mogelijkheden hebben.
Luc Crommentuijn was tweemaal
gevaarlijk met een halve omhaal en
een schot over. Gaandeweg de eerste
helft meldde Grashoek zich wat meer
op de Egchelse helft. Erwin Pijnenburg
trof de paal.
Vlak voor rust kwam de gelijkmaker tot stand. De gevaarlijke spits
Raoul Bennebroek zorgde met een
mooie uithaal in de linkerbovenhoek voor de 1-1, keeper Kars Titulair
was kansloos. Na de thee moest
Egchel terug door het aandringen van
Grashoek. Nadat Luuk Timmermans

gewisseld was voor Dave Schroijen
kregen de geelzwarten verschillende
corners en vrije trappen te nemen.
Bjorn Korsten verscheen namens
Grashoek in het veld voor Mike
Steeghs. Uit een van de vele corners
kopte Joeri Rijs in de 63e minuut de
bal tegen de touwen, 1-2.

Beslissing door invaller
Beide trainers pasten halverwege de tweede helft wederom een
wissel toe. Voor Egchel kwam Tom
Timmermans binnen de lijnen voor
Colin Bruisten en voor Grashoek Dirk
van Lierop voor Bas Gloudemans.
Dirk was nog maar nauwelijks in het
veld of hij zorgde met een diagonale
schuiver in de verre hoek voor de

beslissende 1-3. Keeper Kars had het
nakijken.
Het laatste deel van de wedstrijd
gebeurde er niet zo veel meer, behoudens een akkefietje in de 83e minuut.
Raoul Bennebroek beging een overtreding op Rik Rambags die zich afreageerde en met rood mocht vertrekken.
Raoul kreeg geel.
Jammer van deze smet op de
derby die door Grashoek met 1-3 werd
gewonnen. Zondag de laatste wedstrijd van dit seizoen. Egchel gaat op
bezoek in Heibloem om hekkensluiter
SVVH partij te geven. Grashoek kruist
in eigen huis de degens met buurman Koningslust. Daarna zit het seizoen er voor Egchel definitief op. Voor
Grashoek wacht nog de nacompetitie.

Nauwelijks verdiend

Gehavend MVC boekt
moeizame zege
Door: Theo Tielen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 20 mei een moeizame zege geboekt op laagvlieger Maarheeze. MVC miste acht basisspelers door blessures. De invallers van het tweede team en JO19-1
scoorden zonder uitzondering een ruime voldoende, 1-0.

MVC’19-doelman Stan Caris in de verdrukking (Foto: Math Geurts Fotografie)
Maasbree begon sterk aan de
wedstrijd. Binnen 10 minuten moest
de Maarheeze-keeper, die een uitstekende wedstrijd keepte al drie
keer handelend optreden op inzetten van Ron van den Kerkhof en
Clim Moonen. Na een kwartier nam
Maarheeze langzaam het initiatief over, maar kon het nauwelijks
gevaarlijk worden. Toch was het
MVC’19 dat in 37e minuut op voorsprong kwam door een benutte
penalty van Ron van den Kerkhof.

Deze strafschop werd gegeven na een
lichte overtreding op Bart Houben.
MVC leefde weer op en kreeg nog
voor rust enkele kansen via Bart
Houben en Ron van den Kerkhof.
De tweede helft was om snel te
vergeten. Maarheeze kreeg diverse
kansen, mede door slap verdedigen
aan Maasbreese zijde. De goed keepende Stan Caris stond diverse malen
een treffer van de gasten in de weg.
MVC knokte zich op karakter naar het
einde van de wedstrijd en invaller

Koen Boots scoorde nog bijna de 2-0
met een halve omhaal. De eindstand
werd 1-0.
De zege was nauwelijks verdiend,
maar MVC heeft dit seizoen de kwaliteit ontwikkeld om ook slechte wedstrijden te kunnen winnen. Door deze
overwinning volstaat volgende week
tegen HBSV een gelijkspel om deelname aan de nacompetitie veilig
te stellen. Bij een nederlaag is MVC
afhankelijk van de resultaten van
Baarlo en Oranje-Zwart.
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Winst van Merefeldia

Baarlo na zege in race
voor promotie
Door: Len Gielen, voetbalvereniging Baarlo
Voor het eerste team van VV Baarlo een duel met de nodige spanning, dat gewonnen moest worden om in de
strijd te blijven voor een deelnameticket aan de nacompetitie voor promotie. In die missie slaagden de
roodzwarten zondag 20 mei met vlag en wimpel dankzij een knappe 1-2 zege op middenmoter Merefeldia.
Bij ieder ander resultaat zou de competitie voor Baarlo als een nachtkaars zijn uitgegaan.
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Helden sluit feestweek glansrijk af
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging Helden
Een week nadat Helden de titel in de vierde klasse D wist te pakken, is het het eerste herenvoetbalteam van VV Helden gelukt de
goede reeks door te zetten in Reuver. Na een week die volledig in het
teken stond van het vieren van het behaalde kampioenschap werd
VV Reuver zondag 20 mei eenvoudig opzij gezet, 0-8.
De Heldenaren lieten meteen
zien dat het, ondanks het reeds
behaalde kampioenschap, gewoon
wilde winnen. Voor de rust troffen
Tom Peeters, Ton Peeters (tweemaal)
en Bart Raijmakers doel waardoor
men met een 0-4 stand ging rusten.
Deze tussenstand had echter een
stuk ruimer kunnen zijn, ware het
niet dat Ton Peeters, Bas Wijnands
en Edwin Heuvelmans een aantal
opgelegde kansen om zeep wisten
te helpen.
Na de thee zag het spelbeeld er
hetzelfde uit. Reuver genoot meer
van het mooie weer dan dat ze het
de Heldenaren enigszins moeilijk
wilde maken. Helden ging aan de
andere kant op zoek naar nog meer

doelpunten. Ook na de rust lukt het
de blauwhemden vier keer te scoren.
Mairen Zeevenhoven, Tom Peeters
(twee maal) en een eigen doelpunt
brachten de eindstand van 0-8 tot
stand. Mooie bijkomstigheid was
het dat Rick Knippenbergh na een
jaar blessureleed zijn rentree mocht
maken toen deze tien minuten voor
het einde Nick Bouten mocht vervangen.
Volgende week zal Helden het
seizoen afsluiten met een thuiswedstrijd tegen aartsrivaal Panningen.
Ondanks het feit dat er voor beide
ploegen niets meer op het spel staat,
zal de onderlinge strijd ervoor zorgen dat het een boeiend duel gaat
worden.

Uitslagen viswedstrijd Helden
Door: HSV De Ruisvoorn
De vierde viswedstrijd van het seizoen van de
hengelsportvereniging De Ruisvoorn in Helden vond plaats op
zaterdagmiddag 19 mei. De strijd om de prijzen in de Rabobank Peel en
Maas-wedstrijd vond plaats bij visvijver Breeërpeel in Helden.

sprong te verdubbelen. Een hoge pass
‘over de hele’ van Matthijs de Vogel
leek een prooi te gaan worden voor
een Merefeldia-verdediger. Die liet
zich de kaas van het brood eten door
de met succes druk zettende Dennis
van de Vinne. De Baarlo-aanvaller
veroverde de bal en had vervolgens
een open deur naar het doel van de
thuisclub. Hij maakte het fraai af door
de uitkomende Merefeldia-goalie te
omspelen en de bal vervolgens in het
lege doel te schuiven, 0-2.
De Baarlo-defensie bleef
vooralsnog redelijk gemakkelijk
overeind. Pas een kleine tien minuten

super jubileumvoordeel:

EXTRA VOORDEEL: 90

Boodschappentas:

- 4 gebraden gehaktballen
- 500 gram varkensbraadworst
- 500 gram kipfilet naturel
- 500 gram gehaktballetjes
in tomatensaus
- 100 gram boterhammenworst
- 100 gram boerenmetworst
- 100 gram gebraden kipfilet

Slagerspakket:

- 2 kerrie carrés
- 2 roomschijven
- 2 pikante gehaktschijven
- 2 Heezer gehaktballen
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Samen voor maar € 7,45
Vleeswarenpakket:

winkelwaarde € 26,95

Jubileumtas nu voor € 19,28

3 soorten vleeswaren per week

*
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Muurmans behaalde de vijfde
plaats.
In de strijd om de titel ‘visser van
het jaar’ gaat Martijn Muurmans na 4
van de 21 wedstrijden aan kop met
16 punten. Hij wordt gevolgd door
Martin Sanders (22) en Pieter Trines
(27). In verband met de Nationale
Hengeldag op zaterdag 26 mei, vindt
de volgende viswedstrijd plaats op
zondag 27 mei bij Forellenvijvers
De Peelvissers in Meijel. De wedstrijd
start om 08.00 en de loting is om
07.15 uur aan de visvijver in Helden.

GELDIG WK 22: 28 MEI T/M 2 JUN

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

1928

Na de loting begonnen de
deelnemers, een mix van jonge
en oudere vissers, aan de strijd
om de vijf beschikbare prijzen.
Het wegen van de gevangen vissen resulteerde in een eerste plaats
voor Martin Sanders, die met 5.620
gram voor de tweede keer op rij de
viswedstrijd wist te winnen. Sjraar
Dorssers haalde met 4.990 gram
de tweede plek en Paul Thijsen
wist met 3.570 gram de derde plek
te bemachtigen. De vierde plek
ging naar Pieter Trines en Martijn

Samen voor maar € 4,95

* omdat we in 1928 zijn opgericht
slagerij r

voor tijd wist Merefeldia-speler Ken
Boonen Baarlo-doelman Jeffrey
Schouenberg alsnog te verschalken
en de spanning terug te brengen in
de wedstrijd, 1-2. De slotfase leek
nog billenknijpen te worden voor
Baarlo. Het tegendeel werd echter
waarheid, want Baarlo behield in
de slotminuten volledig de controle
en speelde de wedstrijd ondanks de
nodige blessuretijd zonder echt in de
problemen te komen uit.
Dankzij de zege heeft Baarlo het
ticket voor de nacompetitie, erfenis
van kampioen Mierlo Hout, nu nog
volledig in eigen hand.

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

Er was met name dreiging bij
standaardsituaties, maar echt gevaarlijk werd het niet voor het Baarlodoel. De ploegen leken dan ook
met een dubbelblanke stand aan de
thee te gaan, maar op slag van rust
sloeg Baarlo onverwachts alsnog toe.
Tayo Janssen ontfutselde op de rand
van het zestienmetergebied een bal
van een Merefeldia-verdediger en
bracht vervolgens de bal strak en laag
voor het doel. Een eitje voor pinchhitter Matthijs de Vogel die inkomend
bij de tweede paal de bal eenvoudig binnentikte, 0-1. Vrij snel in de
tweede helft wist Baarlo de voor-

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

Baarlo-speler Jort Kluthausen aast in de rug
van een tegenstander op de bal (Foto: Len Gielen)

Bij aankoop van:

500 gr varkens
braadworst
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Toernooi in Echt

Goud Heldense judoka’s
Door: Mark van der Linden, Judoclub Helden
Leden van Judoclub Helden namen in het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 mei deel aan het Kaizen
toernooi in Echt. Daar werden diverse gouden medailles behaald.

Onder de maat

BEVO verliest
van feller Ell
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO kon zichzelf zondag 20 mei een
dienst bewijzen door te winnen van en in Ell. Echter liet de ploeg het
met name in de tweede helft afweten en trok Ell de zege verdiend naar
zich toe, 3-2.

Bo van den Brand won goud
Op de eerste dag was Bo van
den Brand overtuigend de beste in
de poule. Ze won dan ook het goud.
Mark van Dijk maakte zijn favorietenrol ook waar en werd ook eerste.
Op de tweede dag was Barbara
Konings erg goed op dreef. Ook zij won
al haar partijen overtuigend en werd
eerste. Joyce Peters bereikte met twee
overtuigende zeges de finale. Helaas

ging deze verloren en daarmee haalde
Joyce een knappe tweede plaats. Bart
Cuppens sloot het weekend af met een
zilveren medaille. Hij won drie partijen
met verschillende technieken.
Brons was er voor Nova
Peeters, Noa Janssen, Isis van Dril
en Marlouk Colbers. Deze dames
judoden erg goed. Isis wist zelfs
voor de derde plaats van de

Nederlands kampioen tot 32 kilogram te winnen. Minke Boonen,
Aron Theunissen, Sten Luijten,
Eefje Moors en Owen van Dijk
mochten bijna om de medailles
judoën, ook zij mogen tevreden
terugkijken op dit toernooi.
De rest van de judoka’s deden
goed hun best, maar pakten
helaas geen prijs.

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

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

Meijelseweg 388• •5985
Beringe
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TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

Wij zoeken nieuwe
Houthandelcollega’s
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Voor locatie Panningen & Sevenum:

• Operators

• Banketbakkers

• Productiemedewerkers • Vakantie-/weekendkrachten
Voor meer informatie ga direct naar:

www.werkenbijbakkersland.nl

De eerste tien minuten van deze
wedstrijd was het Ell dat de pot
dicteerde en enkele goede mogelijkheden voor zichzelf creëerde.
Een goede mogelijkheid voor Ell,
waarbij Michael Evers teveel vrijheid
kreeg en van ongeveer 25 meter
doeltreffend uithaalde laag in de
benedenhoek en onhoudbaar voor
de keeper, 1-0.
BEVO hervond zich na dit doelpunt. Aanval na aanval golfde op het
Ell-doel. Uit een van deze aanvallen
werd een dubbele een-twee tussen
Guido Gielen en Sam van Rijt door
laatstgenoemde breed gelegd op
Rob Minten, die simpel de gelijkmaker kon binnenschieten, 1-1.
In de 37e minuut een volgende
goede mogelijkheid voor spits Rob
Minten, nadat hij diep was gestuurd
door Michael Janssen. Echter de
eveneens goed keepende goalie van
de tegenpartij pareerde uitstekend.
Ongeveer vijf minuten voor
rust nam BEVO een voorsprong.
Kevin wist hier wel raad mee en

schoot binnen, 1-2. Helaas voor
BEVO kwam Ell in de extra tijd van
de eerste helft alsnog langszij.
Na balverlies aan BEVO-zijde en
onvoldoende ingrijpen haalde een
Ell-aanvaller van een meter of
twintig uit en het stond het weer
gelijk, 2-2.
Na rust een onherkenbare
BEVO-ploeg, waarin het gros van
de spelers onder de maat bleven,
waardoor het heel moeilijk werd
om hier de volle winst te behalen.
Gelukkig voor BEVO stak keeper
Nick Steeghs in blakende vorm en
hield door schitterende reddingen
het doel nog schoon.
Maar tien minuten voor tijd
viel dan toch de winnende treffer
voor Ell, nadat de BEVO-ploeg
weer eens knullig balverlies leed
en simpel de 3-2 kon worden
uitgespeeld. De BEVO-ploeg
probeerde het nog wel, maar
zondag was deze ploeg niet bij
machte om het Ell heel moeilijk
te maken.

Drie punten erbij

Panningen wint
van SVC 2000
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Voor het eerste herenteam van SV Panningen stond zondag 20 mei
de wedstrijd tegen SVC 2000 uit Roermond thuis op het programma.
Voor Panningen stond niets meer op het spel. SVC 2000 was nog in de
race voor de tweede periode. De mannen uit Roermond voelden zich
ernstig tekort gedaan in hun vorige wedstrijd tegen kampioen Helden
en waren gebrand op revanche. Het werd 2-1 voor Panningen.
Meteen na het beginsignaal van
scheidsrechter Van de Moosdijk liet
Panningen via enkele overtredingen zien dat het niet van plan was
iets weg te geven. Langzaam nam
Panningen het initiatief over en de
Roermondse doelman Tim Linssen
redde fabuleus op een kopbal van
Remco Litjens. Robin van Osch testte
ook de kwaliteiten van de doelman
in de 12e minuut, maar het bleef nog
even 0-0.
In de 15e minuut malheur voor Youri van den Hurk,
hij moest geblesseerd uitvallen.
Ilias Amhaouch verving hem. Daarna
die prachtige combinatie in de 35e
minuut. Ilias Amhaouch passte
secuur op Robin van Osch, die op
snelheid de Roermondse verdediging
aftroefde en feilloos de vrijstaande
Tom Vullers vond, 1-0. Panningen
was nu gewoon de betere ploeg
en Ilias Amhaouch probeerde het
met een omhaal. In de 39e minuut
scoorde Robin van Osch na balver-

lies in de Roermondse verdediging
de 2-0.
Na rust aanvankelijk eenzelfde
spelbeeld. Kansen waren er voor
Ilias Amhaouch en Robin van Osch
in respectievelijk de 46e en 52e
minuut. Bram Leenders moest
geblesseerd het veld verlaten en
Roger op het Veld kwam hem vervangen. Idris Pakasa verscheen
vrij voor SVC-doelman Tim Linssen,
maar hij scoorde niet. En ook in
de 76e minuut had Idris het geluk
niet aan zijn zijde, hij was de
SVC-goalie al gepasseerd, maar
schoot over. De wedstrijd kabbelde nu voort en plotseling kon
Rachid Moessant in de 83e minuut
de Anschlusstreffer scoren, 2-1.
SVC 2000 recht nog even de rug,
maar verder dan een afgekeurd
doelpunt wegens buitenspel in de
90e minuut kwamen ze niet. En zo
schreef Panningen nog drie punten bij op haar conto in de vierde
klasse D.
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Venlo verslagen

Koningslust bereikt
nacompetitie
Door: Hay Janssen, voetbalvereniging Koningslust
Het eerste herenteam van VV Koningslust pakte op zondagmiddag 20 mei de winst in de wedstrijd tegen de
Venlose voetbalclub VOS met een eindstand van 8-1. De overwinning betekent een plek in de nacompetitie voor
de club uit Koningslust.

Heldense Ruiterdagen

Ruiters Caprilli
in de prijzen
Vanaf de aftrap had de thuisploeg
het veldoverwicht. Het was Bram
Rongen die voor de 1-0 zorgde uit een
voorzet van Roel Ghielen. In de 36e
minuut scoorde Bram Rongen opnieuw
na een combinatie met alweer Roel
Ghielen. In de laatste vijf minuten van
de eerste helft leek Koningslust door
te stoten naar een 3-0 voorsprong,
maar Nick Rongen, Peter Janssen (2x)
en Jurjen Verbong wisten de geboden
kansen niet te benutten.

Na rust wel raak
Meteen na de rust was het uit
de eerste aanval wel raak. Na een
afgeslagen aanval kwam de bal
voor de voeten van Jurjen Verbong

die met een beheerste schuiver
VOS-keeper Maurice Janssens het
nakijken gaf. Na de 3-0 voorsprong
voor Koningslust was het de
Venlose Denny Manders die voor
de 3-1 zorgde. Na een redding van
Koningslust goalie Roel Hunnekens
op een vrije trap, scoorde hij vanuit
de rebound. In de 56e minuut
zorgde Roel Ghielen voor de 4-1
vanuit een combinatie met Nick
Rongen. Tien minuten later kreeg
Koningslust een penalty. Aanvoerder
Bram Kessels miste en zag zijn inzet
gestopt door de VOS-keeper. De
poging die hij vervolgens ondernam
om te scoren, beoordeelde
scheidsrechter Gielen met een
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tweede gele kaart, waardoor de
ploeg met tien spelers verder moest.
Toch kwam de overwinning in de
hectische slotfase niet meer in gevaar.
In de 80e minuut scoorde spits Bram
Rongen opnieuw uit een pass van
Roel Ghielen, 5-1. Daarmee was de
eindstand nog niet bereikt. In de extra
tijd wist Koningslust nog drie keer te
scoren. Bram Rongen uit een pass van
Jurjen Verbong, 6-1. Wouter Coolen na
een scrimmage, 7-1 en Bram Rongen
tekende ten slotte voor de eindstand,
8-1. Door het gelijkspel tussen
Heythuysen en Altweerderheide
betekent de 8-1 overwinning voor
VV Koningslust ook het ticket voor de
nacompetitie. (Foto: Peter Janssen)

Door: Kirsten Voesten, paardensportvereniging Caprilli
Ruiters van psv Caprilli uit Panningen stonden in het pinksterweekend
op zondag 20 en maandag 21 mei op de Heldense Ruiterdagen in
Panningen. Daar werden diverse prijzen behaald, waaronder eerste en
derde plaatsen.
Op zondag werd er door de
paarden dressuur verreden en
gesprongen. Enkele leden van Caprilli
deden hier aan mee. Er werden mooie
resultaten gehaald. John Steeghs
wist met Gesture S de derde prijs in
dressuur L1 mee naar huis te nemen.

Pinkstermaandag
De viertallen beten op pinkstermaandag het spits af. Caprilli I
behaalde de gedeelde eerste prijs
met 214 punten. Dit waren Iris Gülcher
met Avantie S, Chelsey Vestjens met

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

J’Adore S, Levy Berkers met Versace
S en Daantje Wijnen met Dolce S en
Fabienne Janssen met Wispher S als
reserve en supporter. Het tweede
Viertal heeft een derde plaats gehaald.
In de klasse AB B werd Amber
Huskens eerste met Just For Fun
met 198,5 punten. Bij de C B werd
Naomi Vestjens met Puk S eerste
met 200 punten. In de DE B werd
Chelsey Vestjens zesde met J’Adore
S met 211,5 punten. Zevende werd
Iris Gülcher met Avantie S met
208,5 punten.

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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Drie ondernemers lanceren Kessels Blondj

(Junior) Accountmanager
VVV - Venlo

Ambitieus en in het bezit van een enorme drive.
Werkervaring in een vergelijkbare functie.

‘Een biertje omarmd
door de Kesselnaren’
Een eigen biertje maken dat écht Kessels is. Dat was het idee van drie Kesselse ondernemers en vrienden.
Ze pakten het plan serieus op en dachten over alle zaken tot in de puntjes na, van de smaak tot het uiterlijk van
het viltje. Uit de vele brainstormsessies en overleggen vloeide uiteindelijk Kessels Blondj voort. Op zaterdag
26 mei wordt bij de proeverij van Aodemnoët het nieuwe biertje gepresenteerd.

Assemblagemonteur
Addit Venlo

Gevarieerd montage werk
van volledige systemen.

Bekijk al onze topvacatures op www.personato.nl

R&D Engineer
Parthos Panningen

Verantwoordelijk voor het ontwerpen
en tekenen van producten en systemen.

Process Engineer
MGG Tegelen

Ervaring met het optimaliseren
van processen in metaalbewerking.

De drie ondernemers, Theo
Peeters van Design B&B Het Raadhuys,
Pim Janssen van Restaurant Corsica! en
Paul Gorren van CactusWereld, kwamen op het idee tijdens een terrasmomentje. “Ik had net een Belgische gast
gehad die zei dat het bier in de koelkast niet paste bij het imago van Het
Raadhuys”, vertelt Theo. “Paul, Pim
en ik drinken regelmatig wat samen
en tijdens één van die bijeenkomsten
kwam het gesprek op wat de gast mij
vertelde. Toen hebben we besloten
dat we een biertje wilden maken met
een Kessels imago.”
De drie mannen beslisten al snel
dat het geen haastwerk mocht worden en dat over alles goed nagedacht
moest worden, zodat het absoluut
bij Kessel zou passen. Ze discussieerden onder meer over waar het biertje
gebrouwen moest worden, hoe het
etiket eruit moest zien, welke doelgroep bij het bier zou passen en, misschien wel het belangrijkste, hoe het
moest smaken. Ze kwamen talloze
keren bij elkaar en vergaderden over
alle moeilijke beslissingen die genomen moesten worden.
De smaak werd bij toeval ontdekt.
“We hebben veel biertjes geproefd,
met alle brouwers in de regio gepraat
en de opties bekeken, maar dat was

het allemaal net niet”, vertellen de
drie. “Toen kwam net de Belgische
gast van Theo, die hem in eerste
instantie op het bier had gewezen,
weer in beeld.”, vertelt Paul. “Die is
amateurbrouwer en gaf ons drie proefbrouwsels. Bij de derde wisten we alle
drie heel zeker dat dit de smaak zou
zijn van Kessels Blondj. Het heeft een
volle smaak en een frisse afdronk.”
Het bier was dus geregeld, maar
de bedoeling is dat de Kesselnaren het
biertje echt gaan omarmen. “Iedereen
in Kessel moet denken: dit is ons biertje”, vertelt Theo. Dat begint bij de
naam. De drie mannen kozen voor de
merknaam Casle, een verwijzing naar
Graaf Hendrik van Kessel die in een
document uit 1082 beschreven wordt
als Comitis Henrici de Casle. Als naam
van het biertje werd Kessels Blondj
gekozen. “Blondj is Kessels dialect,
dus dat was niet zo’n moeilijke keuze”,
aldus Pim. Voor het flesje werd een
dikbuikje gekozen en natuurlijk kon
een glas ook niet ontbreken. “Het logo
is ontstaan uit het wapen van de voormalige gemeente Kessel. Het motto
‘Laat het leven stromen’ is een knipoog naar genieten en naar de Maas.
“En we hebben viltjes laten maken,
er zijn cadeauverpakkingen en Kessel
Blondj is straks bij zo’n tien horeca-

gelegenheden in Kessel te bestellen”,
vertellen de mannen. Ook bij de lokale
supermarkt Phicoop en de VVV-locatie
is het bier straks te verkrijgen.
Over alles werd dus nagedacht.
Zoveel zelfs dat het op een bedrijf
begon te lijken. Dat is het echter absoluut niet, zo maken Theo, Paul en Pim
meteen duidelijk. “Het is en blijft een
hobbyproject”, aldus Pim. “Maar we
wisten meteen dat als we iets zouden doen, we het ook goed zouden
doen. Het product moet op alle gebieden perfect zijn, kwaliteit hebben.
Geld hoeft het niet op te leveren, maar
het zou wel fijn zijn als het in de toekomst kostendekkend is.” Paul: “De lat
lag ontzettend hoog tijdens het project. Je moet ook goed weten wat
je wil en daar de focus op houden,
anders wordt het chaos. En natuurlijk
niet opgeven.”
Het bracht de vrienden in ieder
geval dichter bij elkaar. Pim: “Ik kan
wel zeggen dat bier verbroedert.”
Tijdens het evenement Veurpreuve
van zangvereniging Aodemnoët op
zaterdag 26 mei wordt het biertje
gepresenteerd. Een dag later, zondag
27 mei, is het tijdens Belaef Kessel bij
vrijwel alle horecagelegenheden, de
VVV-locatie en de lokale supermarkt in
Kessel te verkrijgen.

Dorpsspel in Meijel gaat van start
Meijel staat op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei weer in het teken van dorpsspel Peel Zonder Grenzen. Het
evenement vindt voor het derde opeenvolgende jaar plaats in het centrum van het dorp en is inmiddels
uitgegroeid tot een jaarlijks festijn met honderden deelnemers.

Vind jouw baan met Ruud, solliciteer direct!

Ook dit jaar strijden er naar verwachting ongeveer dertig teams
van tien tot twaalf man sterk om de
winst. Het tweedaagse dorpsspel
bestaat uit een pubquiz op vrijdagavond en het Peel Zonder Grenzenspel op zaterdag. Tijdens dit spel
moeten de deelnemers diverse
opdrachten uitvoeren in en rondom

Meijel. Ook dienen er vragen te worden beantwoord in diverse categorieën. De dag wordt afgesloten met
een finalespel midden in het dorp,
waarbij de deelnemers middels het
overwinnen van stormbanen, opdrachten en een luchtkussen punten kunnen
verdienen. Ten slotte wordt tijdens
een feestavond in de tent op het

Alexanderplein voor alle teams de
winnaar van Peel Zonder Grenzen
2018 bekendgemaakt. De avond
wordt opgeluisterd door coverband
Noah.
Meer informatie over de inschrijving en deelname aan Peel Zonder
Grenzen is te vinden op
www.peelzondergrenzen.nl
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Emotioneel theaterstuk moeder en dochter
Ann Philipsen uit Helden en haar dochter Josje staan vanaf juni in verschillende Limburgse theaters met hun
eigen voorstelling. Het verlies van de man van Ann en dus de vader van Josje staat centraal in het stuk dat
geregisseerd wordt door Anneke Schröder. Ze trappen af bij DOK6 in Panningen op vrijdag 8 juni.

“Veeg je de oude pijn onder de mat
en loop je, zwijgend en ongemakkelijk, verder over broebels? Of, til je dat
tapijt op en veeg je de troep eronder
uit.” Ze opperden het idee om er een
theatervoorstelling van te maken.
Zo werd Broebels geboren. Een egodocument vormgegeven in een afwisseling van bewegingsspel, muziek,

dans, beelden en tekst in het ‘heljes’
dialect. “Feitelijk een verslag van het
proces dat moeder en dochter samen
hebben doorgemaakt. Met een lach en
een traan.”
De aftrap is op vrijdag 8 juni in
DOK6 in Panningen. Kijk voor meer
speeldata op www.broebels.nl
(Foto: Jac Willekens)

Gerenoveerd

Opening kiosk bij
kasteel Kessel
De kiosk krijgt opnieuw een plek in de Kesselse kern. Het optrekje
uit 1932 was een geschenk van pastoor Munnecom en werd jaren
geleden verkocht. Tijdens het evenement Belaef Kessel op zondag
27 mei wordt de kiosk, die nu bij Kasteel De Keverberg staat, officieel
geopend en ingezegend.

“Je leeft je leven tot er iets
gebeurt wat je helemaal omverwerpt”, schrijven de twee over hun
voorstelling. Voor moeder en dochter
was dat moment toen Ton bijna veertig jaar geleden overleed. “Voor Ann
brak een tijd aan van overleven met
drie kleine kinderen die zorg en aandacht nodig hadden.”
Ook Josje bleef bezig met de
gevolgen. “Josje ging overleven en

zocht het in de overtuiging dat ze
vanaf de dood van haar vader alles
alleen moest doen”, aldus moeder en
dochter. “Een overtuiging die tot na
haar veertigste hardnekkig de toon
zette voor iedere dag. Dat kwam
onder andere tot uitdrukking dat
ze de lat erg hoog legde voor zichzelf. Wanneer is het goed genoeg?
Goed genoeg voor wie? En voor wat?”
De terugkomende vragen resul-

teerden in een confronterend gesprek
toen Josje rond de 40 jaar oud was.
“Het was niet gemakkelijk om als
dochter je grieven die je koestert
tegenover je eigen moeder uit te spreken.” Bij Ann kwamen schuldgevoelens en nieuwe zaken bovendrijven.
“Ben ik een slechte moeder of ben ik
dat geweest?”
De twee vroegen zich af wat
ze moesten doen na het gesprek.

Gratis concert

Pannings dameskoor
viert jubileum
Dameskoor PADAKO uit Pannigen bestaat veertig jaar. Dit wordt gevierd met een gratis jubileumconcert op
zondag 10 juni in het nieuwe gemeenschapshuis van Panningen. Het concert is voor iedereen toegankelijk en er
treden ook gastkoren op uit Beringe, Meijel en Grevenbicht.

Het Panningse Dames Koor werd in
1978 opgericht als koor van de toenmalige Limburgse Vrouwen Bond met
Math Ebisch als eerste dirigent.
Twee jaar later nam Hub Bouvrie het
stokje over en hij bleef twintig jaar
lang dirigent. De groep, waarvan nu
nog zeven dames lid zijn vanaf op de
oprichting, groeide uit tot een ambitieus dameskoor dat regelmatig te

horen was in de Parochiekerk van
Panningen en in bejaarden- en verpleegtehuizen. Het koor gaf niet alleen
concerten in Nederland, maar ook in
België en Duitsland. Er ontstonden
door de jaren heen diverse tradities,
zoals het jaarlijkse kerstconcert in de
Kapel van de Paters Lazaristen en de
driejaarlijkse koorreis. In 2000 werd
het koor zelfstandig en kreeg het de

naam PADAKO en een jaar later kreeg
het koor haar huidige dirigente Saskia
Ramakers.
Het jubileumconcert op zondag 10 juni begint om 13.30 uur in
het Panningse gemeenschapshuis.
De gastkoren van deze middag zijn
Bon-Apart uit Beringe, FemmesVocales uit Meijel en het Maasland
Kozakken Koor uit Grevenbicht.

Ter gelegenheid van het 75-jarig
jubileum van de Koninklijke Fanfare
Maasoever uit Kessel kreeg het dorp
begin jaren 30 een kiosk cadeau van
pastoor Munnecom. Jaren geleden
werd het bouwwerkje door buurtschap De Oude Kern verkocht aan
drie Nederweertse caféhouders.
“Toen een Kesselnaar tijdens een
kaartavond in Nederweert lucht
kreeg van het feit dat de caféhouders
de kiosk wilden wegdoen, gingen
Dorpsoverleg Kessel (DOK), ZO Kessel
en Kasteel De Keverberg met elkaar
in gesprek om het werk terug te
halen naar Kessel en te investeren

in een grondige renovatie”, aldus de
werkgroep Branding Kessel van het
DOK. Een aantal vrijwilligers knapte
de kiosk op en schilderde het in de
kleuren van de werkgroep. Pastoor
Verhaag zegent zondag 27 mei de
kiosk opnieuw in tijdens de officiële
opening. Samen met het dameskoor
draagt hij daarnaast een heilige mis
op. De Kesselse fanfare geeft die
middag een optreden in de kiosk en
er zijn presentaties van Dorpsoverleg
Kessel en Branding Kessel. De dag
wordt vervolgens afgesloten met een
optreden van een orkest. De opening
is om 09.30 uur.
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Agenda t/m 31 mei 2018
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Basiscursus libellen,
dagvlinders en sprinkhanen
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Informatiemiddag Beslissingen
rondom het levenseinde

Muziek onder de Toren – Aalander
muzikanten en fanfare Sint Jozef

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: KBO Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 13.30-16.45 uur
Org.: Werkgroep cultuur in hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Pizzapop 1:
Hero-muziekspellen spelen

Instuif 2.0 (12+-party)

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: IVN Helden en De Vlinderstichting
Locatie: IVN-lokaal Kloosterstraat Helden

Dorpsspel Peel Zonder Grenzen
spel en feestavond

Bevo Business Dinner Event
met gastspreker en muziek

Optreden Naughty Naughty ft.
Supergaande

Tijd: 19.00 uur
Locatie: De Heuf Panningen

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden
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Festival EGOpop (t/m 26 mei)
Tijd: vanaf 19.00 uur
Organisatie: Stichting EGOpop
Locatie: evenemententerrein De Horsten Egchel

Dorpsspel Peel Zonder Grenzen
opening met pubquiz

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: spel vanaf 10.30 uur (feestavond 20.00 uur)
Locatie: Alexanderhof Meijel

Tijd: 20.30-00.00 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas en Tara Chatrou
Locatie: DOK6 Cavo Panningen

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Pizzapop
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Expositie ‘De onrustige aarde’

Opening en inzegening kiosk
Tijd: 09.30 uur
Locatie: kasteeltuin De Keverberg Kessel

DOK6Theaterfestival
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: DOK6, gemeente Peel en Maas en
toneelhuis LFA
Locatie: DOK6 Panningen

di
29
05

Duatlon-triatlon Kessel
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Workshop prikkelverwerking

Evenement Belaef Kessel

Kampioensreceptie VC Olympia

Tijd: 11.00-16.00 uur
Organisatie: AspergeGilde Peel en Maas
Locatie: Roode Eggeweg 11, Kessel

Dit gaan we verdeeld over 2 dagen vieren met een 7 gangen asperge diner.

Binnenkomst beide avonden tussen 18.30 en 19.00 uur.
Ontvangst met amuse en bubbels. U kunt hiervoor al reserveren.

Tijd: 18.30-21.30 uur
Locatie: kasteelweide Baarlo
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Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Open dag Asperge
Gilde Peel en Maas

Op 1 juni 2018 bestaan we 25 jaar!
Data zijn vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni.
Tevens hebben we tussendoor op beide avonden een ‘muzikale verrassing’.

Volksfeesten volleybaltoernooi en
aansluitend dj Matje Big Fun
Tirolerparty

Tijd: vertrek om 19.00 uur
Organisatie: florawerkgroep IVN Helden
Locatie: vertrek vanaf De Brentjes Koningslust

Open dag AspergeGilde Peel en
Maas bij Wulms Asperges

Tijd: 20.00-21.00 uur
Organisatie: VC Olympia
Locatie: Thoes Piushof Panningen

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

Inventarisatie natuurgebied
Vlakbroek

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Kessel

Tijd: vanaf 20.00 uur
Locatie: Alexanderhof Meijel

Tijd: vanaf 11.15 uur
Organisatie: werkgroep Kesselse Duatlon-Triatlon
Locatie: zwembad en kern Kessel

7 gangen
er
asperge din

€ 49,50

p.p

Restaurant Bistro Kepèl - Raadhuisplein 41, 5981 AT Panningen - Telefoon: (077) 307 5394

OPEN DAG

Het AspergeGilde Peel en Maas organiseert op zondag 27 mei van
11.00 tot 16.00 uur een open dag bij agrarisch bedrijf Wulms Asperges in
Kessel. Het bedrijf is actief in de aspergeteelt en vollegrondstuinbouw.
Het AspergeGilde laat bezoekers
kennismaken met de aspergeteelt in
alle facetten. Er kunnen (barbecue)
aspergehapjes worden geproefd en
kinderen kunnen zich vermaken op
het springkussen. Het AspergeGilde
Peel en Maas is een samenwerking

van ruim twintig aspergetelers
uit Peel en Maas en heeft als
doel Peel en Maas promoten als
de aspergeregio. Kijk voor meer
informatie op
www.aspergegildepeelenmaas.nl
of op de Facebook-pagina.

DOK6Theaterfestival
ZONDAG 27 MEI krijgt vervolg
van 10.30 - 19.00 UUR
Locatie: Klaarstraat 3 in Ospel

Korte Zeilkens 20 Neerkant - Klaarstraat 3 Ospel 0493-341535 06-82583305

In en om DOK6 in Panningen vindt op zondagmiddag 27 mei voor de
tweede keer het DOK6Theaterfestival plaats. Zes theater- en toneelgezelschappen uit de gemeente Peel en Maas presenteren zich tijdens deze
middag aan het publiek. Wethouder van Cultuur Wim Hermans opent het
festival om 13.00 uur samen met Bertine van Heugten.
In 2014 staken de zes theatergezelschappen voor het eerst de koppen
bij elkaar om een gezamenlijk evenement op touw te zetten. Wegens het
succes van de eerste editie in 2017,
wordt dit jaar een tweede theaterfestival georganiseerd. De theaterverenigingen Habbekrats Maasbree,
Miks en Metsj Beringe, Spektakel

Kessel, Kameleon Baarlo, COM Meijel
en Aventatie Panningen spelen deze
middag ieder drie keer een kleine
voorstelling in de vorm van eenakter. Zo kan iedereen alle uitvoeringen
zien.
Het festival duurt van 13.00 uur
tot 17.00 uur en is voor iedereen
gratis toegankelijk.
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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
Woensdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 27 mei
H. Mis 09.30 – koor t.i.v. Jo van
Knippenberg-Smits (zeswekendienst); overl. fam. Bruijnen-Giessen

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 27 mei
H. Mis 11.00 uur
Zondag 3 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 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
Zondag 27 mei
10.30 uur: Eucharistieviering waarin
de kinderen van groep 4 van de
basisscholen de Eerste H. Communie
ontvangen. Assistentie: Mevr. Maria
Nabben – Mevr. Els Hanrats. Intenties:
Sjeng en Gonda in ‘t Zandt-Grubben,
Gijs in ‘t Zandt en Anna Grubben.
Woensdag 30 mei
19.00 uur: H. Mis bij gelegenheid van
de meimaand bij Kapel ‘t Rooth. Zang
Dameskoor. Intenties: Overl. ouders
Driessen-Daemen, zoon Frans, Lies
en Lei, Mia en Jeu en schoonzoon
Jan. Overl. ouders Wiel en Beth van
der Sterren-Wijnen, dochter Door
Kuijpers-van der Sterren, schoon-

Kerkdiensten
Zondag 27 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. de zieken van de
parochie
Zaterdag 2 juni
H. Mis 19.00 uur

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 27 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste
Communieviering
Vrijdag 1 juni
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur.
H. Vormsel 19.00 uur door hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v.
Jongerenkoor St. Jan de Doper Blerick
Overleden: Wiel Opstals, 93 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88

dochters Nel van der Sterren-Beckers
en Door van der Sterren-Smolders en
kleinzoon Wiljo ven der Sterren. Marjo
Braun. Overl. ouders Gerard Smets en
Dorothea Hanssen en overl. kinderen. Sjors en Maria Cox-de Kock. Lei
Daemen (Venloseweg), verjaardag.
Louis Vrenken, An Vrenken-Wijnen,
schoonzoon Jeu en Dick. Overledenen
van de familie Hanrats. Voor alle
overleden leden van Buurtvereniging
Veldsehuizen en Door van der SterrenSmolders. Voor de overledenen van
buurt ‘t Rooth.
Vrijdag 1 juni
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zondag 27 mei.
H.Mis op de kiosk op de Markt.

Inwoners partnerstad bezoeken
gemeente
Inwoners van Grevenbroich, partnerstad van Peel en Maas,
kwamen onlangs op bezoek in de gemeente. Onder het thema
Spargeltour reisde het gezelschap van 45 personen onder begeleiding van VVV Peel en Maas naar de Smaak van Peel en Maas in het
centrum van Panningen. Daar proefden de bezoekers asperges en
maakten ze kennis met het Panningse centrum. Het volgende
bezoek is tijden de kunstmarkt in Kessel op zondag 26 augustus.

Kerkdiensten
Zaterdag 26 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 2 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. leden en overl.
leden parochieel gemengd koor
Koningslust b.g.v. het 50jarig bestaan;
uit dankbaarheid leden verzetsbeweging en oorlogslachtoffers 1945; Piet
Keijsers en Lies Keijsers-Smolders
Overleden: Toos Joosten-Bos, 81 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 26 mei
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Harrie Vrinssen en Jo Vrinssen-van
den Eijnden; Wiel Simons (gest. jaardienst); Henk Broekgaarden-Coppers;
Lins Snijders en Mien Snijders-Schreurs
en kleinkind Sjang Beijers; overl. fam.

19.15 uur. Jaardienst voor Naadje
Konings en Lies Teeuwen.
Maandag 28 mei.
19.00 uur. Rozenkrans bij de kapel van
de Familie Meerts.
Woensdag, 30 mei.
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag, 2 juni.
19.15 uur. Mevr. Nel Hillen – Puts.
Na de H.Mis processie in de kerk.
Mededeling.
Hartelijke gelukwensen aan de kinderen en hun ouders vanwege de Eerste
H.Communie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 26 mei:
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.

Meulendijks-Basten; Annie v.d. Elsenv.d. Heurik; Uit dankbaarheid
Zondag 27 mei
Doopviering: 15.30 uur Melle Martens
Maandag 28 mei
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 29 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

(Vosberg), Ans Steeghs-Stevens,
overleden ouders Steeghs-Rutten en
overleden ouders Verbugt-Gommans
Extra collecte misboekjes
Zondag 27 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 29 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 30 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Parochie Panningen
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 24 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 25 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 26 mei
H. Mis 19.00 uur -Gemengd koor
t.i.v. Joke Goes; To Janssen-van der
Linden (bgv. verj.) en Piet Janssen en
zoon Sjraar; Andreas Crommentuijn
en Gertrudis Crommentuijn-Kusters;
Maria Gommans-Steeghs; Leo Steeghs

Zondag 27 mei:
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Kerkdeurcollecte.
Jaard. Jo Crienen; Sef Gommans
wegens trouwdag, Jaard. Piet Mertens,
tevens voor Jan Mertens en overledenen v.d. fam. Mertens-Tercken.
13.30 uur Doopviering van Lavina
Hovens.
Donderdag 31 mei:
8.30 uur H. Mis.
Mededelingen:
Zondag 27 mei is er na de H. Mis een
kerkdeurcollecte voor de Nederlandse
Missionarissen. Vrijdag 1 juni wordt
vanaf 9.00 uur de H. Communie bij zieken en ouderen thuis gebracht.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Zaterdag 26 mei
19.15uur Voor de parochie.
Zondag 3 juni
9.30 uur Jaardienst Martien Heymans
en Helena Heymans-Rutten.

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 10 juni
9.30 uur Louis Maas en Trui MaasGeelen.
Medelingen:
Zaterdag 26 mei is de H. Mis om
19.15 uur i.p.v. op 27 mei.

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
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• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Precision Black • HDR 1000
• Smart TV met Smart Hub

UHD TV / QE55Q6F

1195,-

604,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

*

895,-

INRUILKORTING

1799,-

NU

504,-

GRATIS
BEZORGD!

-/-

INRUILKORTING

1399,-

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• High Dynamic Range (HDR)
• TRILUMINOS-display
• 4K HDR Processor X1

UHD TV / KD55XE9005

Tummers

599,-

879,-

NU

EVENT

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

• A+++ -30% • 1 - 8 kg
• VarioPerfect • 1400 t/pm
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie

• Volledig integreerbaar • A+
• 12 couverts • SilentPlus 46 db

INBOUW VAATWASSER
SMV45AX00

495,649,-

*

859,-

MEI

MEI

25 26 27

MEI

VIP-demonstratie!

in te schrijven voor een gratis

Bezoek eptummers.nl/sonos-event om u

WASMACHINE / WAT28491

• Hetelucht • 900 W magnetron • 44 liter
• 5 magnetronstanden met inverter techniek

COMBI-MAGNETRON
CMA583MS0

595,-

495,-

UW BOSCH
SPECIALIST
IN DE REGIO!

• A+++ -10%
• 1 - 6 kg
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

WASMACHINE
WAN28090

6 winkels in Limburg: Roermond - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
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* Na € 50,- cashback via Bosch

