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Peelbazen in Meijel
Peeldorp Meijel stond in het weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 mei in het teken van het dorpsspel Peel zonder Grenzen. Zo’n 230 deelnemers stonden, verdeeld
over negentien teams, tegenover elkaar bij diverse spellen en opdrachten. Zo konden op vrijdag de eerste punten verdiend worden met de ‘captainsgame’. Nadat de teams
op zaterdagochtend het Peelboek hadden gevonden die als rode draad diende, werd Peel zonder Grenzen afgesloten met het finalespel. Stormbanen, springkussens en
breinbrekers, te vinden door heel Meijel, moesten genomen en opgelost worden. Team Dendoelhofjes wist uiteindelijk de meeste punten te scoren en ging met de titel
aan de haal. De leden mogen zich nu een jaar lang Peelbazen noemen. Het weekend werd afgesloten met een feestavond. (Foto: Meijel24)

Vragen over De Berckt
Zo doen we met je mee!

Growing
a better world
together

Rabobank werkt samen met leden en klanten aan een regio waar
het goed wonen, werken en recreëren is. Zo leveren we een bijdrage
aan het maatschappelijke leven, welvaart en welzijn in jouw omgeving.

8 juni
14/15 juni
17 juni
23 juni
25 juni
28 juni
5 juli

FoodForwardFestival
Doorgroeidagen Wonen
Dorpslab Baexem 2e bijeenkomst
Rabobank klantendag Toverland
Dorpslab Wessem 2e bijeenkomst
Business Event ‘De kracht van Maasgouw’
Ledenmagazine Dichterbij op de mat

Voor meer info kijk op rabo.nl/pml/vitaleregio

Waar worden arbeidsmigranten in midstay gehuisvest op recreatiepark De Berckt in Baarlo en waar komt hun parkeerplaats als ze naar het
racecircuit verhuizen? Dat waren enkele vragen die werden gesteld
tijdens de commissievergadering van gemeente Peel en Maas op dinsdag
28 mei.
De gemeenteraad en de burgerraadsleden die hen ondersteunen, kregen de plannen gepresenteerd waarbij
de arbeidsmigranten op het Baarlose
De Berckt worden verhuisd naar het
naastgelegen voormalige racecircuit.
Op het racecircuit is straks ruimte
voor 125 woningen en maximaal 700
arbeidsmigranten die tijdelijk in Baarlo
verblijven. AndersNu-burgerraadslid
Adelbert Bosker wilde weten waar
de woningen op De Berckt worden
gevestigd voor arbeidsmigranten die
van shortstay willen doorstromen
naar langer, tijdelijk verblijf (midstay).
“Dit was bij BreeBronne (Work and

Stay, red.) twee jaar geleden namelijk ook een kwestie”, aldus Bosker.
Hij duidde daarbij op de woningen
voor shortstay-huisvesting die geruild
werden voor huurwoningen buiten
Peel en Maas. Raadslid Sander Janssen
van Lokaal Peel en Maas wilde daarnaast weten of en waar er nieuwe parkeerplekken gerealiseerd worden voor
de auto’s van de arbeidsmigranten.
De gemeenteraad moet op dinsdag 25 juni besluiten of de arbeidsmigranten naar het naastgelegen
racecircuit kunnen verhuizen. Dan krijgen Bosker en Janssen ook antwoord
op de door hen gestelde vragen.
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Voorbereidingskrediet nodig van 500.000 euro

College wil nieuwe basisschool Meijel
in 2021 klaar hebben
Meijel moet per 2021 een volledig nieuwe basisschool hebben. Dat is
het plan van het schoolbestuur, de kinderopvang en het College van B&W
van Peel en Maas, zo maakten ze gezamenlijk bekend op woensdag
22 mei. Als de gemeenteraad tijdens de komende raadscyclus toestemming geeft voor een voorbereidingskrediet van 500.000 euro, kan het
plan verder worden uitgewerkt. Het nieuwe gebouw moet grotendeels op
de plek van het huidige pand komen.
Het huidige pand in Meijel is volgens directeur en bestuurder Paul
Engels flink verouderd. “Niet alleen
op het gebied van bijvoorbeeld klimaatbeheersing of duurzaamheid,
maar ook omdat we op een nieuwe
manier willen werken hier”, aldus
Engels. Den Doelhof wil in het nieuwe
gebouw unitonderwijs gaan geven.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Lisa Osinga
Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Een vorm van les geven waarbij zo’n
zeventig kinderen tegelijk in dezelfde
unit zitten. Den Doelhof heeft momenteel 500 leerlingen. Het gebouw van
de kinderopvang blijft wel staan, maar
moet verbouwd worden volgens het
nieuwe plan.

Protesten vanuit
de buurt
In 2017 maakten de gemeente en
het schoolbestuur een eerste plan voor
de nieuwe school. Het nieuwe gebouw
zou in dat concept aan de kant van
de huizen die aan de straat Aan de
Wijer liggen, komen. Vanuit de buurt
kwamen echter protesten, omdat
het nieuwe pand te hoog zou worden. Daarop werd een nieuw concept
gemaakt waarbij het nieuwe schoolgebouw parallel aan de sporthal zou
komen te liggen. Verder zou de kinderopvang afgebroken worden en ook
in het nieuwe pand komen. “Als dat
niet door zou gaan, wilden we eigenlijk weer naar de eerste variant terug
gaan”, aldus wethouder Wim Hermans.
De locatie bij de sporthal bleek
niet optimaal vanwege het budget
dat de kinderopvang ter beschikking
heeft. De gemeente betaalt alleen
de huisvesting voor de basisschool,
niet die van de kinderopvang. Tijdens
het maken van het concept kwamen
de partijen tot de conclusie dat een
vierkant gebouw beter zou zijn en als
locatie zou de plek van de huidige
school slimmer zijn. Zodoende werd
er na het afschieten van variant 2 niet
teruggegrepen naar het eerste con-

cept, maar werd er een nieuw plan
ontwikkeld.
De derde optie werd op maandag 20 mei tijdens een informatieavond getoond aan omwonenden,
Dorpsoverleg Meijel en bedrijven in
de buurt van de school. Daar kwamen maar weinig bezwaren naar
voren, aldus wethouder Hermans.
“We hebben niet het gevoel dat er
veel bezwaren gaan komen op het
plan.” De gemeenteraad moet in juni
gaan beslissen of ze 500.000 euro
wil vrijmaken om het concept verder te laten uitwerken. In 2017 werd
al 250.000 euro vrijgemaakt om te
onderzoeken of nieuwbouw of verbouwen de beste optie was. Na de
beslissing van de raad moet het plan
nog aanbesteed en gebouwd worden.

Hermans en Engels laten weten dat
het nieuwe gebouw voor de kerstvakantie van 2021 volledig klaar moet
zijn. De verbouwing van de kinderopvang moet volgend jaar zomer al
gereed zijn.

Bijeenkomsten over
openbare ruimte
In totaal gaat het nieuwe, 8 meter
hoge, gebouw ongeveer 6,2 miljoen
euro kosten. “Dat is indicatief”, laat
Hermans weten. De drie verschillende
ontwerpen lagen volgens Hermans
niet ver uit elkaar. De kinderopvang
moet de verbouwing zelf betalen.
Wat de kosten daarvan zijn, is nog niet
bekend. Het nieuwe gebouw moet
energieneutraal worden door gebruik

te maken van onder meer zonnepanelen en aardwarmte.
Later dit jaar volgen nog bijeenkomsten met omwonenden
en andere dorpsbewoners om te
bekijken hoe de openbare ruimte
rond de school ingericht moet worden. De gemeente, school en kinderopvang denken dat er onder
meer behoefte is aan natuur, extra
parkeerplekken en een openbare
doorgang. De aanpassing van de
Kerkstraat zal pas na de voltooiing
van de school plaatsvinden, aldus
Hermans. De aanpassing van de weg
stond al voor vorig jaar op de planning, maar de gemeenteraad riep op
te wachten totdat de plannen voor de
nieuwe school klaar zijn.
(Afbeelding: gemeente Peel en Maas)

Lezersonderzoek

HALLO nog steeds meest
gelezen nieuwsblad
Nieuwsblad HALLO Peel en Maas is nog steeds het best gewaardeerde en meest gelezen nieuwsblad in de gemeente Peel en Maas. Dat blijkt uit het
lezersonderzoek dat onafhankelijk onderzoeksbureau Toponderzoek uit Horst onlangs uitvoerde. HALLO krijgt gemiddeld een 7,7 van haar lezers.
HALLO Peel en Maas bestaat
inmiddels ruim drie jaar en is voortdurend actief om haar bladformule
verder te versterken. Daarom werd de
hulp ingeroepen van haar lezers. Bijna
700 personen vulden het enquêteformulier in dat in april huis-aan-huis
werd verspreid en online ingevuld
kon worden. In het lezersonderzoek
werd onder andere gevraagd naar de
nieuwsconsumptie, de rubrieken van
HALLO en wat lezers zouden veranderen aan het blad als zij één dag hoofdredacteur zouden mogen zijn.
Over het algemeen werd HALLO

omschreven als een actueel, duidelijk, lokaal, informatief en interessant
nieuwsblad met overzichtelijke rubrieken. Bijna de helft van de ondervraagde
lezers zou HALLO met het rapportcijfer 8 waarderen. Gemiddeld wordt het
nieuwsblad gewaardeerd met een 7,7.
Tijdens een eerder marktonderzoek dat
in 2016 werd uitgevoerd was dit een 7,4.
Uit het onlangs uitgevoerde onderzoek blijkt dat HALLO Peel en Maas nog
steeds goed wordt gelezen. 86 procent
van de inwoners van de gemeente Peel
en Maas, geeft aan dat hij of zij lokaal
nieuws het liefst in een weekblad leest.

Dagbladen komen met 45 procent op
de tweede plaats, gevolgd door televisie (30 procent) en sociale media
(25 procent). Het officiële gemeentenieuws leest 88 procent ook het liefst via
(lokale) nieuwsbladen. De meerderheid,
54 procent, geeft aan de HALLO grondig
door te lezen. Iets meer dan een kwart
van de mensen leest het hele blad
vluchtig. Sommigen gaven aan de HALLO
vaak eerst vluchtig door te nemen, om
op een later moment de artikelen te
lezen. De rubriek Nieuws wordt nog
steeds het meest gewaardeerd onder
de lezers (53 procent), gevolgd door

gemeente- en gemeenteraadsnieuws
en de familiepagina. Ook de cultuur- en agendarubriek en de rubriek
Geplukt spreken de lezer aan.
HALLO Peel en Maas gaat daarnaast aan de slag met alle tips, verbeterpunten en reacties die lezers
hebben doorgegeven, om het blad
verder te verbeteren. Onder alle deelnemers aan de enquête werd een
lunch verloot voor twee personen
bij restaurant Baron Frits in Kessel.
Carla Schouren uit Kessel is de gelukkige winnares en heeft inmiddels
bericht gehad.
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Windmolenproject zorgt voor discussie in dorp

Energiecoöperatie Grashoek kiest geen kant
De grote discussie rond de beoogde windmolens in het buitengebied van Grashoek is al een paar weken
gaande. De opgerichte stuurgroep van omwonenden en energiebedrijf Renewable Factory (REF) staan tegenover
elkaar, met allebei hun eigen inzichten en meningen. In het midden, precies tussen de twee strijdende partijen
in, staat Coöperatie Duurzame Energie Grashoek. “Wij zijn, ook al wordt op plekken anders beweerd, volledig
neutraal.”
“We zijn niet voor of tegen
de windmolens”, laat voorzitter Eddy Thewis weten. Samen met
Frits Verlinden vormt hij, vooralsnog,
de coöperatie die vanwege een provinciale subsidieaanvraag begin dit
jaar werd opgericht. “In de toekomst
moet het een brede organisatie worden waar van allerlei soorten bedrijven, organisaties en verenigingen uit
Grashoek mensen bij zitten. De inkomsten die we met allerlei energieprojecten bij elkaar willen krijgen, moeten
dan ook ten gunste komen aan de
plaatselijke bevolking. Dorpsoverleg
Grashoek moet dan als externe controleur van de coöperatie gaan dienen.
We hebben de allerbeste bedoelingen
en willen Grashoek vooral helpen met
de energietransitie die overal wordt
aangemoedigd door overheden en
gemeentes.”
Die goede bedoelingen zijn de laatste weken meerdere keren ter discussie
gesteld door de andere partijen, zo zegt
Thewis. “Zo werd, ook in de HALLO,
beweerd dat wij opgericht zijn mede
vanwege het windmolenplan van REF.
Dat is helemaal niet waar. We zijn geen
lid van de ‘windmolenmaffia’, zoals
ik ook al ergens gelezen heb. Daarom
willen we een einde maken aan al die
onwaarheden die worden verkondigd.
Straks worden Frits en ik er persoonlijk

op aangekeken en hebben we door de
leugens van anderen een steen door
mijn ruit liggen, terwijl wij juist de
Grashoekse bevolking willen helpen.”

Geen lid van
‘windmolenmaffia’
Het stoort Thewis heel erg dat
alle partijen maar wat roepen. Hij wil
daarom graag de oprichtingsgeschiedenis van de coöperatie toelichten.
“Het begon toen in 2017 iemand het
plan had om een zonnepanelenweide
te beginnen zo ongeveer in het centrum van Grashoek. Dat viel helemaal
verkeerd bij de bevolking vanwege
onder meer gebrekkige communicatie en het feit dat de bevolking niet
mee zou gaan profiteren. Wel de lasten, niet de lusten. Daarom richtte
Dorpsoverleg Grashoek de werkgroep
Duurzaam Grashoek op. Die moest de
alternatieven bekijken om de bevolking van Grashoek te helpen bij de
energietransitie.”
De werkgroep had het idee om
verschillende energieprojecten op
te starten en een duurzaamheidsbeurs te organiseren. Daarop werd
Energiecoöperatie Duurzame Energie
Grashoek opgericht. Thewis: “We hebben twee projecten waar we ons
vooral op richten: een zonnepane-

lenproject waarbij alle inwoners en
landbouwbedrijven de kans krijgen
om zonnepanelen te plaatsen zonder
investering en een agriproject waarbij
het mest- en groenafval van bedrijven verwerkt kan worden tot biogas,
waterstof of meststof.”

‘Belangrijkste is
draagvlak’
Daarnaast zou de coöperatie eventueel een samenwerking met derde
partijen, zoals bijvoorbeeld windenergiemaatschappijen, kunnen aangaan.
“Maar alles hangt daarbij af van de
situatie en context”, aldus Thewis.
“Zoals gezegd: wij staan er volledig
neutraal in. Als REF genoeg draagvlak
creëert en de windmolens komen er,
dan gaat de coöperatie ervoor zorgen
dat het geld dat in het omgevingsfonds komt, op een juiste manier
ten goede komt aan de volledige
Grashoekse bevolking. Maar het is wel
heel belangrijk dat er genoeg draagvlak is. Komen de windmolens er niet,
dan is er voor ons niks aan de hand.
Wij gaan gewoon verder met onze
eigen projecten.”
Het is volgens Thewis zo dat er
nu een windmolenproject is, maar
dat de coöperatie er bij alle soorten
energieprojecten er hetzelfde in staat.

“Als er een bedrijf komt met een aardwarmte-project dan gaan we daarbij
kijken hoe wij als coöperatie ervoor
kunnen zorgen dat de Grashoekse
bevolking er optimaal van profiteert.
Het allerbelangrijkste bij alle projecten
is in ieder geval draagvlak. Zolang dat
er niet is, houden wij ons er buiten.”
Thewis en Verlinden zijn momen-

teel vooral bang dat de coöperatie door alle, volgens hen onjuiste,
berichten de nek om wordt gedraaid.
“Dat zou heel jammer zijn. Wij hebben de allerbeste bedoelingen en
we willen niks anders dan Grashoek
energieneutraal maken. Maar dat willen we bereiken mét de inwoners,
niet ondanks.”

‘Geen bezwaar’

Helft inwoners niet
in donorregister
Van de inwoners van Peel en Maas van 12 jaar en ouder heeft 53
procent zich nog niet geregistreerd in het landelijke donorregister. Dat
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het
Donorregister. Wanneer op 1 juli 2020 de nieuwe Donorwet ingaat,
worden die mensen automatisch donor.
Van de personen die wel hun
keuze in het Donorregister hebben opgenomen (47 procent), geeft
ongeveer een kwart toestemming
voor orgaan- en weefseldonatie.
Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 19 procent of het gemiddelde van 20 procent in de provincie
Limburg. Er zijn ook mensen die
hebben aangegeven dat niet alle
organen gedoneerd mogen worden.
In Peel en Maas heeft in totaal 6 procent dergelijke beperkingen vastgelegd.

Geen toestemming
voor orgaandonatie
Volgens de cijfers geeft 10 procent geen toestemming voor orgaandonatie. Anderen laten het aan de
nabestaanden, zoals partner of familie, over (6 procent) of hebben één
persoon aangewezen die erover mag
beslissen wanneer ze er zelf niet
meer zijn (1 procent).
In Peel en Maas heeft meer
dan de helft van de inwoners van
12 jaar en ouder nog geen keuze
over orgaandonatie vastgelegd in

het register, in totaal 53 procent.
Dat is vergelijkbaar met de rest van
de provincie. Van alle Limburgers
heeft 56 procent nog geen keuze
gemaakt.
Voor wie nog geen keuze heeft
doorgegeven heeft dat nu geen
consequenties, maar wel wanneer
de nieuwe donorwet op 1 juli 2020
ingaat. Wie dan 18 jaar of ouder is
en nog niets heeft ingevuld, krijgt
in het register de notitie ‘Geen
bezwaar tegen orgaandonatie’
achter zijn of haar naam te staan.
Na het overlijden kunnen organen
en weefsels dan aan een patiënt
worden gedoneerd. Enkel wanneer
familieleden zeker weten dat de
persoon geen donor wilde zijn, kan
donatie tegen worden gehouden.
Totdat de nieuwe wet ingaat,
kunnen mensen zich alsnog registreren als donor, zich inschrijven en
aangeven dat ze geen toestemming
geven voor orgaandonatie of aangeven dat iemand anders voor hen
mag beslissen. Voor wie wel het
donorregister heeft ingevuld, verandert er met ingang van de nieuwe
donorwet niets.

HEMELS- VAART
DAG

OPEN

Bouwkavel park dit jaar verkocht
De werkzaamheden aan en rond het Wilhelminapark in Panningen zijn in volle gang. Tot en met
december wordt er in fases gewerkt aan de herinrichting van de Parklaan, het park, de Wilhelminastraat
en de Schoolstraat. De bouwkavel in het park die voor extra inkomsten moet zorgen voor het project,
staat sinds deze week officieel te koop bij de gemeente. Een groep omwonenden van het Wilhelminapark
probeert de komst van de kavel al sinds de start van het project tegen te houden. De bouwkavel is 840
vierkante meter groot en wordt verkocht aan de hoogste bieder. Die moet minimaal 200.000 euro bieden.

Hortensia

Hydrangea macrophylla.
Diverse kleuren. Ø 23 cm. Per stuk

Actie
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Zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Vanaf vandaag niks mier te vreeze.
Vanaf vandaag, wet ik vort dat.
Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze.
Beater verleeze dan det ge ‘t noeit het gehad.
Achter iedere traan van verdriet schuilt een glimlach van herinnering.

Frits Gommans
man van

Betsie van Heugten

“SAMEN”
Maar het is een groot gemis als “samen” uit je leven is
Thuis is in zijn eigen vertrouwde omgeving, omringd door zijn gezin,
toch nog onverwachts op 98-jarige leeftijd overleden

Graat Peeters

www.janssenuitvaart.nl

“Graat van Doeren Heinkes”
Lieve echtgenoot van

Grit Peeters-Duijf

THANATOPRAXIE

23 mei 2019
Leeuwerik 11, 5993 PZ Maasbree

broer en schoonbroer van

Piet en Marianne

* Grashoek, 7 november 1964

† Nederweert, 24 mei 2019

Grashoek: Betsie Gommans - van Heugten
Julia
Grashoek: Piet en Marianne Gommans
Familie Gommans
Familie van Heugten
Familie Gommans
Eikenhof 17, 5985 RX Grashoek
Frits is thuis op De Grashook.
U kunt afscheid nemen op woensdag 29 mei
van 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 31 mei
om 11.00 uur in gemeenschapshuis De Ankerplaats,
Pastoor Vullinghsstraat 3 te Grashoek.
Nadien zal Frits in besloten kring naar het
crematorium worden begeleid.
In plaats van bloemen liever een donatie voor onderzoek
naar de ziekte van Huntington, waartoe gelegenheid is in de
collectebussen bij de condoleance.

tel. 077-3078642
Panningen

pap van

Julia

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

Trotse pap en opa van
Helma en John
Jens, Erwin
Jos en Saskia
Lars, Nikki
Martien en Inge
Stef, Chris
Wilbert en Vivian
Ivan, Veron, Renzo

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

We hebben in besloten kring afscheid genomen
van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa.
Een groot DANKJEWEL aan Dr. Aendekerk
en de “maedjes” van de Zorggroep team Maasbree.

Peet Steeghs-Schreurs
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven
Verdrietig, maar erg dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, geven wij u kennis dat ons mam, schoonmoeder,
oma en overgrootoma is overleden op donderdag 23 mei 2019, drie
dagen voor haar 99ste verjaardag.

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

Mien Petit - van de Mortel
“Soms is ‘t baeter iets moeis te verleeze,
baeter verleeze dan dat ge ‘t noeit het gehad”
- Rowwen Hèze
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Oud Prins uit 1995, Oud Vorst en Ere Lid van CV de Graasvraeters

Frits Gommans
Wij wensen Betsie, Julia, familie en bekenden
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en Leden
CV de Graasvraeters Graashook

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Te koop gevraagd: Voor directe
aankoop woonhuizen en landbouwgrond. Tel. 06 55 12 69 96 of mail
naar info@heikevastgoed.nl

echtgenote van

Sjeng Petit † 1994
Eindhoven:
Asten-Heusden:
Didam:
Meijel:
Neerkant:
Liessel:

www.fienbosuitvaartzorg.nl

De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 29 mei om
10.30 uur in de Sint Willibrorduskerk te Neerkant, waarna de
crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden.

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

Een speciaal woord van dank aan het verzorgend personeel van
Sint Jozef Wonen en Zorg en dokter Wout.

Je was zo moe en hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.
Verdrietig zijn wij met het verlies van onze broer,
schoonbroer, zwager en oom.

Dré Peeters

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

Nieuwe oogst aardappelen.
Vanaf 31 mei nieuwe oogst
aardappelen Frieslanders, koolrabi,
bosprei, vele slasoorten en andijvie,
herkomst Vosberg, aspergkoppen € 2,50
Kwekerij Brummans Vosberg 16a,
Panningen.

op zondag 26 mei 2019 is overleden.

Garagesale/kofferbaksale De Kronkel.
Panningen 2 juni 10.00-14.00u
www.buurtverenigingdekronkel.nl

Dré was zéér begaan met het wel en wee van onze vereniging.

Bestuur en leden
Beugelclub De Treffers Maasbree

De

Beugelcl
ub

Wij wensen Nok en familie heel veel
sterkte bij dit grote verlies.

ffers
Tre

Neven en nichten fam. Peeters, Maasbree

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

Correspondentieadres:
Gebbelstraat 1
5768 EP Meijel

Ôzze Dré

Nel - Mart
Door - Hay
Ben † - Truus †
Piet † - An
Tiny †

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Oma’s klein- en achterkleinkinderen

Ons bereikte het droevige bericht dat ons lid

Helden:
Helden:
Maasbree:
Maasbree:
Maasbree:

Fien Bos
Uitvaartzorg

Mart en Annie
Rikie en Toon
Corrie †, Mart en Diny
Nico en May
Harrie en Mia
Hans en Zus

Maasbree

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
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Europese verkiezingen

CDA winnaar, PvdA groeit

nieuws 05
Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

De PvdA heeft in Peel en Maas bij de Europese verkiezingen ruim tweeduizend stemmen meer gehaald dan
de vorige keer. De partij ging bij de verkiezingen die plaatsvonden op donderdag 23 mei van 616 naar
2.622 stemmen. Het CDA werd de grootste partij in Peel en Maas met 3.456 stemmen. De PvdA werd dankzij de
enorm groei de tweede partij.
In totaal brachten 11.955 kiezers
hun stem uit in Peel en Maas. Dat betekent een opkomstpercentage van 34,76
procent. Dat is hoger dan in 2014, toen
31,38 procent van de stemmers de gang
naar de stembus maakten. Grootste
dit jaar in de gemeente werd het CDA
(3.456), gevolgd door PvdA (2.622),
VVD (1.458), Forum voor Democratie
(1.373), PVV (645), GroenLinks (588),
50Plus (511), D66 (441), SP (330), Partij
voor de Dieren (269), Volt Nederland
(111), ChristenUnie-SGP (58), DENK (33),
De Groenen (10), Jezus Leeft (9) en vandeRegio & Piratenpartij (7).
Ten opzichte van de vorige Europese
verkiezingen in 2014 wist de PvdA
veruit de grootste stijging te bewerkstelligen. De partij steeg van 616 stemmen naar 2.622. Daarachter realiseerde

Forum voor Democratie de grootste
groei. In 2014 deed de partij nog niet
mee, op donderdag stemden 1.373
mensen op de FvD. De PVV lijkt het
grootste slachtoffer van de groei van
de FvD. De partij van Geert Wilders ging
van 1.993 naar 645 stemmen. Een verlies van 1.348. Ook SP en D66 leverden
flink in. De SP haalde 641 stemmen
minder binnen en D66 603 stemmen.
De meeste stemmen in Peel en
Maas gingen naar Jeroen Lenaers
(2.691), tweede op de lijst van het
CDA en afkomstig uit Stramproy.
Daarachter volgde Limburger Frans
Timmermans, lijsttrekker van de PvdA
met 2.233 stemmen. Het CDA werd bij
15 van de 21 stemlokalen de grootste
partij. De PvdA bij vijf stemlokalen. In
Koningslust eindigde het CDA en PvdA

precies gelijk met allebei 86 stemmen.
Bij slechts één stemlokaal eindigde CDA
of PvdA niet op de tweede plek. Bij
zorgcentrum Sint Jozef in Meijel ging die
‘tweede plek’ naar FvD.
Bij de Europese verkiezingen wordt
eens per vijf jaar gestemd voor het het
Europees Parlement. Ieder EU-land kiest
de eigen leden. In totaal zijn er 751
zetels waarbij de grootte van een land,
gemeten in hoeveel inwoners, bepaalt
hoeveel zetels dat land krijgt. Nederland
mag 26 parlementsleden leveren. De
verschillende fracties vormen met
andere Europese partijen vaak fracties
binnen het parlement. De christendemocraten (met onder meer het CDA)
werden de grootste fractie met 180
zetels. Daarachter komen de sociaaldemocraten (met de PvdA) met 146 zetels.

Gemeente wacht af bij
Agora-vraagstuk
Gemeente Peel en Maas wil nog geen samenwerking aangaan met Buurtcollege Maas en Peel, de werkgroep die
Agora-onderwijs wil realiseren in de gemeente. De groep vroeg de gemeente begin april in een brief om het project
te gaan ondersteunen. Die laat nu weten af te willen wachten totdat er meer duidelijkheid is vanuit het ministerie.
Werkgroep Buurtcollege Maas
en Peel, ook wel bekend als Agora
Maas en Peel, is al jaren bezig met
het realiseren van openbaar voortgezet onderwijs in Peel en Maas.
De gemeente wees tot twee keer
toe een aanvraag af en gesprekken
met het Bouwens liepen op niets uit.
De werkgroep wendde zich daarna tot
de minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap. Het ministerie liet weten
dat als de werkgroep 183 handtekeningen ophaalt van ouders, zij gaat
onderzoeken of gemeente Peel en
Maas opgedragen wordt openbaar
voortgezet onderwijs te realiseren in
de gemeente.
De initiatiefgroep stuurde daarna
een brief aan gemeente Peel en Maas
met het verzoek om het project te

ondersteunen. De gemeente geeft in
een reactie aan de werkgroep aan dat
ze eerst de ontwikkelingen wil afwachten alvorens besluiten te nemen over
de samenwerking. “Wij blijven graag
op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen die op gepaste afstand
volgen, zonder daar voor ons op dit
moment een rol in te zien”, schrijft het
College van B&W in de reactie.

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL

De Stichting Leven rond de Dood is een vrijwilligersorganisatie.
Zij ondersteunt en begeleidt mensen bij ziekte, sterven en rouw.
Haar werkgebied is de gemeente Peel&Maas.
De Stichting heeft plaats voor

PROFESSIONELE
VRIJWILLIGERS (M/V)
die GEESTELIJKE BEGELEIDING kunnen verlenen bij:
• de ingrijpende ervaring van ziek-zijn
• (mogelijk) sterven
• rouwverwerking
Taakomschrijving
In open contact met de zieke en zijn familie
• het gesprek willen en kunnen aangaan in zo’n situatie
• in staat zijn de meestal moeilijke weg samen te gaan
• vaardigheid hebben in woord en geschrift
Wat vragen wij?
• een open en warme houding bezitten en uitstralen naar de mensen
• het onderschrijven van ons uitgangspunt: de uniciteit van die ene
mens die op ons een beroep doet
• in staat zijn de eigen levensvisie en levensbeschouwelijke optiek in
de begeleiding op de achtergrond te zetten
• voeling hebben met de LPZ levensbeschouwelijke psycho-sociale
elementen en bereid zijn zich hierin verder te verdiepen
• bereid zijn waar nodig of wenselijk onder supervisie te werken
Wat bieden wij?
• de Stichting betaalt een passende vergoeding voor het uitvoeren
van deze functie
• u werkt binnen een team met collega’s met wie u kunt sparren en
ruggenspraak kunt hebben en intervisiebijeenkomsten hebt
• er is geen tijdsdruk. U hebt de ruimte en de tijd om met aandacht
en zorg met de mensen die een beroep doen op onze stichting
op weg te gaan en samen te zoeken naar een manier om hen te
helpen bij verlies, rouw en levensvragen
Voor meer inhoudelijke informatie omtrent deze functie
kunt u terecht bij:
• Janny Teeuwen: 06 22 98 51 19
• op onze website: www.levenronddedood.nl
Heeft u interesse en voelt u zich uitgedaagd voor deze functie dan
kijken we uit naar uw schriftelijke reactie vóór 15 juni 2019 die u kunt
sturen naar:

HALLO in Oostenrijk
De familie Hermans uit Maasbree trok samen met vrienden in de carnavalsweek begin maart
naar de Oostenrijkse bergen. Daar werden de ski’s ondergebonden en genoten ze van de bergen,
sneeuw en de Oostenrijkse ‘gemütlichkeit’. “En de HALLO, die was er ook bij”, aldus de skiërs uit
Maasbree.

Stichting Leven rond de dood
Dhr. Hub van den Bosch
Asperge 26, 5988 JJ Helden
Tel.: 06-10729578
E-mail: boschhgm@home.nl
De gesprekken n.a.v. uw sollicitatie of reactie vinden in
overleg met u plaats op:
Maandag 24 juni 2019 tussen 10.00-16.00 uur
Dinsdag 25 juni 2019 tussen 10.00-12.00 uur
Dinsdag 2 juli 2019 tussen 10.00-16.00 uur
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Onze muzikant heeft het podium verlaten,
maar zijn muziek en liefde zullen altijd in ons doorleven.

De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
Het is nu op, zo is het goed...

Geboren

Niels
18 mei 2019
Zoon van
Chris van Dijk
& Paulien Ramakers
Broertje van Vera
Jacob van Marisring 94
5988 KG Helden
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.
Ervaren door2door verkopers gezocht.
5 uur werken voor € 100.- Geen
investering: info@inter-mediair.com
T: 06 11 25 40 25.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines oa ploegen frees spitmachinekieper mesttank schudder hark maaier
weibloter tractor enz 06 19 07 69 59.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie.
Info: 06 12 79 92 38.

Jos Geris

Zondag 26 mei 2019 overleed op 74-jarige leeftijd
mijn lieve vrouw, ôs mam, schoonmoeder en trotse oma

de Nirkant, 23-3-1954

Yvonne
Josie, Mark, Lucy
Lonney, Ronald, Sjoerd, Joris

Gerrie Peeters - Boots
echtgenote van

Piet Peeters

Dorpsstraat 14
5758 AR Neerkant

Maasbree: Ans en Huub Hendriks-Peeters
Sanne en Jeroen
Renske en Marek
Lotte en Sjors
Maasbree: Jos en Marly Peeters-Berden
Guido en Sanne
Lissa
Koningslust: Frank en Dorrie Peeters-Lormans
Vinnie
Britt
Sevenum: Esther en Edwin Willemssen-Peeters
Kim
Fran
Tom

Jullie zijn van harte welkom op de afscheidsdienst
zaterdag 1 juni om 12.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE Venray.
Onze Jos is thuis.
Er is gelegenheid om afscheid te komen nemen op woensdag van
19.00 tot 21.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.
In plaats van bloemen graag een donatie voor stichting
De Liedjesfabriek. Hiervoor is bij de afscheidsdienst een
collectebus aanwezig.
Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

Familie Boots
Familie Peeters

Ga nooit weg zonder te groeten,
ga nooit weg zonder een zoen.
Wie het noodlot zal ontmoeten,
kan het nooit meer overdoen.

Rozendaal 9, 5993 PA Maasbree

Vanaf 31 mei verkopen wij nieuwe
aardappelen nu 1 euro per kilo.
Verlinden boerderijwinkel Lorbaan 41b
Grashoek.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons afscheid te nemen
van Gerrie op zaterdag 1 juni om 15.30 uur in crematorium Yardenhuis
van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

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.

In plaats van bloemen liever een vrijwillige bijdrage aan
Stichting Herberg Papilio. Hiervoor zijn collectebussen aanwezig
bij het condoleanceregister.

OPHEFFINGSUITVERKOOP
KLEDING
1st

3de

50%

70%
60%
2de

Sonnemans
Dorpsstraat 1
5758 AM Neerkant
Dinsdags gesloten

Een speciaal woord van dank aan dr. Janssen en de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Loop nooit weg zonder te praten,
dat doet soms een hart zo pijn.
Wat je ‘s avonds hebt verlaten,
kan er ‘s morgens niet meer zijn.

Lenie Leijsten-Aarts
Horst, * 15 augustus 1957

Wij waarderen uw medeleven maar ontvangen nu
liever geen bezoek aan huis.

Sjraar Leijsten
mam en oma van
Wendy en Sander, Danique, Roan
Mark en Ilona

Je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht zolang je kon
maar deze strijd was niet te winnen.

Toon Thijssen

* Wellerlooi, 1 augustus 1940

† Maasbree, 27 mei 2019

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst welke plaatsvindt op
dinsdag 4 juni om 10:30 uur in Gemeenschapshuis ‘t Erf gelegen aan
de Kapelaan Nausstraat 5 te Egchel. Aansluitend begeleiden wij,
het gezin, Lenie naar het crematorium.
Liever geen bloemen, maar een gift voor de Hart- en Nierstichting
wordt zeer op prijs gesteld.

echtgenoot van

Correspondentieadres: Muldersweg 17, 5987 AD Egchel

Miep Thijssen-Haenen

10%

korting

op dekbed

reiniging
actie geldig

GR

ATI
S

Hoortest
Informatiedag
Iedere woensdag

Gisela †, Margriet

Marc Bukkems

Familie Thijssen
Familie Haenen

Wij wensen Lars en Rens, nabestaanden, familie en bekenden veel
kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.
Onze gedachten zijn bij jullie.

Goriusstraat 10
5993 BJ Maasbree
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 1 juni om 10.30 uur
in de St. Aldegundiskerk te Maasbree. Aansluitend zullen wij als
gezin pap begeleiden naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag is er van 18.45 tot 19.30 uur de mogelijkheid om
afscheid te nemen in Rouwcentrum ‘Panningen’, ingang Schout van
Merwijckstraat in Panningen.
In plaats van bloemen liever een donatie, in de collectebussen, voor
KWF Kankerbestrijding.

Dankbetuiging

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het plotselinge overlijden
van de papa van Lars en Rens

Wilma en Rob, Bobby
Nicole en Piet

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

tot 30 juni

Egchel, † 28 mei 2019
lieve vrouw van

“ozze pap”, opa, broer en zwager van

leursoptiek.nl

de Nirkant, 26-5-2019

Wea wille idderein bedanke veur alle steun
in welke vorm den aug beej ut aafsjied van Pap

Martien van den Beucken
Mam, kinger en kleinkinger
Kessel-Eik, Mei 2019
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3D-ontwerpwedstrijd Gent

Maasbreenaar tweede
De 25-jarige Johan Verbeek uit Maasbree is woensdag 22 mei als tweede
geëindigd op de ontwerpwedstrijd Metal 3D Challenge tijdens de Advanced
Engineering-beurs in Gent. Een Belgische hogeschool en platform Flam3D
daagden ontwerpers uit om een innovatief idee voor metaal printen uit te
werken. Een hele prestatie, volgens zijn ouders, want Johan heeft epilepsie.

4.000 euro voor jubileum
Grashoek
Rabobank Peel, Maas en Leudal draagt 4.000 euro bij aan de organisatie van het feestweekend
rond het 100-jarig bestaan van Grashoek. Onlangs kregen André Rijs (links) en Harold Stemkens
(midden) van de bestuurscommissie ‘100 jaor Grashook’ in het bijzijn van mascotte Beppie de Koe de
cheque overhandigd door Ivo Joosten van de Rabobank (rechts). In december 2018 bestond het dorp
precies honderd jaar en dat wordt in het weekend van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni dorpsbreed gevierd. De bijdrage komt uit het ‘Ik doe met je mee’-fonds, waarmee de bank maatschappelijke initiatieven ondersteunt.

Prijs voor gezonde
schoolkantine
Middelbare school het Bouwens in Panningen heeft onlangs de Gouden Schoolkantine Schaal 2019 gekregen
van het Voedingscentrum. De school voldoet aan de richtlijnen die door het Voedingscentrum gesteld zijn om
jongeren gezonder te laten eten en drinken op school.

De prestatie van de Maasbreese
Johan is extra bijzonder vanwege zijn
beperking, stellen zijn ouders Nanda en
Martin. De 25-jarige heeft een vorm van
epilepsie waarbij hij aanvallen krijgt.
“Na zijn havodiploma was het lastig met
zijn epilepsie om een geschikte studie te volgen aan de Fontys in Venlo”,
aldus Nanda. “Natuurlijk is dit voor
veel jongeren met een beperking extra
moeilijk. Gelukkig heeft hij twee jaar in
Arnhem 3D modulatie kunnen studeren. Bijzonder was het moduleren met
virtual reality en de manier hoe hij daar
mee werkt. 3D-techniek is echt Johans
passie.” Thuis heeft Johan een SLA
3D-printer, die met behulp van uv-licht
een model uit resin (kunsthars) maakt.
Voor de Metal 3D Challenge stuurde
Johan een zelfontworpen model in waar
hij een half jaar aan werkte. Nanda: “De

enorme data van dit model heeft hij
met zijn eigen computer gemaakt. Dit
was erg lastig voor de computers van
Metal 3D Challenge. Hiervoor moesten
ze een computer aanschaffen met meer
werkgeheugen om zijn data te kunnen
bewerken. Dat Johan een uitnodiging
kreeg om naar Gent te komen, was voor
ons dus best wel bijzonder.” Uiteindelijk
wist Johan met zijn ontwerp de tweede
plaats te behalen. Een waardering voor
zijn vaardigheden en kennis, maar ook
een bevestiging dat een beperking je
niet hoeft te beperken in je kunnen,
stelt Nanda. “We willen daarom iedereen bedanken die Johan daarin ondersteunt, kennis ter beschikking stelt
en open staat voor zijn creatieve ontwerpen. Voor ons is hij een moderne
kunstenaar die dagelijks geniet van zijn
eigen ontwerpen.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Baarlo buitengebied Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Kramerstraat € 8,00
Panningen rondom 18 Novemberring € 8,00
Het Voedingscentrum wil
Nederlandse scholen helpen het aanbod in hun kantine gezonder te maken,
zodat jongeren worden gestimuleerd om gezonder te eten en drinken. Om scholen hierbij te helpen,
is de Richtlijnen Gezonde Kantines
opgesteld. Dit is gedaan door het
Voedingscentrum, in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Scholen kunnen hun kantineaanbod vergelijken met de richtlijnen

en zo een zilveren, gouden of uiteindelijk ‘ideale’ onderscheiding verdienen.
Twee jaar geleden ontving het
Bouwens de Zilveren Schoolkantine
Schaal. Er werden gezonde broodjes
aangeboden, er is een watertappunt in
de school en leerlingen mogen geen
fastfood mee naar school nemen.
Doordat de school haar assortiment
heeft aangepast en nu ook groente en
fruit aanbiedt, voor 80 procent voldoet
aan de gestelde eisen voor uitstraling

én het assortiment in ‘betere keuzes’
heeft vergroot tot 80 procent van het
totaalaanbod, krijgt ze nu goud.
Wil de school de hoogste waardering krijgen, ‘Ideaal’, dan mogen
er alleen nog producten uit de Schijf
van Vijf in de kantine worden aangeboden en moeten snoep, snacks,
frisdranken en sappen verdwijnen.
Ook moet de uitstraling dan 100 procent voldoen aan de eisen van het
Voedingscentrum.

Panningen centrum € 10,00

bedragen per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

08

jongeren

30
05

15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Renske Voet
12 jaar
Kessel Eik
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Samen met een vriendin maak ik oesterzwammen schoon en in de zomer
ga ik prei poten. Ik vind dit heel leuk,
want ik kan zo mijn eigen geld verdienen, waardoor ik soms wat extra’s kan
kopen. Samen hebben wij het altijd
heel gezellig onder het werk en in de
pauze.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Mijn voet breken wil ik nooit meer

overdoen, want dit was heel pijnlijk.
Dit gebeurde toen ik net in Schotland
woonde en nog niet zo goed Engels
kon praten. Toen moest ik een paar
weken met een rare, grote schoen aan
lopen en kon ik niet meer meedoen
met de gymles.
Wanneer is de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Ik was ziek op school en mijn moeder kwam mij ophalen. Ze stond nog
met wat klasgenoten te praten en ik
wachtte buiten bij de hoofdingang.
Recht voor de hoofdingang heb ik vier
keer moeten overgeven. Toen kon ik
wel door de grond zakken.
Wat heb je liever: iedereen hoort

aan
Renske Voet

wat jij denkt of jij hoort wat
iedereen denkt?
Ik zou liever horen wat iedereen
denkt, omdat je dan weet of mensen
liegen of dat ze het menen. Daarbij
zou ik niet willen dat iedereen hoort
wat ik denk, want dat zou nog weleens voor problemen kunnen zorgen.
Het zou wel best druk zijn als ik iedereens gedachtes hoor.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Toen ik klein was, heb ik van mijn
ouders een houten keukentje gekregen. Dit vond ik heel leuk en heb ik
heel veel mee gespeeld. Ik heb hier
samen met mijn zusje ook heel veel

zogenaamde pannenkoeken gebakken
en soepjes gemaakt.
Wat deed je veel toen je klein was
en zou je ook nog willen doen?
Daar is maar één woord voor: huishoek. In de kleuterklas bij Juf Jetty
hadden wij een hele leuke huishoek.
Hij was van hout en twee verdiepingen hoog en altijd aangepast op verschillende thema’s. Ik heb hier heel
veel leuke herinneringen aan en dit
zou ik stiekem nog best wel eens willen doen.
Waar ben je het meest dankbaar
voor?
Ik ben heel dankbaar voor alle hulp
die ik van mijn mentor krijg. Ze helpt
mij door mee te denken, tips te geven
en me te steunen. Mevrouw Huntjes is
een supergoede mentor.
Om wie lach jij het meest?
Om mijn vriendin Anouk, omdat ze
altijd vrolijk is. We doen veel leuke
dingen samen en liggen dan vaak in
een deuk. We zitten helaas niet bij
elkaar in de klas, maar in de pauzes
zitten we altijd bij elkaar en hebben
we het heel gezellig.
Wat is je favoriete luchtje?
Dat is de Good Karma Bodymist van
Rituals, dit is een heel lekker zomers
geurtje. Als ik ga shoppen, laat ik veel
geld achter bij Rituals.
Wat kies je: je kunt onder water
ademen of je mag overal de muziek
bepalen?
Dan kies ik voor overal de muziek
bepalen. Dan zorg ik ervoor dat overal
de laatste hits op staan. Dan hoef ik
nooit meer naar die ouwe meuk te
luisteren. Ook zal er dan af en toe een
leuk carnavalsliedje op zijn.
Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Met Sanne uit mijn klas. Aan het begin
van het jaar kenden we elkaar nog
niet, maar vanaf het begin zijn we met
elkaar omgegaan. Sanne is heel gezellig, maar wel serieus als het moet.
Wat is je laatste miskoop?
Dat is een houthakkersbloesje. In de
winkel vond ik hem keileuk en wilde
ik hem per se hebben. Uiteindelijk
hebben ik hem maar twee of drie keer
aan gehad. Best zonde.
Wat is je raarste droom?
Ik heb een keer een nachtmerrie
gehad over dat er een heks in mijn
kast zat, die mij uit mijn bed wilde
sleuren om mee te nemen. Gelukkig
schrok ik toen wakker en bleek het
maar een nare droom. Ik durfde toen
niet meer met mij kast dicht te slapen.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis was?
Ik zou lekker veel vrienden uitnodigen
om een feestje te houden en de hele
week eten wat ik maar zou willen,
want dan kan ik lekker veel ongezonds eten. Ik zou ook elke avond in
het grote bed slapen van mijn ouders,
maar wel lekker laat naar bed.
Als je jezelf in een woord zou
moeten omschrijven, welk woord
zou dat zijn?
Dat is niet moeilijk, namelijk: vrolijk.
Want ik ben altijd vrolijk en aardig
tegen mensen. Als je me ziet, zul je
me meestal zien lachen. Ik ben echt
maar heel soms niet vrolijk.

Voorberei
den op het
gala
Vorige week vrijdag was
het voor ongeveer alle examenleerlingen van het
Bouwens, en natuurlijk voor
alle mensen zoals ik die
meegevraagd zijn door hun
vrienden die in het laatste
jaar zitten, tijd om iets moois
aan te trekken en daarna
met z’n allen naar DOK6 te
gaan om er een gezellige
avond van te maken op het
gala van school.
Ik denk dat ik nu voor best
veel mensen spreek, maar in
mijn geval kostte het in ieder
geval veel tijd om me voor te
bereiden op deze avond. Dan
bedoel ik natuurlijk niet alleen
haar en make-up of de dag zelf,
maar ook schoenen en een jurk,
een jumpsuit of een pak of wat
dan ook dat je allemaal al eerder
hebt moeten regelen, wil je het
allemaal een beetje op tijd klaar
hebben. Zodat je kunt stralen op
de rode loper en natuurlijk op de
foto’s die beneden door de
fotograaf gemaakt worden.
Maar goed, het is mij en mijn
vriendinnen die ook zijn meegevraagd, gelukt om na school in
anderhalf uur ons helemaal klaar
te maken. Daarna hadden we nog
tijd om met onze vriendinnen die
wel al eindexamen gedaan
hebben en dus meer tijd hadden
voor alles, nog een heleboel
foto’s te maken en zelfs nog een
rondje te rijden in ons vervoer.
Uiteindelijk was al het voorafgaande werk het dan ook zeker
waard voor mij. Ik vind dat het
een hele leuke en gezellige
avond was in DOK6 met veel
mooie foto’s. Ik hoop dat iedereen die er ook was, net zo’n fijne
avond heeft gehad als ik.
Lisa
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De inzet van vrijwilligers
in de zorg is onmisbaar
Annet Severijns en Hanriëtte Pingen zijn verpleegkundig consulenten Geriatrie bij VieCuri. Ze bezoeken veel kwetsbare ouderen die in
de kliniek verblijven in afwachting van doorplaatsing naar een verpleeghuis. Vanuit deze rol zijn zij ook coördinator van het vrijwilligersprogramma van VieCuri. Momenteel coachen zij zo’n twintig vrijwilligers die zich minimaal twee dagdelen per week inzetten om
kwetsbare ouderen te ondersteunen. Er is behoefte aan veel meer vrijwilligers, zie ook de oproep onderaan dit artikel.
Annet: ‘VieCuri heeft in Venlo zes
verpleegafdelingen waar deels of grotendeels
kwetsbare ouderen verblijven. Het mooiste
zou zijn als we voor elk van die afdelingen
een vaste groep vrijwilligers zouden hebben.
Dan heb je het al snel over vijftig tot zestig
vrijwilligers. We doen het nu met twintig en dat
gaat ook goed, maar we kunnen daardoor niet
iedereen optimaal bedienen. Ouderen moeten
nu wel eens wachten, dat is de realiteit.’
Hanriëtte: ‘Het doel van de inzet van onze
vrijwilligers is om op informele wijze bij te
dragen aan het behoud van de kwaliteit van
leven en het dagelijks functioneren van de
groep kwetsbare ouderen. De vrijwilligers
werken vanuit een andere insteek dan zorgprofessionals. Die moeten altijd door naar een
volgende patiënt of afspraak. De vrijwilligers
hebben meer tijd en rust. Voor veel kwetsbare
patiënten is dat iets om naar uit te kijken.’
Er zijn vier programma’s ontwikkeld waar
de inzet van de vrijwilligers op is gericht:
oriëntatie (vragen als: waar bent u? Welke dag
is het vandaag?), hulp bij het activeren (samen
de krant lezen/voorlezen, een spelletje doen,
muziek luisteren, een praatje maken), hulp bij
bewegen (een eindje lopen, tochtje maken met
een rolstoel) en hulp bij voeding (samen eten
of stimuleren).
Annet: ‘De leeftijd van onze vrijwilligers ligt
zo tussen de vijftig en de tachtig. Het zijn bijna
allemaal dames. Er komt nu een jongeman bij,
daar zijn we heel blij mee. Vrijwilligers brengen
veel levenservaring mee en dat is fijn. Velen van
hen hebben zelf in de zorg gewerkt of doen
dat nog. Maar noodzakelijk is dit niet. Onze
vrijwilligers volgen eerst een training voordat
ze aan de slag gaan. We leggen dan uit wat

het doel is van de inzet van onze vrijwilligers,
wanneer iemand een kwetsbare oudere is,
wat dementie of een delier inhoudt en wat
een CVA is (een beroerte). En natuurlijk hoe
je hier als vrijwilliger mee omgaat. We laten
een paar filmpjes zien en wisselen ervaringen
uit. Die trainingen worden goed gewaardeerd.
Daarnaast zijn er jaarlijks twee korte trainingen/
workshops die we deels samen met miMakkus
uitvoeren, een trainingsbureau gespecialiseerd
in het omgaan met onze doelgroep.’

Hanriëtte: ’We evalueren regelmatig
de inzet van onze vrijwilligers. Iedereen is
zeer tevreden. Geriaters, verpleegkundigen,
vrijwilligers, en last but not least, de
ouderen zelf en hun familie. Meneer
Aarts bijvoorbeeld, was behoorlijk in
zichzelf gekeerd. Wij kwamen maar moeilijk
bij hem. Onze vrijwilligster Marleen wist
dit te doorbreken met een praatje, een
spelletje, een stukje lopen. Hier is onze inzet
op gericht.’

Jacques Aarts waardeert inzet
vrijwilligers voor zijn vader Frits
Frits Aarts is net tachtig jaar geworden. Tot voor kort woonde hij nog op zichzelf. Zoon Jacques (56) is mantelzorger voor zijn vader:
‘Mijn vader is weliswaar licht dementerend, maar met de nodige persoonlijke aandacht ging het best redelijk. Hij heeft nog veel goede
momenten, maar wordt langzamerhand wel wat verwarder. Zo’n twee maanden geleden ging het mis. Zijn suikerniveau daalde sterk,
zo sterk dat hij in elkaar stortte. Ik vond hem en heb meteen 112 gebeld.
Daarna is hij zeven weken bij VieCuri
geweest om aan te sterken. Een echte oorzaak
werd niet gevonden. Duidelijk was dat hij niet
terug kon naar huis. Hij wacht nu op een plek
in een verpleeghuis, voorlopig verblijft hij in
de zorgappartementen van Crescendo in Venlo.
We zijn daar heel blij mee.
Waar we ook blij van werden, is de extra
aandacht die mijn vader kreeg van vrijwilligers
bij VieCuri. Zo hebben we Marleen leren
kennen, die twee keer per week bij mijn vader
langskwam. Ze maakte dan een praatje met
hem, gingen samen een eindje wandelen,
een potje Rummikub doen, of ze las hem een
stuk voor uit de krant. In het begin moest mijn
vader er even aan wennen, maar hij heeft
meermaals gezegd dit heel fijn te vinden.
Voor ons als familie is het ook heel fijn,
je bent er immers niet altijd. Mijn vrouw en
ik zijn zo enthousiast over deze vorm van
vrijwillige hulpverlening, dat we dit straks ook
graag willen gaan doen.’

Vrijwilligers
nemen kwetsbare ouderen
bij de hand
Ze zijn er in veel ziekenhuizen en ze
zijn onmisbaar: vrijwilligers die patiënten
bezoeken en samen met hen activiteiten
uitvoeren. Bij VieCuri is er inmiddels een
groep van circa twintig getrainde
gastdames die zich vooral inzetten voor de
begeleiding van kwetsbare ouderen.

Marleen Olofsen uit Steyl werkt sinds
enkele jaren als gastdame bij VieCuri.
Marleen: ‘In de thuiszorg heb ik altijd met
ouderen gewerkt. Ik weet zodoende dat
een ziekenhuisopname spannend is voor
deze mensen. Mijn ervaring met de oudere
doelgroep komt mijn werk als vrijwilliger ten
goede, zeker in combinatie met de training
die ik daarvoor heb gevolgd. We bieden
een luisterend oor voor de patiënten, maar
doen ook spelletjes, maken samen een
wandeling of luisteren gezellig naar muziek.
Heel bevredigend werk.’
De afdeling orthopedie begon in 2016
met een proef om geschoolde vrijwilligers in
te zetten. Ze leren in een training eerst hoe
ze het beste kunnen omgaan met kwetsbare
en soms dementerende ouderen.
De pilot bleek een succes en is daarna
verder uitgerold. Inmiddels ondersteunen
een kleine twintig vrijwilligers kwetsbare
ouderen op diverse VieCuri-afdelingen: van
orthopedie en interne geneeskunde tot de
longafdeling, neurologie, het transferium,
cardiologie, chirurgie en de MDL-afdeling.

Oproep
VieCuri wil graag meer vrijwilligers
inzetten en zoekt daarvoor enthousiaste
mensen. Interesse? Loop een dag met
een vrijwilliger mee, om te kijken of dit
iets voor u is. Aanmelden kan via
Henriëtte Vos, teamleider vrijwilligers,
vrijwilligers@viecuri.nl. Voor meer
informatie kijk op viecuri.nl/vrijwilligers

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 20

‘Horecagelegenheden moeten eerder sluiten’
De meerderheid van de stemmers op de poll van twee weken geleden
vindt niet dat de horeca in onze gemeente eerder dicht moet. Op de stelling
‘Horecagelegenheden moeten eerder sluiten’ kwamen geen reacties binnen,
maar een meerderheid van 58 procent gaf wel aan niks te zien in vroeg gesloten kroegen.
We kwamen tot de stelling na een bericht van het College van B&W van
gemeente Peel en Maas dat zij de sluitingstijden in de horeca los wil laten. Na
twee jaar een pilot gedraaid te hebben, kwam de gemeente tot de conclusie

dat geen sluitingstijden geen extra overlast heeft opgeleverd en dat de bezoekers juist geleidelijker naar huis gaan.
Je zou het echter ook van de andere kant kunnen bekijken en zeggen
dat kroegen en discotheken juist eerder dicht moeten. Zo zorg je ervoor dat
bezoekers eerder naar huis gaan en dat er minder overlast is op tijdstippen
rond 04.00 of 05.00 uur. Dat is volgens de stemmers dus geen goed idee,
gezien de uitslag op de poll op Facebook. De stemmers zijn het dus eens met
de mening van het college om de sluitingstijden los te laten.

Een algehele OV-staking gaat te ver
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Vrijwel het complete openbaar vervoer lag op dinsdag 28 mei plat in heel
Nederland. Geen bussen, treinen, trams of metro’s die passagiers vervoerden.
De staking werd geïnitieerd door de vakbonden uit onvrede over het uitblijven
van een pensioenakkoord. Veel machinisten, conducteurs, buschauffeurs, tramen metrobestuurders sloten zich aan bij de staking. Het betekende overlast voor
veel mensen.
Zo’n algehele staking gaat te ver. Veel mensen konden niet naar het werk
vanwege de staking. Zij hebben bijvoorbeeld geen auto en waren nu de dupe.
Zzp’ers die afhankelijk van het ov zijn, konden een dag geen inkomsten gene-

reren. Ook bijvoorbeeld werknemers van ziekenhuizen konden niet een dagje
thuis blijven werken. Met een staking worden sommige groepen onevenredig
hard geraakt zonder dat zij er iets aan kunnen doen.
Van de andere kant is het zo dat iedereen in Nederland het recht heeft om
te staken. Bij sommige beroepen worden derden meer geraakt dan bij andere.
Juist zo’n groot statement kan ervoor zorgen dat er wél een akkoord komt. De
stakers vinden het zelf waarschijnlijk ook vervelend, maar het gaat wel om hun
toekomst, dus het is wel te begrijpen.
Een algehele OV-staking gaat te ver. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 21) >
Gemeente Peel en Maas moet bijdragen aan de WoonWijzerWinkel > eens 33% oneens 67%

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

Ingezonden brief

Windmolens
In de HALLO Peel en Maas van donderdag 23 mei stelt wethouder Eric
Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas dat mensen maar moeten
wennen aan windmolens. Hij refereert daarbij aan de situatie in Duitsland.
Maar de wethouder gaat daarbij geheel voorbij aan het feit dat
in Duitsland de minimale afstand

van windmolens tot de huizen 900
meter bedraagt. In het plan van de
vijf windmolens langs de A67, die

met hun slordige 260 meter de hoogste van Nederland tot nu toe zullen
zijn, staat het eerste huis op zo’n 300
meter. Ik denk dat dat niet iets is waar
we met zijn allen zomaar aan moeten
‘wennen’. Duurzame energie is een
goed streven, maar er zijn ook andere

manieren dan de subsidiegedreven
windmolenpolitiek die nu hoogtij viert en die voor langere tijd ons
mooie landschap gaat ontsieren als
het aan deze wethouder ligt.
Koen Fransen,
Grashoek

Ingezonden brief

Veteranen Peel en Maas
Sinds de fusie van elf dorpen bestaat onze plattelandsgemeente.
Tussen 1940-1945 werd hier door Duitse en Engelse militairen hevig
gevochten. De Limburgs-Brabantse Peel stond bekend als onderduikadres
voor afgeschoten Amerikaanse en Engelse piloten. Die werden waar mogelijk geholpen om op een veilige manier terug te keren naar hun bases.
Toen de Duitsers moesten terugtrekken vanuit de Peel naar de Maas
namen ze alle vee in beslag voor de
Wehrmacht. Tegelijkertijd werden
er klopjachten (razzia’s) gehouden.
De mannen werden naar Duitsland
getransporteerd om te werken onder
erbarmelijke omstandigheden en
dwang voor de naties. Wie van de
ouderen herinnert zich nog de kerkrazzia in Helden?
Toen de Engelsen de achter-

volging op de Duitsers richting Maas
hadden ingezet, was het moeilijk over
deze rivier te komen en hen tot overgave te dwingen. Ook heeft het een
tijd geduurd om de mensen aan de
andere kant te bevrijden. Door medewerking van het Amerikaanse leger
werden vele Duitse militairen omsingeld en was weer een groot gedeelte
van Zuid-Nederland bevrijd. De jaren
hierna hebben hardwerkende mannen
uit deze regio de agrarische sector er

weer bovenop geholpen.
Na deze periode begon Soekarno
in Indonesië zich te roeren. Nederland
ging vechten voor behoud van
Nederlands-Indië tot in 1950 Amerika
zich ermee bemoeide. Zij wilden
zaken doen met Soekarno en onze
kolonie tot het verleden laten behoren ten koste van veel Nederlandse
jongens en het KNIL-leger. Soekarno
bleef doordrammen om ook buurland Nederlands-Nieuw-Guinea erbij
te betrekken. Dat lukte in 1962.
Het land droeg toen de naam Irian
Jaya Republiek-Indonesia. Ook daar zat
Nederland ernaast; het einde van het
tijdperk Nederlandse kolonies in het
Oosten.

Onze huidige burgemeester,
Wilma Delissen-van Tongerlo, heeft
op 13 oktober 2012 de Veteranendag
in het leven geroepen. Zij was van
mening dat dit alles in het geheel
paste. Nog steeds heeft zij deze
keurige organisatie goed in handen.
Ook dit jaar komen de veteranen uit
Peel en Maas in september met eventuele genodigden naar het prachtig
verbouwde Huis van de Gemeente om
een leuke dag en gezellige samenkomst te beleven. Het onderlinge
samenzijn der Veteranen in dienst van
de vrede kan weer beginnen.
Wiel Beurskens, Baarlo
Dienstplichtveteraan
korps-mariniers-NNG

Burge
meester

Het feestje gaat niet door
als zij er niet is. Moet er een
lintje geknipt? Ze staat paraat
met de schaar. Wordt er een
jubileum gevierd? Dan toost ze
mee. En is een bruidspaar al zo
lang bij elkaar, dat het naar een
materiaalsoort vernoemd
wordt, dan gaat ze langs met
een bloemetje. Als burgemeester is ‘onze Wilma’ overal bij.
Het leek haar ook wel wat,
burgemeester worden, grapte
mijn moeder laatst toen ze de
vacature voor de gemeente
Venray zag. Ik zag haar al zitten in
een mantelpakje met een glinsterende ambtsketting om en een
voorzittershamer in de hand.
Ik moet er niet aan denken,
burgermoeder worden. Ik heb me
vaak genoeg afgevraagd hoe dat
zou zijn. Overal bij aanwezig zijn,
een glimlach opzetten en een
zegje doen. Voorzitter zijn bij de
gemeenteraadsvergaderingen die
soms eeuwig lijken te duren en
scheidsrechteren wanneer politieke discussies te ver afdwalen.
Een overleg hier, een werkbezoek
daar, congressen, vergaderingen
en altijd in gezelschap zijn.
Dagelijks bestuurder van een
gemeente zijn. Grote verantwoordelijkheid dragen voor de openbare orde en veiligheid,
gezaghebber over de politie en
brandweer. Niet te vergeten de
vele stukken vlaai die gegeten
worden bij alle feestelijke gelegenheden. Of zou ze weleens een
stukje afslaan? Altijd ‘aan’ staan.
Altijd ‘de burgemeester’ zijn en
nooit ‘zij van hiernaast’. Een
bad-hair-day is er waarschijnlijk
niet bij en iets makkelijks trek je
thuis maar aan, met de gordijnen
dicht. Altijd netjes oversteken,
nooit een middelvinger kunnen
opsteken naar een asociale
automobilist, nooit een wijntje te
veel drinken in de lokale kroeg en
nooit vals kunnen zingen op de
fiets. “Die burgemeester van ons,
die kan vals zingen joh!” Die
burgemeester van ons, die doet
het allemaal maar. Maar weten
hoe het écht is, daar kan ik slechts
naar raden.
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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.

Even voorstellen
Hallo, ik wil me even voorstellen. Ik ben Jolanda van Veldhoven en
woon in Helden samen met mijn man. Wij hebben een samengesteld
gezin, ik heb twee dochters en één bonusdochter. Sinds begin van dit jaar
ben ik lid van de VVD Peel en Maas en geïnstalleerd als burgerraadslid.
Tijdens een koffie-afspraak met
raadslid Karin Jacobs kwam de politiek aan de orde. Ik ben zelf jaren
geleden raadslid geweest in een
andere Noord-Limburgse gemeente
en raakte (weer) helemaal enthousiast.

Volop ideeën, ik bruis hier meestal
van en ik wil iets voor de mensen
betekenen. Daarop werd ik uitgenodigd om eens een keer een vergadering bij te komen wonen. En ja,
eigenlijk meteen al wist ik dat ik dit
moest gaan doen.

Waarom de VVD? De VVD is een
liberale partij die streeft naar grote
vrijheid van het individu op alle terreinen van het (maatschappelijk)
leven. Ik heb een groot maatschappelijk hart en zal dan ook tijdens de
gemeentelijke raadsvergaderingen,
beeldvorming commissie nieuwe stijl,
aansluiten op het sociaal domein.
Heeft u vragen die u na aan het
hart liggen, dan mag u altijd een
beroep op mij doen. In mijn vrije

tijd ben ik druk met het opzetten
van mijn eigen onderneming: De
Gezelschapsdame, voor het welbevinden van ouderen. Welbevinden betekent lekker in je vel zitten en tevreden
zijn in het dagelijks leven. Steeds
meer mensen blijven zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving
wonen. De Gezelschapsdame kunt u
inzetten om uw leven thuis aangenamer en makkelijker te maken.
Jolanda van Veldhoven

Sandy Janssen kijkt terug op één jaar raadslid
De tijd vliegt voorbij en wat een mooie ervaringen. Ik voel het dan
ook als een eer om onze mooie gemeente te mogen vertegenwoordigen
in de gemeenteraad.
Als agrarisch bedrijfsadviseur
ben ik al 24 jaar werkzaam in en
rond Peel en Maas. Na installatie als
raadslid, komt de vraag waar je je
hoofdzakelijk mee bezig wilt houden. Uiteraard dien je het belang van
al onze inwoners, maar ook zeker het
belang van de gemeenschap waar je

zelf woonachtig bent. Voor ons gezin is
dat het Peeldorp Meijel. Daarnaast heb
ik gekozen om mijn focus vooral te
leggen op wonen, ruimtelijke ontwikkeling en economie.
Naast het bouwen van passende
en voldoende woningen in onze elf
dorpen is er momenteel een grote

transitie gaande in ons buitengebied.
Veel agrarische bedrijven liggen leeg
of komen leeg te liggen. Dit verhoogt het risico op verpaupering en
ondermijnende activiteiten. Passend
beleid en een goed gevulde instrumentenkoffer zijn hierbij van groot
belang. Om deze instrumentenkoffer
goed gevuld te krijgen, hebben we in
november 2018 de motie Stenen voor
Stenen ingediend, die is aangenomen en momenteel wordt uitgewerkt

door het college. Dit alles is nodig om
ons buitengebied vitaal te houden,
nu en in de toekomst. Een buitengebied waar het goed werken, wonen en
recreëren is voor ons allemaal.
Het afgelopen jaar heb ik met
veel plezier invulling gegeven aan het
raadslidmaatschap en dat wil ik de
komende jaren graag voortzetten voor
Meijel en heel Peel en Maas.
Sandy Janssen,
raadslid CDA Peel en Maas

Adver torial

Lunchen en dineren in de natuur

Bistro De Bron: uniek genieten
Heerlijk eten op een buitengewone plek in een unieke eetgelegenheid; het kan op Recreatiepark
BreeBronne. Na een modernisering van het oude restaurant staat genieten van authentieke en lokale
smaken in de vernieuwde Bistro De Bron voorop.

Bij Bistro De Bron gaan we voor een unieke,
smakelijke beleving. Geniet van een prachtig stukje
bavette van een lokale rundveehouderij of proef de
heerlijke salade van vergeten groenten die lokaal én
duurzaam geproduceerd zijn.
De Bistro is de plek waar parkgasten, de lokale
bevolking en liefhebbers van de omgeving elkaar
ontmoeten voor een hapje en een drankje. Ons terras ligt
op het zuidoosten nabij het water, en is een gezellige plek
waar je in de schaduw van de eeuwenoude eikenbomen
kunt genieten van de natuur en onze smakelijke producten.
Het vernieuwde restaurant ademt de sfeer van het
nieuwe BreeBronne. Duurzaamheid, authenticiteit, een
ambachtelijke sfeer en genieten met vrienden en familie
staat bij ons voorop.

Openingstijden Bistro
• Tot 5 juli: vrijdag t/m zondag van 12.00-20.00 uur.
• Hoogseizoen (van 5 juli tot en met 4 september):
dagelijks van 10.00-22.00 uur.
• Van 4 september tot en met 27 oktober:
woensdag t/m zondag van 12.00-21.00 uur.

ADVERTENTIE W E E K

Lange Heide 9, 5993 PB Maasbree, 077 465 2360
info@breebronne.nl, www.breebronne.nl
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Definitieve uitslag Europese
verkiezingen Peel en Maas
De uitslag van de verkiezingen in de gemeente Peel
en Maas voor het Europees Parlement is bekend.
In totaal hebben 11.955 kiezers hun stem uitgebracht in
de gemeente Peel en Maas. Het opkomstpercentage in
de gemeente was 34,76 %. In 2014 was dit 31,38 %.
Het CDA-Europese Volkspartij heeft in Peel en Maas de
meeste stemmen gekregen.
Lijst
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Partij
D66
CDA-Europese Volkspartij
PVV
VVD
SP
PvdA/Europese Sociaaldemocraten
Christen Unie-SGP
GROENLINKS
Partij voor de Dieren
50PLUS
JEZUS LEEFT
DENK
De Groenen
Forum voor Democratie
VandeRegio & Piratenpartij
Volt Nederland
Artikel50
IQ de Rechten-Plichten-Partij
Piratenpartij
Anti EU(ro) Partij
Liberaal Democratische Partij
ikkiesvooreerlijk.eu
Aandacht en Eenvoud
TOTAAL

Aantal stemmen 2019
441
3456
645
1458
330
2622
58
588
269
511
9
33
10
1373
7
111
11.921

Aantal stemmen 2014
1.044
2.958
1.993
1.260
971
616
60
303
285
856
12
Niet deelgenomen
18
Niet deelgenomen
Niet deelgenomen
Niet deelgenomen
55
5
71
36
7
16
7
10.573

Gegevens 2019
• Aantal kiesgerechtigden 34.396
• Aantal geldige uitgebrachte stemmen: 11.943
• Aantal ongeldige stemmen 12
• Aantal blanco stemmen: 22
• Het proces-verbaal van de uitslag Europese verkiezingen (ook per kandidaat)
in Peel en Maas kunt u lezen op onze website: www.peelenmaas.nl

Gewijzigde openingstijden
Gemeente Peel en Maas
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, vrijdag 31 mei* en zaterdag 1 juni gesloten
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 31 mei geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
• Personeelsdag vrijdag 7 juni: gesloten*
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 7 juni geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
Bibliotheek
• Hemelvaartsdag 30 mei: gesloten
• Vrijdag 31 mei: geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur en zaterdag 1 juni geopend
van 8.30 tot 12.00 uur
• Personeelsdag gemeente vrijdag 7 juni: bibliotheek geopend 8.30 uur -17.00 uur
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
WegWIJZer Vorkmeer
• Hemelvaartsdag 30 mei én vrijdag 31 mei gesloten
• Personeelsdag gemeente 7 juni: geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
Avondspreekuur WegWijZer
1e maandag van de maand (3 juni en 1 juli) van 17.00 – 19.00 uur.

Taxus Taxi 2019 start weer
in Peel en Maas
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in
voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor
chemotherapieën. Vanaf 2017 heeft de gemeente
Peel en Maas zich bij de Taxus Taxi aangesloten.
Taxussnoeisel
Vanaf maandag 10 juni kunt u de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij het
Milieupark. Via de opvangzeilen wordt het snoeisel schoon opgevangen en in de speciale
tassen op een luchtige manier bewaard. Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de
bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voorkomen, vraagt de inzamelaar om in het midden
van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.
Ophalen snoeisel
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl. De Taxus Taxi komt
binnen 72 uur gratis uw snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle kruiwagen.
Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden met de knipvoorwaarden.
Anders is het snoeisel niet bruikbaar. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan
op www.taxustaxi.nl.

Donderdag 30 mei

Afvalinzameling met
Hemelvaart
Op donderdag 30 mei wordt geen afval ingezameld. De inzameldag van donderdag
verschuift naar vrijdag en de inzameldag van vrijdag verschuift naar zaterdag.
Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

Gebruik aanplakborden
De aanplakborden worden gereinigd in week 23.
Alle poster worden dan verwijderd. Houd daar rekening mee.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Toegangssysteem Milieupark

Gebruik van
afvalzakken/container

Voor toegang op het milieupark vragen wij u uw postcode en
huisnummer en ter aanvulling kan naar een identiteitsbewijs
gevraagd worden. U kunt pinnen of contactloos betalen, geen
contant geld.

Restafvalzakken
• De zakken mogen niet meer dan 5 kg wegen
• Bouw- en sloopafval mag er niet in
• Let op met scherpe spullen

Drukte op het milieupark
Het is vooral op zaterdag erg druk op het milieupark, hierdoor ontstaan er regelmatig wachttijden.
Als het kan breng op een andere dag het afval, op maandag, woensdag en vrijdag is het een stuk
rustiger.

PMD (verpakkingen van Plastic,
Metalen en Drankkartons) in de grijze container
• Doe PMD los in de container óf in een doorzichtige zak
• Gebruik geen grijze of zwarte zakken, die worden gezien als restafval!
• De PMD zakken van Peel en Maas niet gebruiken in de PMD container,
deze zakken zijn alleen voor bovenwoningen of appartementen.

Vooraf sorteren van afval
Op het milieupark moet alle soorten afval gescheiden worden aangeboden, u kunt dus het beste
thuis al de soorten afval uit elkaar halen.
Als dit nog gedaan moet worden op het milieupark dan kost dit (te) veel tijd en zijn de wachttijden
langer.

Spelregels aanbieden textiel

Openingstijden
• maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
• zaterdag van 8.00 - 16.00 uur

• Bied textiel altijd aan in een gesloten plastic zak, dit voorkomt
dat textiel vies en vochtig wordt. Plak op de zak een Peel en Maas
textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen van onze website of
halen bij de afhaalpunten van de zakken.
• Textiel is zowel mooie, bruikbare kleding als kapotte, versleten
kleding. Maar ook handdoeken, tafelkleden, schoenen, tassen, wollen
dekens en gordijnen mogen bij het textiel.
• Textiel wordt huis-aan-huis ingezameld door de inzameldienst van de
gemeente of lever het in bij het Milieupark of in een textielcontainer.
• Zet textiel om 07.00 uur aan de straat op dezelfde plaats waar u normaal
uw container aanbiedt.
• Kijk voor de inzameldagen op de persoonlijke afvalkalender.
Alle ingezamelde textiel gaat naar het bedrijf Share and Wear in Beringe. De gemeente werkt
samen met dit bedrijf om meer waarde uit het textiel te halen. Het textiel wordt gesorteerd.
Door het textiel te sorteren krijgt kleding een 2e leven. Bij het sorteren werken mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld mensen van het Leerwerkhuis van de gemeente.
Dit zijn mensen die we helpen met inburgeren, de taal leren en zichzelf te ontwikkelen.
Wat mag er allemaal bij textiel?
• Kleding
• Huishoudelijk textiel, zoals handdoeken, theedoeken, washandjes, etc.
• Schoenen (per paar gebonden)
• Sokken (per paar)
• Accessoires, zoals hoeden, riemen, tassen
• Zachte knuffels

Kosten
Het gescheiden aanleveren van de meeste afvalstromen is gratis. Er hoeft alleen betaald te
worden voor: grof huishoudelijk afval, bouw- en sloopafval, autobanden met velg.
De tarieven:
• Tot 0,5 m3
• Tot 1 m3
• Tot 1,5 m3
• Tot 2 m3

De spelregels zijn
• Alléén toegang voor inwoners gemeente Peel en Maas
• Toegangscontrole
• Legitimatie verplicht
• Maximaal 2 m3 per keer
• Tractoren en bedrijfswagens niet toegestaan
• Bedrijfsafval verboden
• U kunt alléén pinnen
• U moet het afval scheiden
• Verboden voor kinderen tot 12 jaar
Speciale regels voor asbest (www.peelenmaas.nl)

WhatsApp

Wat mag er niet bij textiel?
• Natte kleding, textiel en schoenen
• Kleding die vies is
• Textiel wat met verf of olie is besmeurd
• Vloerbedekking, tapijten en matten
• Vulling van kussens, tuinkussens of speelgoed
• Matrassen, dekbedden en kussens

vintage • industrieel • brocante

€ 2,50
€ 5,00
€ 7,50
€10,00

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

2
2.500lomop
kring

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
Verzekeringen

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

at

ies
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x
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www.blinkzonwering.nl
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Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

Ons team vaaan t
10 experts st ar!
voor u kla

Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl
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Zilveren speld
voor Jeanne
Jeanne van de Winkel uit Grashoek heeft
op zondag 19 mei de zilveren speld van de
Koninklijke Nederlandse Politiehonden
Vereniging gekregen. Ze is sinds 1977 lid
van de politiehondenvereniging O.V.T. in
Helden en is secretaris en penningmeester
en zit al 35 jaar in het bestuur van de vereniging. Daarnaast is ze al sinds ‘mensenheugenis’ kantinebeheerster, inkoper en
gastvrouw. Verder heeft ze zelden een
ledenvergadering gemist. “Jeanne neemt
haar taken serieus in woord en daad.
Een bestuurslid waar we als vereniging al
meer dan 35 jaar blij mee en trots op zijn”,
aldus O.V.T.

Samen met
s
lokale ondernemer

100% voordeel in Helden.
Met de Lokaal levenlokaal besteden cheque.

Hoe werkt het?
1 Spaar PLUSpunten bij PLUS Gommans.
2 Lever uw volle zegelboekje in bij PLUS
Gommans. (Een vol zegelboekje heeft
u €4,- gekost.)
3 Vraag bij inlevering naar de Lokaal leven
-lokaal besteden cheque. De waarde hiervan
is €8,-. Dus een spaarwinst van 100%!
4 Verzilver uw Lokaal leven-lokaal besteden
cheque bij een van de deelnemende bedrijven.

11-01-2006

Actievoorwaarden
• De cheque is uitsluitend te verzilveren
bij de deelnemende bedrijven
(uitgezonderd bij PLUS Gommans).
• De cheque is niet inwisselbaar
voor contanten.
• U kunt meerdere cheques tegelijk
verzilveren.
• De voorwaarden kunnen per bedrijf
verschillen, kijk voor informatie bij het
deelnemende bedrijf.

08:54:50

Dresscode
LADIES FASHION STORE
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1 juni staat vanaf 13.00 uur in
het teken van de hindernissenloop BaarloBattert. Er wordt afgetrapt met X-Battert, waarna de
MiniBattertjes, ScholierenBatter, de
3.3 en 6.6 kilometer BaarloBattert
16-plus en de BatterBrigade volgen. Na afloop is vanaf 20.30 uur de
feesttent geopend en staat de partyband Baby Blue op het podium.
De 42e Hemelvaartseditie van de
Volksfeesten wordt op zondag 2 juni
afgesloten met het Kasteelparkfeest
op de kasteelweide met live muziek,
activiteiten voor kinderen, een
‘sjmulsjträötje’ met hapjes en drankjes, de talentenwedstrijd Baolder Haet
Talent en live muziek van Voice of
Holland-deelnemer Hard2Get. De toegang tot de weide is deze dag gratis.

Sint Petruskerk Baarlo

C

M

Het dorpsevenement Volksfeesten in Baarlo vindt dit jaar vanwege
Hemelvaart plaats van woensdag 29 mei tot en met zondag 2 juni.
Tijdens de 42e editie staat de kasteelweide in Baarlo weer in het teken
van het volleybaltoernooi, muziek van de 70’s tot en met de 00’s,
BaarloBattert en het Kasteelparkfeest.
Het evenement werd woensdag
29 mei geopend met een trapezeshow van Circus unARTiq, gevolgd
door een meezingavond met Arjon
Oostrom, Marleen Rutten en Mike
Kanders. Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei staat het traditionele
volleybaltoernooi op het programma,
waarbij de teams om 16.00 uur starten. Vanaf 20.00 uur treedt Mauro
Fuerte op in de tent met elk uur
muziek uit een ander jaar, waarbij
de 70’s, 80’s, 90’s en 00’s voorbijkomen en hits van nu. De toegang
is deze avond gratis. JOHNNY 500,
Lampegastuh, It All Started In The
Nineties en dj Kruzo treden vrijdag
31 mei op in de tent op de kasteelweide. Die is vanaf 20.30 uur
geopend. Volksfeestenzaterdag

Deelnemende bedrijven:

Beumers_Bierviltje.pdf

Vijf dagen
Volksfeesten Baarlo

Schoolstraat 55
Panningen
(077) 307 14 96

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

plus.nl

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

Onderzoek naar
mede-gebruik kerk
De werkgroep die zich bezighoudt met het herbestemmen of medegebruiken van het kerkgebouw in Baarlo, wil mogelijk onderzoek laten
doen naar de accommodatiebehoefte in het dorp. Daarbij roept ze de
hulp van het dorp in.
Sinds eind vorig jaar is de werkgroep bezig met onderzoeken welke
nieuwe functie of welke nevenfunctie de Sint Petruskerk in Baarlo in
de toekomst kan gaan vervullen.
“Uitgangspunt daarbij is dat het kerkgebouw behouden moet blijven voor
erediensten”, aldus de werkgroep
Kerkgebouw. “Daarnaast lijken er
binnen dit centraal gelegen gebouw
veel meer mogelijkheden te zijn
voor andere dorpsactiviteiten.”
Mogelijk wil de werkgroep een
behoefteonderzoek laten doen naar
accommodatieruimte in het dorp.

“Hoe zijn bijvoorbeeld verenigingen
en organisaties nu gehuisvest en
wat zijn daarbij toekomstige ontwikkelingen, problemen en wensen?
Zijn er door meer samenwerking
bijvoorbeeld voordelen te behalen?
En wat heeft Baarlo bij dat alles
echt nodig?”, vraagt de werkgroep
zich af.
Hierover wil de werkgroep met
verenigingen en organisaties in
gesprek gaan. Ook wil zij weten wat
Baarlonaren verder voor ideeën over
het kerkgebouw hebben. Reageren
kan via kerkgebouw@baarlo.nl

30
05

verenigingen 15

Feestavond en bondsfeest

Honderdjarig jubileum
schutterij St. Nicolaas
Schutterij St. Nicolaas in Meijel bestaat 100 jaar. De vereniging viert het jubileum met een heel weekend vol
festiviteiten. Op vrijdag 31 mei staat een feestavond gepland. Op zondag komen dertig schutterijen uit Brabant
en Limburg naar Meijel voor een groot bondsfeest.

Bestuurslid C.O.M. na
25 jaar weg
Johan van Enckevort stopt als bestuurslid bij toneelvereniging
C.O.M. uit Meijel. Hij was liefst 25 jaar actief in het bestuur. Vanwege
zijn verdiensten voor de vereniging werd Van Enckevort tijdens de
laatste jaarvergadering benoemd tot erelid van C.O.M. “Mede dankzij
zijn inbreng staan we er goed voor en zijn we een bloeiende vereniging”, aldus voorzitter Erwin van den Beuken. (Foto: Meijel24)

De feestavond op de vrijdag
vindt plaats in een tent bij de schutterij op het Donkersveld. Optredens
zijn er onder meer van Marleen
Rutten, Toeter Thijs en Wir Sind
Spitse. De avond begint om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie over kaar-

ten op www.100jaarsintnicolaas.nl of
neem contact op met het secretariaat
van de schutterij.
Bij het bondsfeest op zondag
komen dertig schutterijen uit NoordBrabant en Limburg naar Meijel om
te strijden tegen elkaar. Voordat het

schieten begint, vindt de traditionele
optocht plaats. Die vertrekt vanaf
13.30 uur en loopt door de straten
van Meijel. Vanaf 15.00 uur starten de
terreinwedstrijden en het schieten.
Muziekformatie Cómpenééj zorgt voor
de muziek in de feesttent.

Twintigste g-voetbaltoernooi in Maasbree
Voetbalclub MVC’19 in Maasbree organiseert voor de twintigste keer
het gehandicapten-voetbaltoernooi op sportpark De Driesprong in
Maasbree. De vindt dit jaar plaats op zondag 2 juni.
Het g-voetbal binnen de
Maasbreese voetbalvereniging
bestaat inmiddels 24 jaar. Volgend
jaar wordt het 25-jarig jubileum bij
de club gevierd. Tijdens de twintigste editie van het g-voetbaltoernooi
strijden tien teams om de eer. “Bij
deze groep sporters gaat het niet om
te winnen, maar puur om het plezier”,
aldus MVC’19. “Dat straalt er tijdens

zo’n toernooi ook wel degelijk vanaf.”
Wethouder Wim Hermans opent
op zondag 2 juni het toernooi om
09.30 uur, waarna om 10.00 uur
de eerste wedstrijden beginnen.
De finale is om 15.00 uur en een
half uur later is de prijsuitreiking.
Alle wedstrijden worden gespeeld
op de voetbalvelden van sportpark
De Driesprong in Maasbree.

Drie dagen wandelen
rondom Meijel
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 juni wordt er weer in en
rondom Meijel gewandeld tijdens de Wandeldriedaagse. Er worden
twee routes uitgezet, waar zowel jong als oud aan mee kan doen.
Start en finish zijn bij het Oranje Hotel in Meijel.

Beringse scholieren halen
‘e-waste’ op
Scholieren van de Beringse basisschool Onder de Linden startten onlangs met de e-waste challenge, een race waarbij ze zo veel mogelijk elektronisch afval moeten zien op te halen. De winnaar
gaat op schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. “Voor de kinderen een heel zinvol project,
omdat ze leren over het nut van hergebruik en de voordelen daarvan voor het milieu”, aldus hun
leraar Joost Meerts. De leerlingen zijn gestart met het huis-aan-huis ophalen van elektronisch afval, of
e-waste. “Daarbij hebben we al computers, opladers, telefoons, koffiezetapparaten, maar ook neustrimmers en discoballen opgehaald”, laten ze weten. Kijk voor meer informatie op www.ewasterace.nl

Het wandelevenement wordt
jaarlijks georganiseerd door inwoners van Meijel, voor inwoners van
het dorp en met steun van lokale
ondernemers. Dit jaar worden twee
routes uitgezet van 5 en 10 kilometer, die zowel voor jong als oud te
belopen zijn. De 5 kilometer-route
is daarnaast geschikt voor rolstoelen scootmobiel-gebruikers. Op elke
route is een rustplaats waar alle
deelnemers een traktatie krijgen en
de kaarten afgestempeld worden.
De start en finish zijn bij het Oranje
Hotel in Meijel. Het evenement
wordt vrijdag 7 juni afgesloten op

het plein bij de start- en finishlocatie.
Ook worden dan de medailles uitgereikt aan de deelnemers. Dit jaar
is er ook een prijs voor de leukste
groep en wordt er een originaliteitsprijs uitgedeeld aan wandelaars die
op de meest originele manier deelnemen aan de Wandeldriedaagse.
Inschrijven en starten kan elke
wandelavond van 18.30 tot 20.00
uur. Kinderen tot en met 3 jaar
doen gratis mee. Deelnemers kunnen tot 21.30 uur de finish bereiken.
De organisatie raadt deelnemers die
de drukte willen vermijden aan om
vanaf 18.45 uur te starten.
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GEPLUKT Maud Korsten

Haar passie vond ze in interieurstyling en daar maakte ze haar beroep van. Ze houdt enorm van muziek, bezoekt dit jaar weer diverse muziekfestivals en trekt met haar vriend deze
zomer door de natuur van Costa Rica en Panama. Deze week wordt Maud Korsten (26) uit Helden geplukt.
Van de gietvloer tot de vele
planten die in huis staan, en van de
zorgvuldig uitgezochte accessoires
tot het interieur-verantwoorde konijnenhok van huiskonijnen Sam en Jip.
De keurige stapels woonmagazines
niet te vergeten. Bij binnenkomst is
in elk geval meteen duidelijk: hier
woont een iemand met gevoel voor
interieurstyling. “Gelukkig delen mijn
vriend Nick en ik dezelfde smaak en is
het echt een huis in onze stijl”, vertelt Maud. “De lichtroze kleur op de
lange muur was wel een dingetje. Ik
mag het geen roze noemen waar zijn

vrienden bij zijn”, voegt ze er grinnikend aan toe.
Met meubels schuiven, accessoires uitkiezen en een nieuwe lik verf
op de muur aanbrengen, is Maud
niet vreemd. Dat deed ze vroeger
al toen ze nog thuis woonde. “Ook
kon ik urenlang huizen bouwen en
inrichten bij het computerspelletje The Sims en besteedde ik veel
aandacht aan het inrichten van mijn
huis van Playmobil. Maar ik wist
nooit wat ik voor studie wilde gaan
doen, totdat iemand me daaraan
herinnerde.” Na het Bouwens volgde
Maud een opleiding tot interieuradviseur in Veldhoven op het Summa
College Wonen & Design. “Dat was
het. Kleurenleer, materialenleer,
diverse stijlen combineren tot één
ontwerp en mensen verrassen met
een woonplan waar ze zelf niet aan
dachten. Het bleek helemaal mijn
ding.” Sinds 2015 werkt ze als zelfstandig interieuradviseur onder de
naam MaudbyMaud. Daarnaast werkt
de Heldense nog bij de Verfzaak in
Panningen, waar ze klanten adviseert
op het gebied van gordijnen, behang,
laminaat en, natuurlijk, verf.

Van Playmobil naar
interieuradvies

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

Een jaar wonen Maud en haar
vriend Nick (28), met wie ze tien jaar
samen is, nu samen in de nieuwe
Heldense wijk Schrames. Net als Nick
is Maud een getogen ‘Dörpse’. “Ik heb
mijn eerste drie jaar op de Veldstraat
gewoond, daarna op de Stogger, zat

op basisschool De Liaan en heb ook
veel vriendinnen in Helden. Mijn
ouders Ria (54) en Frans (58) en mijn
broertje Gijs (25) en zusje Josje (22)
wonen ook in Helden. Eigenlijk is alles
dus hier. Nick is blij dat we gewoon de
postcode 5988 hebben kunnen houden.”
Af is het huis volgens Maud nog
niet. “De voor- en achtertuin gaan
we nog een keer doen, maar ook de
slaapkamer boven is bijvoorbeeld nog
niet helemaal zoals ik in gedachte
heb. Maar dat komt wel. Het is wel
typisch dat ik druk ben met het geven
van interieuradvies voor iemand
anders zijn huis, terwijl ik thuis nog
genoeg klusjes te doen heb.”

een bezoekje aan Solar in dit jaar. Een
brede keur aan muzieksoorten, maar
ook de sfeer en de mensen die je op
festivals tegenkomt, spreken mij aan.”
Deze zomer staat daarnaast de
eerste verre reis voor Maud en Nick op
het programma. Zestien dagen lang
gaan ze op roadtrip met de auto door
Costa Rica en backpacken in Panama.

“We kwamen op het idee door de
fotografiewedstrijd Het Perfecte
Plaatje op televisie, waarvan de finale
in Costa Rica plaatsvond. Een blog
bracht ons op het idee om de reis met
Panama te combineren. De natuur en
de rust lijkt ons ontzettend mooi, maar
we laten ons ter plekke ook vooral
verrassen door het land zelf.”

PUZZEL

Metal, pop
en rapcore

Sudoku

Veel thuis is Maud waarschijnlijk niet dit jaar, met bezoekjes aan
diverse muziekfestivals, concerten en een flinke reis naar Costa
Rica en Panama. Naar het bekende,
Landgraafse muziekfestival Pinkpop
gaan, is voor Maud bijvoorbeeld al
twaalf jaar vaste prik. De eerste keer
was met haar toenmalige ‘kiët’ en een
paar ouders. Inmiddels heeft Maud
een vast groepje met zes vrienden
waarmee ze elk jaar diverse festivals
bezoekt. “We zijn al naar Paaspop
geweest en gaan dit jaar ook nog naar
metalfestival Graspop, naar Op Dreef,
met veel r&b-muziek en het BZBfestival Alle Remmen Los. Plus een
concert van rapcoreband Limp Bizkit
in Tilburg. En heel misschien zit er nog

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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LK jeugdteams

JC Helden Limburgs
kampioen
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Twee teams van JC Helden hebben op zondag 26 mei meegedaan aan het LK jeugdteams in Roermond.
De meid tot 12 jaar kroonden zich tot het beste team van Limburg. De jongens verloren één wedstrijd, maar
plaatsten zich wel voor het NK in juni.

Laatste speeldag

Grashoek verslaat
Egchel in derby
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
De derby tussen SV Egchel en SV Grashoek op de laatste speeldag
van de competitie, zondag 26 mei, is geëindigd in een 1-3 overwinning
voor de bezoekers. Egchel, de ploeg van trainer Jonn Smedts uit Meijel
was zeker niet de mindere van de ploeg van trainer Nelis Luijten (eveneens uit Meijel), maar wist verschillende goede kansen niet te benutten. Een gelijkspel was verdiend geweest.
Grashoek had na de nederlaag
van verleden week tegen VOS nog
een minimale kans op het kampioenschap. Het was lang wachten op
de tussenstanden bij VOS en United,
maar rond 16.30 uur kwam het
verlossende bericht uit Wellerlooi:
United kampioen in de 5e klasse
D. Voor Grashoek, VOS en Lottum
rest de nacompetitie. Egchel tegen
Grashoek trok een redelijk aantal
toeschouwers en stond onder leiding
van Pieter Peerenboom uit Volkel.
Hij floot een sportieve partij zonder
kaarten.

Met halve omhaal
stand in evenwicht

Het jongensteam bestond uit
Djow Joris, Luuk van den Berg, Kep
Verkoeijen, Ryan Dielissen en Willem
Zelen.De jongens begonnen tegen
een mix-team van Reuver en Venlo.
Dit bleek ook direct de uiteindelijke
kampioen. De wedstrijd ging verloren
met 4-1. Daarna liet het team mooi
judo zien. Dit resulteerde in erg spannende wedstrijden die alle vier pas

in de laatste partij beslist werden.
De jeugd van Helden wist zowel van
Hercules, Gennep/Maasduinen 1 en 2
en Oud-Geleen te winnen. Daarmee
was plaatsing voor het NK bewerkstelligd.
De meisjes mochten starten tegen
de favoriet Hercules. Hieruit bleek
direct dat de meisjes in topvorm
waren. Ze wonnen met 5-0. De andere

wedstrijden tegen Maastricht en
Gennep/Maasduinen werden ook
overtuigend gewonnen. De meisjes van Helden werden zodoende
Limburgs kampioen.
Naast de eigen teams hebben Joris
Verstappen en Noa Janssen, ook lid
van JC Helden, zich eveneens weten te
plaatsen voor het NK. Zij hebben in de
teams van Hercules deelgenomen.

Nadat Grashoek de eerste kans
van de wedstrijd had gemist, kwam
Egchel na 21 minuten op voorsprong.
Lex Verstappen bracht Frank Gielen
in stelling en deze rondde fraai af,
1-0. Lang mocht de thuisploeg niet
genieten, want een minuut later
bracht Erwin Peijnenburg met een
halve omhaal de stand weer in evenwicht, 1-1. Tom Timmermans loste
namens Egchel Ryan Bruisten af.

In het vervolg van de eerste helft
kregen beide ploegen een aantal
goede mogelijkheden, maar de thee
werd genuttigd met een 1-1 tussenstand.

Duel bleef
aantrekkelijk
Na de rust kreeg Egchel in eerste
instantie prima kansen, maar vergat te scoren. Weer een wissel, nu
aan beide zijden: Harmen Schilder
voor Chris Hunnekens (Grashoek) en
Koen Schroijen voor Sami Amhaouch
(Egchel). Na een uur spelen kwamen de geel-zwarten op voorsprong. Uit een corner kopte Marco
Sijben binnen, 1-2. Het duel bleef
aantrekkelijk met kansen over en
weer. De laatste dubbele wissel:
Stan Cuijpers voor Erwin Peijnenburg
(Grashoek) en Nordin Sadiki voor
Frank Gielen (Egchel). In de laatste
minuut kwam aan alle onzekerheid
een einde: Bas Gloudemans kopte
wederom uit een corner binnen, 1-3.
Grashoek werd winnaar van de aantrekkelijke derby en kan zich gaan
opmaken voor de nacompetitie.

Afhankelijk van Helmondia

Helden grijpt naast
nacompetitie
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Op sportpark Kerkeböske in Helden stond op zondag 26 mei een
rechtstreeks duel om een plek in de nacompetitie op het programma.
Helden ontving H.B.S.V. uit Hout-Blerick en de winnaar zou zeker zijn
van de extra wedstrijden. Een eventuele verliezer zou afhankelijk zijn
van het resultaat van SC Helmondia dat op bezoek ging bij Merefeldia.
Het werd 1-1 en Helden greep naast een nacompetitieplek.
Helden begon goed aan het duel
en zag dat Bas Wijnands de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong bracht. Tim Pilon schoof de
bal van rechts voor waarna Wijnands
de bal gemakkelijk binnen kon tikken. Niet veel later mocht Roy Hesen
alweer voor de gelijkmaker aantekenen vanaf de strafschopstip. Stan van
Berlo nam een bal ongelukkig aan en
maakte daarbij hands, waardoor de
scheidsrechter niet anders kon dan de
bal op de stip te leggen.

Bevo JO11 kampioen
Het eerste team van de jeugd onder de 11 jaar van voetbalvereniging BEVO uit Beringe heeft
zaterdag 25 mei het kampioenschap binnengehaald. De beslissende thuiswedstrijd tegen MMC
Weert werd ruim gewonnen en daarmee werden de jongens en meiden de terechte kampioenen in
hun competitie.

Na rust nam Helden
meer initiatief
Na deze gelijkmaker kreeg Tim
Pilon een opgelegde mogelijkheid om de thuisploeg opnieuw
op voorsprong te zetten. Hij schrok
echter van de vrijheid die hij kreeg
en schoot vervolgens naast. Aan de

andere kant kopte Roy Hesen een
vrije trap rakelings over de lat.
Na de rust nam Helden meer
initiatief en ging het nadrukkelijk
op zoek naar de winnende treffer.
H.B.S.V. leunde meer achterover, ook
wetende dat zij met een gelijkspel
verzekerd waren van de nacompetitie. Tot die winnende treffer kwam
het echter niet. Bas Wijnands kwam
voor de thuisploeg nog het dichtst
bij, maar zijn schot trof de paal en
zijn rebound ging over.
Door dit gelijke spel, en de
overwinning van Helmondia op
Merefeldia, grijpt Helden net naast
de nacompetitie. Desalniettemin
kijken de Heldenaren terug op een
goed seizoen, waarin ze na de promotie naar de derde klasse niet in
gevaar zijn geweest en tot de laatste
speeldag zelfs meegedaan hebben
om de bovenste plekken.
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Kick and rush wedstrijd

IVO profiteert van wissel
valligheid MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
MVC’19 is een wispelturige diva. Het ene moment een goed voetballende ploeg, het andere moment een
team die het voetballen verleerd is. Een goede eerste helft werd op zondag 26 mei in het duel met IVO uit
Velden gevolgd door een chaotische tweede helft. IVO, dat moest winnen, profiteerde van deze wisselvalligheid en won met 2-1
MVC’19 speelde niet slecht in
de eerste helft. De achterhoede gaf
nauwelijks kansen weg, terwijl op
het viermansmiddenveld de taken
aanvallend en defensief goed werden ingevuld. Aanvallend werden de
nodige kansen geschapen. IVO leek
niet te geloven in handhaving, want
de ploeg bakte er niets van. Het ontbrak aan strijdlust. In de 40e minuut
brak de snelle Bart Houben de score
open na een mooie pass van Jaap
Bruijnen. In de resterende vijf minuten had MVC’19 de wedstrijd op slot
kunnen gooien. Bij vijf kansen hadden Rodey Berben, Joost Hesen, Ron
van den Kerkhof en Bart Houben de

voorsprong kunnen verdubbelen.
Ook redde IVO- keeper Job Heiligers
enkele malen fraai.
Na rust kantelde de wedstrijd.
IVO ging meer met passie spelen.
De ploeg groeide in de wedstrijd.
MVC’19 ging mee in het powervoetbal en maakte foutjes. IVO-trainer Eric
Caasenbrood had een gouden hand
met zijn wissels, terwijl MVC-trainer
Erik van Rooij met zijn wissels onrust
in zijn ploeg bracht. In de 55e minuut
kreeg IVO een terechte strafschop
wegens hands. Dick Louwhoff benutte
de strafschop feilloos, 1-1. De strijd
werd daarna feller. Scheidsrechter
Ronnie Rutten trok zes gele kaar-

ten, drie voor IVO en drie voor
Maasbreese spelers. Het werd een
‘kick and rush-wedstrijd’. Kersverse
vader Rick Broekaart bracht IVO met
een ‘frommelgoa’l aan de leiding in
de 75e minuut. De 2-1 voelde als een
bevrijding voor IVO. Vervolgens was
het een kwartier code rood in het
Veldense strafschopgebied. MVC’19
ging verbeten op jacht naar de gelijkmaker. Mede door uitblinker keeper
Job Heiligers bleef IVO met kunst- en
vliegwerk overeind. Het verlies heeft
de Maasbreese ploeg aan zichzelf
te wijten. De zevende plek was het
eindstation van dit wisselvallige seizoen. IVO blijft derdeklasser.

Peel en Maas

Jan van Mullekom wint
Koningschieten
Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Op de banen van De Indianen in Koningslust werd op vrijdag 24 mei het jaarlijkse Koningschieten van Peel en
Maas geschoten. Alleen schutters die in gemeente Peel en Maas wonen, konden meedoen aan de wedstrijd.
Uiteindelijk kwam Jan van Mullekom als beste schutter uit de bus.
Om 19.30 uur startten 22 schutters aan de voorronde van 20 pijlen.
De zestien hoogste schutters plaatsten zich voor de finaleronde die uit vijf
pijlen bestond. In de achtste finales
moest Jan Verhoeven het opnemen
tegen Pierre Stijnen. Jan wist de match
met groot verschil te winnen, 48 tegen
31 punten. Jan van Mullekom nam het
op tegen Wilbert Theeuwen en won
met 47 tegen 40 punten. Bram Kerkhof
streed tegen titelverdediger Frank
Verdonschot en won met 44 tegen 42
punten. Ron Smets en Huub Vercoulen
wisten er een spannende strijd van te

maken. Zij schoten beiden 44 punten.
Een shoot-off moest de beslissing brengen. Ron plaatste zich voor de kwartfinale door een 10 te schieten tegenover
de 9 die Huub schoot.
De eerste halve finale ging tussen
Jan Verhoeven en Jan van Mullekom.
Na 5 pijlen stonden beide schutters
op 46 punten. Bij de eerste shoot-off
noteerden beide schutters een 9 en
bij de tweede shoot-off schoot Jan
van Mullekom een 10 tegenover een
8 voor Jan Verhoeven. In de ander
halve finale was het verschil iets groter. Hierin moesten Bram Kerkhof en

Ron Smets het tegen elkaar opnemen,
Bram wist zich met een score van 43
punten tegenover de 38 punten voor
Ron te plaatsten voor de finale.
De finale ging over 10 pijlen.
Gaandeweg de strijd wist Jan de voorsprong te pakken en uit te bouwen
tot 16 punten. Met 87 punten wist
Jan de titel te pakken. Bram Kerkhof
werd met 71 punten tweede. De derde
plaats was voor Jan Verhoeven.
De jeugdfinale werd een prooi
voor Joep Lormans en bij de aspiranten
was slechts één schutter, Iva Keijsers.
Zij pakte dan ook de aspirantentitel.

Wisselvallige prestaties

Panningen niet naar
nacompetitie
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
SV Panningen trad op zondag 26 mei aan tegen Bieslo uit
Beesel. Panningen had nog een kleine kans op de derde periodetitel; voor Bieslo stond niets meer op het spel, alleen de eer.
Panningen won gemakkelijk met 1-6, maar dankzij de winst van
Horn op Kessel ging de periodetitel en dus nacompetitie aan de
neus van Panningen voorbij.
Het eerste noemenswaardige
moment in de wedstrijd deed zich
voor in de 24e minuut. Remco Litjens
kon een voorzet van de actieve
Robin van Osch niet converteren
naar een doelpunt. Drie minuten
later kopte Thijs Driessen, Biesloos
gevaarlijkste aanvaller, bijna raak en
meteen daarop kon Matijs Heesen
vrij voor de Beeselse doelman niet
scoren. In de 33e minuut volgde een
reuzekans voor Bieslo, maar het liep
goed af voor Panningen.

Panningen besliste
de wedstrijd
In de 39e minuut was het raak
voor de gasten. Robin van Osch
schoot een rebound binnen, 0-1.
Daarna ging het vlug. Ilias Amhaouch
bereikte met een prachtige pass weer
Robin van Osch in de 42e minuut en
die vergrootte de voorsprong, 0-2.
Meteen na rust besliste Panningen
definitief de wedstrijd. Frank van
Oyen scoorde de 0-3. Robin van
Osch, weer terug in zijn oude vorm,

scoorde 0-4 in de 49e en 0-5 in de
52e minuut. Om hem een onverantwoorde stijging op de topscoorderslijst te besparen wisselde trainer
Roel Schreurs hem voor Idris Pakasa.
Meteen bracht de scheidende trainer
ook Joey Bodde en Lars Mestrom in
het veld. Thijs Driessen redde in de
62e minuut de eer van Bieslo door
1-5 te scoren. Er werden verwoede
pogingen in het werk gesteld om
abwehrchef Bram Leenders in zijn
laatste wedstrijd voor Panningen 1
te laten scoren. Maar verder dan een
kopbal die over ging, kwam Bram
niet. Remco Litjens, altijd wel goed
voor een doelpuntje, scoorde nog 1-6
en de wedstrijd was gespeeld.

Afloop van
het seizoen
Omdat Horn van Kessel won
en daarmee de derde periodetitel
binnenhaalde, is het seizoen voor
Panningen afgelopen. De wisselvallige prestaties hebben net niet tot
resultaat geleid.

Hengelsport

Wederom winst voor
Oscar Huidekoper
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Bij visvijver De Breeërpeel in Helden vond op zondag 26 mei de
vijfde wedstrijd van het seizoen 2019 plaats. In de wedstrijd, die onder
de Rabobank Peel, Maas en Leudal-prijs valt, wist Oscar Huidekoper de
meeste vis naar boven te halen.
Huidekoper hengelde 4.380
gram vis binnen. Op de tweede
plek eindigde Math Verhaegh met
4.270 gram. Daarachter kwamen
Martijn Muurmans (2.180 gram),
Joris van Eekeren (1.660 gram) en

Pieter Trines (1.550 gram). Het was
alweer de derde overwinning voor
Huidekoper in het nog jonge seizoen. De volgende viswedstrijd is
zaterdag 1 juni bij De Breeërpeel in
Helden.

Vrienden van VV Kessel

Veel animo voor supportersclub VV Kessel
Een aantal leden van voetbalvereniging VV Kessel heeft onlangs
een nieuwe supportersvereniging opgericht: de Vrienden van VV Kessel.
In een paar dagen tijd meldden meer dan 170 personen zich aan voor
de nieuwe club. Het oudste lid is Miep Paulissen. De moeder van de
huidige VV Kessel-trainer John Paulissen, is 92 jaar oud.
Kleinzoon Remco ging bij oma
langs om haar meteen een Vrienden
van VV Kessel-sjaal te overhandigen. Ze betaalde net als alle andere
leden een kleine vergoeding om lid
te worden. Een deel van het geld

gaat naar de jeugdafdeling van de
voetbalvereniging. Het overige deel
wordt besteed aan een activiteit of
feestavond voor alle Vrienden van VV
Kessel. Meer informatie over het initiatief is te vinden op www.vvkessel.nl
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EK-ticket voor Leanne
van MD Meijel
Door: majoretten- en dansvereniging MD Meijel
De leden van MD Meijel hebben op zaterdag 25 mei deelgenomen
aan de Nederlandse kampioenschappen Show Twirl in Hoofddorp. Het
leverde één podiumplaats op. Soliste Leanne Brummans werd derde en
mag zodoende naar het EK in oktober.
Het MD Meijel-duo Britt
Hoeijmakers en Silke Schriks eindigde op zaterdag op een zesde
plek in hun categorie. Soliste Mara
Op het Veld wist vijfde te worden in

haar categorie. Leanne Brummans
mag dankzij haar podiumplek in
oktober afreizen naar Italië waar de
Europese kampioenschappen worden gehouden.

Podiumplekken
Atletiek Helden
Periodetitel VV Kessel
Het vaandelteam van voetbalvereniging Kessel heeft zondag 19 mei een plek in de nacompetitie
én de periodetitel veroverd. Nadat het elftal van oefenmeester Paulissen eerder twee kansen liet
liggen, was het zondag 19 mei wel raak. Op het eigen sportpark De Roode Egge in Kessel werd
Belfeldia met 5-2 verslagen. Daarmee eindigde Kessel op de tweede plek van de ranglijst voor promotie naar de derde klasse. De heren verloren zondag 26 mei met 4-0 van Horn.

Peelpush 6.1 Nederlands
kampioen
Door: Kitty Janssen
Yentl, Gitte, Pien, Floor en Yannah van Peelpush 6.1 van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel zijn zaterdag
25 mei Nederlands kampioen volleybal geworden. Eerder al wonnen ze twee keer de competitie, het rayonkampioenschap, brons bij de NOJK en werden ze regiokampioen van Zuid-Nederland.

Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Onder fraaie weersomstandigheden vond zaterdagavond 25 mei de
Contour Run in Velden plaats. In de vierde wedstrijd in het MiddenLimburgs avondloopcriterium leverde verschillende podiumplekken op
voor Atletiek Helden. Bij jeugdwedstrijden in Weert wisten Floor van
Riel en Simon Goossens hun persoonlijke records te breken.
Bij de Contour Run mocht
Gilles Hermans de derde prijs bij
de 1.000 meter jongens tot 12
jaar in ontvangst nemen. Richard
Sonnemans snelde ook naar een
podiumplaats,. Hij werd derde op
de 5.000 meter in 20.39 minuten.
Het podium bij de 5.000 meter V40
was helemaal groen gekleurd voor
Atletiek Helden. Alle drie de deelnemende dames eindigden op het
podium. Judith de Bruin werd derde
in 22.59 minuten, Leonie Peeters
tweede in 22.46 minuten en Tanja
Wanten eerste in 21.35 minuten.
In Weert waren zeven D- en C
junioren van Atletiek Helden te gast

op de competitiewedstrijden tussen verenigingen. Samen met Av
Leudal vormde Atletiek Helden in vier
categorieën een combi-team. Simon
Goossens (junioren D) snelde naar
een tijd van 14,96 seconden op de
80 meter horden. Simon bleek afgelopen winter al rap bij de horden en
kwam dit keer met een niet bepaald
vlekkeloze race onder toeziend oog
van verbaasde trainers onder de
15 seconden. Floor van Riel (junioren
D) kwam bij het hoogspringen uit op
een hoogte van 1.40 meter. Floor verbrak daarmee haar eigen (gedeelde)
record dat ze afgelopen winter al verrassend op 1.35 meter zette.

Rini van Rees: specialist in bessen en bramenstruiken!!

aart
Op hemelv
e
de gewon
ijden
openingst

Neem ook een kijkje
bij ons zeer
uitgebreid en
mooi assortiment
zomerbloeiers!
In competitieverband hadden de
meiden nog geen set afgegeven en
deze status wilden ze graag behouden. De eerste twee poulewedstrijden
werden zonder problemen gewonnen
door de meiden van Peelpush. Webton
Hengelo kon met 25-15 en 25-13 van
het veld en ook met Stanfries hadden
de Meijelse meiden en de Neerkantse
Gitte geen probleem, 25-7 en 25-15.
Vervolgens moest Peelpush het
opnemen tegen Dinto. In de eerste set kwam Peelpush 6.1 van een
flinke achterstand terug en liet ze haar
veerkracht zien, waardoor de ploeg
toch nog 19 punten wisten te halen.

Dinto ging er met de setwinst vandoor,
25-19. De tweede set trok Peelpush
knap naar zich toe en werd het 25-22.
Als tweede in de poule moesten de meiden zich opmaken voor de
kruisfinale tegen de nummer 1 van
de andere poule: Dynamo Tubbergen.
Geen onbekende, want tegen dit team
hadden de meiden van Peelpush al
eerder gespeeld tijdens het NOJK in
maart dit jaar. Toen delfde Peelpush
het onderspit.
Met zeer goed en aanvallend volleybal lieten de meiden van Peelpush
zien dat ze dit keer sterker waren en
kwamen ze geen moment in de proble-

men. Zeer overtuigend werd deze halve
finale dan ook gewonnen met 25-10
en 25-14. Daarmee was het plaatsen
voor de finale een feit. Omdat Dinto
de andere kruisfinale had gewonnen,
mochten de meiden van 6.1 het nog
een keer gaan opnemen tegen Dinto.
Met het gevoel dat er nog wat
recht te zetten was en een enorme
drive begonnen de meiden van
Peelpush aan de finale. Een finale
waarin Peelpush de dienst uitmaakte
en wederom met goed volleybal de
tegenstander inpakte, 25-18 en 25-16.
Daarmee was het Nederlands kampioenschap een feit.

De heerlijke en gezonde
Hollandse blauwe bessen
uit eigen kwekerij zijn weer
volop verkrijgbaar.

Blauwe bessen
(Zelf plukken)

€ 3,50
per kilo

Het hele weekend (30-31 mei en 1-2 juni)
kunt u gratis proeven van diverse
blauwe bessen lekkernijen zoals:
Mon Chou taart blauwe bessen
blauwe bessen cake, vlaai, sap, jam, ijs
en muffins.

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl
Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.30 -17.30 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
zo. 11.00 - 16.00 uur

Tuin & Terras
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Extra morele steun

Baarlo op wilskracht naar
handhaving
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
‘Nog ein kier alles gaeve!’, was zondag 26 mei te lezen op een spandoek langs de kant bij VV Baarlo. Van een
jonge supportersgroep die de Baarlose ploeg vooraf tevens met een rood-zwart ‘rookgordijn’ extra morele steun
gaf. En dat advies werd door Baarlo ook opgevolgd. De ploeg knokte zich op wilskracht naar een 2-0 zege op SV
Blerick en stelde daarmee op eigen kracht de status van 3e klasser veilig

Verboeket Nederlands
kampioen sprong
Door: sportclub Pareja
Linda Verboeket van SC Pareja uit Panningen en Helden is zaterdag
25 mei vijfde geworden in de tweede divisie op het Nederlands kampioenschap turnen. Een dag later wist ze de landelijke titel te veroveren
op het NK toestelfinales sprong en werd ze vierde op brug. Daarnaast
werd de districtstitel binnengehaald in de vierde en vijfde divisie.
Linda Verboeket begon zaterdag
25 mei op de balk. Deze ging goed,
11.367 punt. Daarna door naar de
vloer. Ook hier wist Linda een strakke
oefening neer te zetten met stabiele
landingen, 11.433. Op haar favoriet,
de sprong, deed ze weer een overslag
salto. Daarmee haalde ze het hoogste
punt van de dag, 13.267. Na deze drie
toestellen stond Linda eerste. Op de
brug ging het inturnen wat stroef. Maar
de oefening lukte en werd beloond
met 10.967. Uiteindelijk werd Linda
vijfde van Nederland in de tweede
divisie en mag ze op 22 juni strijden
voor de Ahoy Cup. Op zondag 26 mei
mocht Linda deelnemen aan de toestelfinales sprong en brug. Ze maakte
twee goede sprongen met een gemiddelde van 12.900. Dat bleek voldoende
voor de gouden plak; Nederlands kam-

pioen sprong. Ten slotte wist ze beslag
te leggen op de vierde plaats bij het
toestel brug. Turnsters van Pareja in de
vierde en vijfde divisie deden zaterdag
25 mei mee aan de districtswedstrijden. De jeugdmeiden van supplement
G en F begonnen. Benthe Ghielen (G)
werd twaalfde, Pien Sanders (G) werd
negende, Nikki Hendrix (G) veroverde
brons en Maud Sillekens (F) werd
vijfde. In de tweede wedstrijd haalde
Evi Nooien (F) goud. Julia Janssen (F)
werd zesde, Joeske van Lent en Selina
van Berlo (D) werden zesde. Guusje
Steeghs en Bo Ottenheim negende en
Fay Peeters dertigste van junior supplement D. Bij de senioren van de supplementen D en E sloot Julia Meussen
de wedstrijd tevreden af met een
negende plaats. Mirthe Peeters veroverde een gedeelde achtste plaats.

Podiumplekken voor
diverse ruiters
Het duel begon voorzichtig en
aftastend. Pas na een klein kwartiertje was er van echte opwinding sprake. Baarlo-spits Matthijs
de Vogel knokte zich dwars door
de Blerick-defensie en gaf Matthijs
Hanssen met een lage voorzet een
dot van een kans op de openingstreffer. Op enkele meters van het
doel schoot die de bal over.
Die misser maakte de Baarlose
routinier een kwartier later helemaal
goed. Een hoekschop van Maikel van
Erp resulteerde in een flipperkastsituatie pal voor het Blerickse doel
waar Matthijs Hanssen uiteindelijk
het beslissende tikje gaf, 1-0. Een
minuut of tien voor de rust ver-

zuimde Dennis van de Vinne de voorsprong te verdubbelen. Hij schoot
de bal voorlangs het doel. Aan de
andere kant werd Blerick slechts één
keer echt gevaarlijk na een hoekschop waarbij de ingeschoten bal
van de lijn werd gehaald.

Baarlo met de
schrik vrij
Die geringe achterstand gaf
Blerick nog alle hoop op een gunstig
resultaat. De Blerickenaren gingen
na de thee op zoek naar de gelijkmaker. Maar kwamen, met nog een
half uur te spelen, niet verder dan
een afgekeurde treffer. Niet veel

later kregen de gasten alsnog dé
kans om langszij te komen. Uit een
vrijwel identiek situatie als Baarlo
voor rust verknoeide ditmaal een
Blerick-aanvaller een bijna niet te
missen kans. Baarlo kwam met de
schrik vrij.
Matthijs Hanssen besliste in de
83e minuut het duel. Opnieuw een
flipperkast-situatie, waarbij hij weer
als een duveltje uit een doosje het
laatste tikje gaf, 2-0. Met zijn tweede
en voor Baarlo bevrijdende treffer
zette hij zijn afscheid van de selectie
extra luister bij. In de resterende tijd
werd de voorsprong soeverein over
de eindstreep getrokken, waardoor
Baarlo derdeklasser blijft.

GEZOCHT : CE Chauffeur
Wie zoeken we?
Een ervaren CE chauffeur met code 95 en ADR (of bereid om ADR te gaan behalen).
Waaruit bestaan de werkzaamheden?
Veelal uit dagritten met één of twee adressen in Nederland, Duitsland of België,
veelal uitgevoerd met een motorwagen (met aanhangwagen) of een trekker met oplegger.
Wie is SJT Venlo?
Sinds 1999 dé specialist op het gebied van snel- en spoedtransport binnen Europa,
gevestigd op Het Erf 15 in Sevenum. Bekijk alvast onze website www.sjtvenlo.nl
Waarom werken bij SJT Venlo?
Wij bieden een marktconform salaris in een leuke organisatie met leuke collega’s.
Interesse?
Neem telefonisch contact op met Ton van Bergen (06-1498 9211) of stuur een mail
voorzien van je C.V. naar administratie@sjtvenlo.nl

Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Ruiters van Caprilli en De Cavaliers uit Panningen en De Maasruiters
uit Kessel kwamen in het weekend weer op verscheidene plekken in
actie. Tess Gubbels van De Maasruiters wist de winst te pakken in Asten
en Loys Bergs van Caprilli ging met een gouden en zilveren medaille
naar huis vanuit Kronenberg.
Dana de Voigt nam op zaterdag
25 mei samen met het pony Fade
to Grey deel aan de dressuurwedstrijd klasse DE B bij De Peelbergen in
Kronenberg. De eerste proef leverde
de vierde plaats op en de tweede
proef leverde de derde plek op. In
Asten werd een springwedstrijd georganiseerd voor pony’s. Tess Gubbels
van De Maasruiters met Skippy van
de Veldehoeve behaalde hier in de
klasse CL de eerste plaats. Loys Bergs
met Goldy deed mee bij een dressuurwedstrijd bij De Peelbergen
Kronenberg. Ze reed hier twee proeven in de klasse CB en behaalde de
eerste en tweede prijs. Linda Peeters
van De Cavaliers nam deel aan een
springwedstrijd bij De Peelbergen en

zij behaalde in de klasse B een zesde
prijs met Gentlemen. In de klasse Z
werd ze zevende met Domino. Ook
werd er bij De Peelbergen dressuur
verreden door de pony’s. Romee
Neefs haalde een tweede prijs met
Oberlina in de klasse D-B en Hanna
Neefs behaalde een tweede prijs in
de eerste proef en in de tweede proef
nam ze de overwinning mee naar
huis. Janine Maassen nam deel aan
een springwedstrijd in Asten en wist
daar met Kiekiviola in de klasse B een
vierde plek en met Jelena een derde
prijs in de klasse L te veroveren. Ilse
Steijvers nam deel aan een vaardigheidswedstrijd in Maarheeze en
behaalde met Tess een tweede prijs in
de klasse L enkelspan pony.

Bevo 2 vecht voor
eredivisie
Het tweede team van handbalclub Herpertz Bevo Hc uit Panningen
vecht zaterdag 1 juni voor haar plek in de eredivisie. De opleidingsploeg verloor de eerste wedstrijd in de play-offs voor promotie/degradatie van Olympia’89 uit Oss. Zaterdag 25 mei werd het 22-20 voor de
thuisploeg uit Noord-Brabant.
De return van het duel is op
zaterdag 1 juni om 19.00 uur in
sporthal De Heuf in Panningen.
De Panningse ploeg moet met drie
doelpunten verschil winnen om
zeker te zijn van handhaving in de

eredivisie. In de competitie wist het
team geen rechtstreekse handhaving
te realiseren, waardoor de ploeg
via een tweeluik met Olympia moet
proberen op het hoogste niveau van
Nederland te blijven.
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Panningnaren Lei en Piet denken terug

Herinneringen aan kindertijd in de oorlog
De slagwerkgroep van Koninklijke Harmonie Concordia Panningen gaf vorig jaar een speciaal concert ter
nagedachtenis aan de razzia die in 1944 in deze regio werd uitgevoerd door de Duitsers. Verschillende overlevenden van de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig en de herinneringen aan oorlogstijd kwamen bij onder meer
Lei Steeghs en Piet Kranen, beiden uit Panningen, weer bovendrijven.

was. “Maar we moeten niet vergeten
dat veel van die Duitse soldaten arme
klootzakken waren. Die hadden ook
geen keus.”
Ondanks de vele indrukken en de
verschrikkingen die mensen mee hadden gemaakt, werd er niet gepraat
over de oorlog. “Op de basisschool is
het nooit ter sprake gekomen en bij
ons thuis al helemaal niet”, aldus Piet.
“Ik weet nog dat Ton ‘van de bekker’ wel eens vertelde over zijn tijd
als krijgsgevangene. Hoe onmenselijk
hij in Duitsland behandeld was. Maar
hij vertelde er alleen over als hij dronken was.” Lei vult aan: “Iedereen was

eigenlijk alleen maar bezig met de
wederopbouw. Onze ouders hadden het
te druk met het voeden van hun kinderen om met de oorlog bezig te zijn.”
Toch zagen Piet en Lei bij het concert afgelopen oktober dat er nog veel
verborgen leed zit bij veel mensen.
“De tranen stonden bij de overlevenden in de ogen. Daarom is het goed
als er aandacht aan wordt besteed”,
vertelt Piet. “Veel dingen die nu eruit
komen, zijn altijd onbesproken gebleven. Het is heel belangrijk dat we
blijven herdenken.” Lei: “De tijd is een
goede heelmeester, maar niet altijd
kan het alle wonden helen.”

Film razzia-concert
slagwerkgroep
Lei (81) en Piet (78) wonen allebei
al hun hele leven in Panningen. Lei,
opgegroeid in Everlo, was nog net geen
3 jaar toen de oorlog uitbrak en Piet,
van de Stox, werd pas geboren toen de
Duitsers hier al de baas waren. Ondanks
hun jonge leeftijd tijdens de bezette
jaren, weten de twee er nog wel het
een en ander van. “Mensen denken wel
eens dat wij te jong waren en ons niks
kunnen herinneren van de oorlog”,
vertelt Piet. “Maar ik kan me bepaalde
zaken nog zo voor de geest halen.
Bijvoorbeeld dat de granaatscherven
door de ruiten en over de trap van onze
boerderij vlogen en wij zo ongeveer de
schuilkelder ingegooid werden.”
Tijdens het concert van de slagwerkgroep kwamen verschillende herinneringen weer bovendrijven bij Lei
en Piet. “De slagwerkgroep heeft het
heel goed gedaan”, aldus Lei. “Bij veel
geluiden zag ik weer zo voor me hoe
dat in de oorlog was. De kerkklokken,
de geweerschoten, de sfeer van toen,
heel herkenbaar.” Toch hebben ze allebei geen trauma overgehouden aan de

bezetting. “Voor ons waren de dingen
die we zagen sensationeel. We waren
te jong om alles te snappen. Pas later
snap je wat er echt gebeurde.”
Eén van de zaken die de
Panningse harmonie tijdens het concert muzikaal uitbeeldde, was het
geluid van laagvliegende vliegtuigen.
Een geluid dat Lei kippenvel bezorgde.
“De vliegmachines scheerden hier net
over de daken heen tijdens de oorlog.
Ze waren op weg om hun bommen uit
te gooien. We keken vaak vanuit het
kelderraam naar de Duitse zoeklichten die de geallieerde toestellen in het
zicht probeerden te krijgen. Als er na
de oorlog vliegtuigen overvlogen, ben
ik nog wel eens onder de tafel gedoken uit angst.”

Onder de tafel duiken
van angst
De jeugdige Lei en Piet stonden
eigenlijk niet stil bij wat er allemaal
gebeurde in de oorlogsjaren. “Zo hebben we met ons gezin een tijdlang bij

onze opa op Zelen geschuild”, vertelt
Piet. “Tijdens een avond dreigde het
fornuis uit te gaan, omdat de turf op
was. De granaten vlogen buiten in
het rond, dus we konden geen turf
pakken uit de schuur. Onze moeder
stuurde mij en mijn tweelingbroer
toen door de varkensgang om turf te
gaan pakken uit de ‘sjop’. Toen we de
varkensgang instapten, lagen daar
drie dode soldaten. Daar moesten we
overheen stappen. Geen idee hoe die
daar kwamen en ik denk ook niet dat
mijn moeder geweten heeft dat ze er
lagen. Maar zoiets heftigs blijft je de
rest van je leven bij.”
De oorlogsherinneringen zijn nog
in overvloed aanwezig bij Lei en Piet.
Bijvoorbeeld van die keer dat Piet
met een broer een krat over straat
droeg zonder te weten dat de inhoud
levensgevaarlijke granaten was. Of
toen Lei met jeugdige Joodse onderduikers speelde. Ook het verhaal dat
de Duitsers razzia’s hielden en met
bajonetten in de hoop stro staken
waar de vader van Lei in verborgen

Nieuwe grasmaaier? Lozeman heeft wat u zoekt
Bij Lozeman Tuinmachines kunt u terecht voor alle soorten maaimachines voor elk soort gazon.
Wij hebben de nieuwste modellen robotmaaiers, loopmaaiers, zitmaaiers en trimmers van
diverse merken. Bezoek onze showroom voor vrijblijvend advies of een demonstratie.

Lozeman Tuinmachines | Markt 14 | 5973 NR Lottum | 077-4632341 | www.lozeman.nl

Van het speciale razzia-concert Silent Heroes vorig jaar van de
slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Panningen is een film
gemaakt. De opnames die tijdens het optreden in oktober door Omroep
P&M zijn gemaakt, zijn verwerkt in een film met historische beelden en
interviews. De film wordt op zondag 2 juni vertoond in DOK6 in
Panningen. De slagwerkgroep speelt tijdens de vertoning zelf de
stukken Silent Heroes en Kerkrazzia.

Het concert dat op zaterdag 6
oktober werd gegeven door de slagwerkgroep was een eerbetoon aan
de ruim achthonderd mannen uit de
regio Peel en Maas die tijdens de
kerkrazzia van 8 oktober 1944 werden meegenomen door de Duitsers.
Speciaal voor het concert had de
muziekgroep overlevenden van de
razzia’s, nabestaanden en familieleden van de meegenomen mannen uitgenodigd een kijkje te komen
nemen. De slagwerkgroep studeerde
acht nieuwe muziekstukken in, vloog
verschillende solisten in en er werden speciale instrumenten ingehuurd,
waaronder twee kerkklokken van het
klokkenmuseum in Asten.
Theo Ferfers was de initiator
achter het hele project. Hij vond
het geweldig hoe indrukwekkend
de speciale bezoekers het concert
gevonden hadden. “Onze gastheer
Jan van Dam kreeg van veel voormalig gedeporteerden en hun familieleden na afloop een hand omdat ze
het zo mooi hadden gevonden”, vertelt Theo. “Veel mensen lieten weten
dat ze hoopten dat we het concert
nog een keer zouden doen. Maar

dat is voor ons in dezelfde vorm
niet mogelijk. Daarvoor moet in een
korte tijd te veel georganiseerd worden en dat is voor onze slagwerkgroep niet te doen.”
Om het concert toch een soort
van vervolg te geven, geeft de slagwerkgroep, in het kader van 75 jaar
bevrijding van Peel en Maas, dit jaar
twee concerten met hetzelfde thema.
De eerste daarvan is op zondag 2
juni, het Silent Heroes De film - Live.
Tijdens dat optreden wordt de film
afgespeeld die gemaakt is tijdens het
concert op 6 oktober afgelopen jaar.
De slagwerkgroep speelt ter ondersteuning dan twee muziekstukken uit
Silent Heroes. Theo: “We krijgen veel
hulp van verschillende kanten, waaronder van sponsors en leden van de
harmonie die verschillende hand- en
spandiensten voor en tijdens het concert uitvoeren.” Het tweede concert is
op zaterdag 21 september, eveneens
in DOK6.
Silent Heroes De Film - Live vindt
plaats in DOK6 in Panningen en
begint om 20.15 uur. Kijk voor meer
informatie op de Facebook-pagina
van Slagwerkgroep Panningen.
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Wandeltocht Grand Tour de Bree
voor goede doel

Repair Café Helden

Tijd: start tussen 07.30-12.30 uur
Organisatie: Stichting Herberg Papilio
Locatie: start ruiter- en ponyclub Kerkdijk 4, Maasbree

Hindernissenloop BaarloBattert

Silent Heroes De Film - Live

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportpark De Roode Egge Kessel

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: BaarloBattert
Locatie: Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Slagwerkgroep Panningen
Locatie: DOK6 Panningen

Evenement De Dag van Morgen
over vitaal ouder worden

Muziekfestival Stinkpop 2019
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

di
04
06

Donateurskaartenactie
(t/m einde week)

wo
05
06

Wandeldriedaagse Meijel
(t/m 7 juni)

Tijd: hele dag
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Koffie met Roeland Zeevenhoven
over vitaal ouder worden

Expositie keramiek en schilderwerk
(t/m 25 augustus)

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel

Volksfeesten volleybaltoernooi

Muziek onder de Toren met
Zwarte Fanfare

Toneelvoorstelling Hebzucht
(komedie)

Tijd: 14.00-15.30 & 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: jeugd Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Volksfeesten Baarlo
70’s, 80’s, 90’s, 00’s muziek

Volksfeesten Baarlo - optreden
Baby Blue

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Ruilbeurs

Rond de Bijbelse Lezingen

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel en Munten Vereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 19.30-20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

G-voetbal toernooi

Informatiebijeenkomst brandweer en bedrijfsleven

Tijd: 16.00-20.00 uur
Org: Stichting Volksfeesten Baarlo en VV Tupos
Locatie: kasteelweide Baarlo

zo
02
06

Zomermarkt Baarlo
Tijd: 15.00-21.00 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: Baarlo

Feestavond schutterij St. Nicolaas
100 jaar
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: tent bij schutterij op Donkersveld Meijel

za
01
06

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: schutterij Donkersveld Meijel

Hemelvaartvolleybaltoernooi

Tijd: 12.00-17.00 uur
Org: De Dag van Morgen en Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

vr
31
05

Bondsfeest 100 jaar schutterij
St. Nicolaas wedstrijden

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00 uur (prijsuitreiking 15.30 uur)
Organisatie: MVC’19
Locatie: sportpark De Driesprong Maasbree

Tijd: starten tussen 18.30-20.00 uur
Locatie: start en finish Oranje Hotel Meijel

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Brandweer Panningen
Locatie: Brandweerkazerne Panningen

Cabaretvoorstelling Eva Crutzen Opslaan Als

Happen, stappen, rollen - wandeltocht voor rolstoelers en rollators

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.15 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Baarlo
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Volksfeesten Baarlo - ‘Freaky
Friday’ met diverse optredens

Volksfeesten Baarlo Kasteelparkfeest

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: Stichting Volksfeesten Baarlo
Locatie: kasteelweide Baarlo

IVN-dagwandeling Zuid-Limburg

Bondsfeest 100 jaar schutterij
St. Nicolaas met optocht

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: schutterij St. Nicolaas
Locatie: kern Meijel

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

Tijd: vertrek om 08.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek Wilhelminaplein Panningen

Lekker Rundje Beringe Voorlopig laatste expositie
met pinksteren
Sint Jozef in Meijel
Voor het tweede jaar op rij wordt in Beringe het evenement Lekker
Rundje Beringe gehouden. Op pinksterzondag 9 juni is het mogelijk een
tocht te wandelen of fietsen door en rondom het dorp. Het evenement
wordt georganiseerd door Berings Gezellig.
Wandelaars kunnen kiezen uit een
route van 5 of 15 kilometer en voor de
niet-sportievelingen is er het alternatief van het 250 meter lange rondje
om de kerk. De fietsroute beslaat een
afstand van 30 kilometer. Na afloop
van de tochten, die allemaal op het

kerkplein in Beringe eindigen, krijgen
alle deelnemers een kop soep van
Dorpsontmoeting Beringe. Daarna is er
livemuziek op het kerkplein van Bryan
& Gijs. Kijk voor meer informatie op
www.denabber.nl of op de Facebookpagina van Berings Gezellig.

Verzorgingshuis Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel opent op zaterdag 1 juni haar voorlopig laatste kunstexpositie. Het gebouw wordt verbouwd, waardoor er na de komende expositie voorlopig geen kunstwerken te
zien zullen zijn in de binnentuin van het verzorgingshuis.
De afgelopen 20,5 jaar werd
ieder seizoen een nieuwe expositie
geopend in de binnentuin van
het gebouw. De kunstenaars die
deelnemen aan de expositie die op
1 juni geopend wordt, zijn keramiste

Corrie van den Dries en de schilders
Aggie Vleeshouwers, Annemieke
de Haas, Inge Baggen, Lida LinssenArendsen en Mathilde Sieben.
De expositie duurt van zaterdag 1 juni
tot en met zondag 25 augustus en is

geopend van maandag tot en met
vrijdag 09.00 tot 17.00 uur en op
zaterdag en zondag van 13.30 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl
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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
Donderdag 30 mei
H. Mis Hemelvaart 09.30 uur koor t.i.v. Johannes De Bruijn en
Johanna De Bruijn-Kessels
Zondag 2 juni
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 5 juni
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Kledinginzameling beringe:
Op maandag 3 juni is de volgende
inzameling van (bruikbare) kleding,
schoenen, dekens, gordijnen en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u
afgeven op het kerkplein van 13.30 tot
14.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur.
Ons team staat klaar om u te helpen
bij het uitladen. Ook kunt u de zakken
iedere dag, wanneer het u uitkomt,
voor de garagedeur achter de pastorie
(Aan de Muele) plaatsen. Kunt u het
niet zelf brengen: bel dan 3076521 en
alles wordt bij u opgehaald. B.V.D.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530

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 2 juni
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten Mevr.Elly Gooren
Intenties: Petronelle Vaessen.
Maria Peeters en overl. familie
Peeters-Hermans-Haenen.
Lucia Stienen (verjaardag) en overl.
familie. Jaardienst Gerhard Boerland
en Jo Boerland-Martens. Overl. ouders
Willems-Janssen en overl. familie
en jaardienst Wim Weijs, Mia WeijsWillems en overl. ouders WeijsLeyssen. Zeswekendienst Piet Boots.

Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
H. Mis 11.00 uur: viering 1ste
H.Communie van de kinderen
Zondag 2 juni
Geen H. Mis
Zondag 9 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag Geen H.Mis
Zaterdag 1 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Welzijn van
alle parochianen
Zondag 9 juni
H.Mis 10.30 uur (!) Eerste H.Communie.
T.i.v. Theo Joosten en Margaretha
Koopmans, dochter Els en Ans,
schoonzoons Jan, Jo, Piet, Mat,
kleinkind Thom en achterkleinkind Jip

Parochie Helden

Doopviering 11.30 uur: Lois Janssen
Zondag 2 juni
H. Mis 10.00 uur - herenkoor- t.i.v.
Antoon Gerard Jozef van Dooren
(jaardienst); Johannes Janssen en
Maria Haenen; overl. ouders KeirenOttenheijm en voor een zieke

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Geen H.Mis
Zaterdag 1 juni
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Anna Catharina
Bos-Daniels en Cornelis Jacobus Bos;
Piet Keijsers en Lies Keijsers-Smolders
(jaardienst); uit dankbaarheid
leden verzetsbeweging en oorlogs
slachtoffers 1945 (gest. jaardienst)

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
H. Mis Hemelvaart van de Heer
10.00 uur - herenkoor

Parochie Meijel

Vrijdag 7 juni
- Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen.
Mededelingen
Gedoopt is Luca Kater, 23 mei
Pinksteractie Nederlandse
Missionarissen
De WNM vraagt onze aandacht en
financiële steun voor alle missionarissen
en missionair werkers die zich
wereldwijd belangeloos inzetten voor
anderen. Door onze bijdrage aan de
kerkdeurcollecte op 1e Pinksterdag zondag 9 juni - kunnen wij hen een
steun in de rug geven en wat praktische
zorgen bij hen wegnemen.
Maandag 21 mei
Tweede Pinksterdag - Geen H. Mis.

Kerkdiensten
Donderdag 30 mei - Hemelvaart
10.00 uur Eerste H.Communie van de
kinderen.
Zaterdag 1 juni
19.15 uur H.mis voor Jo Bosch en
overleden familie.
Woensdag 5 juni
9.00 uur H.Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag 8 juni
19.15 uur Zes wekendienst voor
Mevr. Annie Hanssen-Vervoort.
Jaardienst voor Mevr. Nel Hillen-Puts.
Maandag 10 juni
- Tweede Pinksterdag
10.00 uur H.Mis op de Camping d’n
Aenstoot.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 77 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

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
joke.holscher@gmail.com

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

service 23

Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
11.00 uur H. Mis Hemelvaart bij
Mariagrot met dameskoor t.i.v. Harrie
Evers (sterfdag en jaardienst); Sjang
Evers en Lena van Wandeloo (jaardienst);
Harrie Gielens, Truus Gielens-Maessen en
Ton Gielens; uit dankbaarheid.
Zondag 2 juni
11.00 uur H. Mis met Pools gastkoor t.i.v. Toos Trines-Ronckers (coll);
Annie Kessels-Daems (jaard); Dorothea
Reijven-Geleuken (jaard); uit dankbaarheid
Maandag 3 juni
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 4 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Donderdag 6 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Geen H. Mis
Vrijdag 31 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

Kerkdiensten
Zaterdag 1 juni
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 2 juni
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Toos en Frans Nijssen-Joosten.
Marie Madeleine Baronesse d’Erp.
Donderdag 6 juni
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 7 juni
Vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Mededelingen
Overleden:
Iety Habets-Thissen, 82 jaar,
Wilhelminastraat 15, en Gon Houbenvan Wijlick, 80 jaar, Past.Creemerstraat
6.
1 tot en met 9 juni is de week van de
Nederlandse Missionarissen.
Zondag 9 juni
Is er na de H. Mis van 9.30 uur een
kerkdeurcollecte voor de Nederlandse
Missionarissen.

Zaterdag 1 juni
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Taco Schledorn
(b.g.v. verj.); Truus en Jan LendersBroekmans en overleden familie
Broekmans-Janssen
Zondag 2 juni
H. Mis in het Missiehuis
om 10.30 uur
Aansluitend om 12.00 uur doopsel
in het Missiehuis van Lucas Neessen
Dinsdag 4 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 5 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Rond de Bijbelse Lezingen in de
ontmoetingsruimte van de kerk:
19.00 uur
Donderdag 6 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 2 Juni
9.30 uur Jaardienst Martien Heymans
en Helena Heymans - Rutten.
Zondag 9 juni - Feest van Pinksteren
9.30 uur Parochie
Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Modeshows zomermarkt Baarlo
Bij de zomermarkt in Baarlo op vrijdag 31 mei zijn voor het eerst modeshows te bewonderen. Op een speciale catwalk op het marktplein bij de
kerktrappen lopen op drie tijdstippen modellen voorbij. Het wordt de veertiende editie van de Baarlo zomermarkt waarvan de organisatie in handen is
van vastelaovesvereniging De Kook.
Naast de modeshows zijn er
marktlieden uit heel Nederland aanwezig. Ook is er een bedrijf voor

elektrische auto’s te vinden. Het
marktplein doet dienst als terras.
Aansluitend kan een bezoek gebracht

worden aan de Volksfeesten die
plaatsvinden op de kasteelweide.
De zomermarkt duurt van 15.00 tot

21.00 uur. De modeshows vinden
plaats om 15.15 uur, 17.30 uur en
19.00 uur.

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL
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4K

ULTRA HD

SMART

1799,-

2499,-

INRUILKORTING

INRUILKORTING

-/-

OLED

500,-

GRATIS
BEZORGD!

4K OLED TV
TX-55FZW804

-/-

1299,-

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Master HDR OLED • Perfect diep zwart en levensechte kleurexpressies
• Smart TV met Quad Core Pro voor razendsnelle reactietijden

500,-

1999,-

GRATIS
BEZORGD!

4K QLED TV
QE55Q85RALXXN

• 55" (139 cm) • 4K Ultra HD
• Direct Full Array 8X • QLED-scherm
• Quantum Processor 4K • One Invisible Connection

GRANDIOZE INRUILKORTING
op al onze tv's vanaf €995,- en bij inruil van een oude tv

81 32
cm’’

10 43
9 ’’
cm

Nog véél meer TV-Toppers!

249,-

199,-

549,-

449,-

• 43" (109 cm) • 4K Ultra HD • PQI 1400 • HDR

• 32" (81 cm) • HD Ready • 20 watt geluidsvermogen

7

SMART

4K TV / UE43RU7170S

LED-TV / LC-32HI3012E

Tummers

4K

ULTRA HD

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

IN

Tummers

Op Hemelvaartsdag zijn alle EP:Tummers winkels
geopend van 11.00 – 17.00 uur.

