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Kinderkunst
In Grashoek werd op zondag 15 mei de expositie Grass Corner Gallery georganiseerd. Tijdens deze expositie vond ook de prijsuitreiking van de kinderkunstwedstrijd plaats, die georganiseerd werd door Ans Houben. Vijftig kunstwerken, gemaakt door kinderen uit heel Peel en Maas, werden hier tentoongesteld en aan het eind van de dag werden er in drie verschillende leeftijdscategorieën de winnaars bekendgemaakt. Lees verder op pagina 02.

Sporthal ook mogelijke locatie volgens raadsleden

Raad stelt kritische vragen over onderzoek nieuwe locaties voor
De School Maasbree
Het College van B&W van Peel en Maas is van plan twee locaties te onderzoeken voor de nieuwe huisvesting van De School in Maasbree, namelijk een locatie bij sportcentrum Dynamic en in het gebied
Meulenveld. Een groot gedeelte van de gemeenteraad van Peel en Maas is van mening dat een nieuwe
locatie hoognodig is, maar meerdere fracties willen dat andere mogelijke locaties ook onderzocht worden,
zoals de sporthal in Maasbree. Dat gebeurde tijdens de commissievergadering op dinsdag 17 mei.
De reden dat er naar een nieuwe
locatie voor De School wordt
gezocht, is omdat de openbare
basisschool momenteel huisvest
in een noodgebouw bij basis
school De Violier. Hier is echter een
gebrek aan ruimte en het gebouw
is technisch en functioneel van
matige kwaliteit, gaf Michiel Bots
van extern adviesbureau ICS aan.

“Het gaat hier onder andere om
het binnenklimaat dat niet vol
doet”, stelde hij. “De ventilatie is
niet goed. In de zomer wordt het
gebouw erg snel warm en in de
winter blijft het koud. Het voldoet
niet aan de eisen van het PvE Frisse
Scholen. Het gebouw kent een
relatief hoog energieverbruik en is
niet duurzaam. De exploitatielas

ten zijn relatief hoog. Daarnaast
is de verkeersveiligheid niet altijd
geborgd. Er is te weinig buiten
speelruimte op het terrein en/of
in directe omgeving.” Ook worden
er de komende jaren ruim tachtig
leerlingen verwacht en komt er
kinderopvang in de school, waar
op de locatie bij De Violier geen
ruimte voor is.

Extra optie
Raadsleden brachten woensdag
11 mei een bezoek aan De School
en zijn het er unaniem over eens
dat de huidige situatie moet ver
anderen. Toch werden er tijdens
de commissievergadering kritische
vragen gesteld over de selectie van
de locaties die onderzocht worden.
Zo benoemde Lon Caelers van het
CDA de verwachte stijging van het
aantal leerlingen. “We moeten ons
beseffen dat er een enorm bedrag
wordt uitgegeven voor 52 leerlin
gen”, zei ze. “Prognoses geven stij
gingen aan, maar deze kloppen niet

altijd. We vinden dat uitbreiding
van De Violier niet moet worden
uitgesloten.” Daarnaast noemde
Caelers, net als de andere fracties,
ook nog de sporthal in Maasbree
als mogelijke locatie voor de huis
vesting van De School. “De sporthal
moet niet bij voorbaat al uitge
sloten worden, omdat dit meer
tijd kost. Wij zouden meer scena
rio’s op voorhand niet uitsluiten.”
Piet Rooijakkers van Lokaal Peel en
Maas was het hiermee eens.

Lees verder op pagina 04
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Crowdfundingsactie voor Berings
oorlogsmonument levert al ruim 1.000 euro op
Het oorlogsmonument dat op het kerkhof in Beringe staat moet opgeknapt
worden. Volgens bestuurslid Giel Joosten is het monument erg vervallen
en om het te renoveren is zeker 3.000 euro nodig. Joosten startte daarom
ongeveer een maand geleden met een crowdfundingsactie. Inmiddels is er
al meer dan 1.000 euro opgehaald.
Omdat het oorlogsmonument inder
tijd gerealiseerd is door de Beringse
gemeenschap, buiten alle instanties
om, wordt er geen subsidie uitgekeerd
door de gemeente. Joosten hoopte dan
ook op donaties van inwoners, omdat
er volgens hem genoeg mensen zijn
die er hart voor hebben. Hij bleek gelijk
te hebben, want al snel stroomden de
donaties binnen. “Ik vind het fantas
tisch”, glundert Joosten. “Het doet me
echt goed dat de mensen er nu gehoor
aan geven. De verhalen zijn ook gewel
dig. Ik sprak in de media uit dat het
mooi zou zijn als iedere inwoner van
Beringe 1 euro zou bijdragen en daar
kreeg ik veel reacties op. Zo was er
ook een man die me aansprak en zei:
‘Jij vraagt 1 euro per persoon en ons
gezin heeft veertien personen. Ik maak
er 2 euro per persoon van, zodat je
alweer een stukje dichterbij komt.’
Hij rondde dit af naar 30 euro. Dat soort
verhalen zijn van die mooie dingen
die je echt raken.” Er kwamen vol
gens Joosten ontzettend veel positieve
reacties binnen, maar ook zijn er een
paar minder positieve reacties binnen
gekomen. “Deze mensen zeggen dat
het monument te oud is om in stand

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

te houden”, geeft hij aan. “Ik leg ze
dan uit dat onze voorouders toentertijd
hebben gestreden en gestorven zijn
voor ons in de oorlog. Dat mogen we
toch eigenlijk nooit vergeten en zeker
niet gezien de situatie die zich momen
teel in Oekraïne voordoet. Dan word
je toch weer met je neus op de feiten
gedrukt.”

Tussenstand
Hoeveel geld er precies binnengehaald
is op dit moment, weet Joosten niet
precies. “Ik krijg één keer per maand
een afschrift van de bank waar het
overzicht op staat, dit gaat namelijk
via de kerk”, legt Joosten uit. “De tus
senstand van april was in ieder geval
erg hoopgevend, er is namelijk al meer
dan 1.000 euro opgehaald. Ook heb
ben er deze maand al diverse mensen
gevraagd naar het bankrekeningnum
mer, dus het loopt nog steeds goed.”
Naast dat Joosten een beroep deed op
de inwoners van Beringe, klopte hij
ook aan bij lokale energieleverancier
Peel Energie. “Zij beheert het windmo
lenpark Egchelse Heide en omliggende
dorpen krijgen daar jaarlijks geld van.
Ik heb gevraagd of wij daar eventu
eel ook voor in aanmerking zouden
komen. De aanvraag is inmiddels inge

diend en nu is het afwachten welke
reactie we krijgen. Het gesprek was
in ieder geval erg fijn en daar heb ik
goede hoop door gekregen dat er iets
komt voor ons. Dat zou dan ook een
mooie bijdrage opleveren.”

Vooruitzichten
Inmiddels is het materiaal dat nodig is
voor de renovatie besteld. “Het zaakje
wordt dus sowieso opgeknapt”, vertelt

Joosten. “Er staat wel zestien weken
levertijd op. Voor we kunnen beginnen
met opknappen is het dan al augus
tus.” Hij schat in dat het renoveren in
een paar weken tijd gebeurd is. “Ik heb
berekend dat het rond de dertig man
uren zijn die eraan gewerkt moeten
worden. De mensen die dit werk doen,
zijn allemaal vrijwilligers. Het tempo
ligt dus iets lager. Dit maakt verder
ook niet uit, het gaat namelijk om het

uiteindelijke resultaat en dat er vooruit
gang in zit.” Joosten verwacht dat het
oorlogsmonument in september hele
maal klaar is. Dan wordt het opnieuw
ingezegend en wordt er een kleine
dienst gehouden.
Doneren kan nog steeds via de paro
chie Beringe.

Tekst: Floor Velthuizen
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Kinderkunst

077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

gebruikgemaakt van verf. Er was zelfs
iemand die een jungle maakte van
bamboestokjes. Daarnaast viel het ons
op dat er heel veel jongens meede
den, terwijl kunst normaal gesproken
onder kinderen meer wordt gezien als
een meisjesding. Er deden ongeveer
evenveel jongens als meisjes mee, dat
was heel erg leuk.”

Commercieel adviseurs

Uitreiking

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Op de grote dag werden alle vijf
tig kunstwerken tentoongesteld in
gemeenschapshuis De Ankerplaats in
Grashoek. “Dat vonden de kinderen
geweldig”, lacht Ans. “De kinderen
konden hun eigen werkje zoeken en
waren door het dolle heen wanneer
ze het ergens vonden.” Om 15.00 uur
was de prijsuitreiking. De catego
rie 4 tot 6 jaar werd gewonnen door
Roos Manders, Romaissa Ibnoubrahim
won de categorie 7 tot 9 jaar en Bram
Schmitz ging er met de eerste plaats
vandoor in de categorie 10 tot 12
jaar. Zij wonnen alle drie een uitge
breid knutselpakket en kunstlessen.
Ans kijkt terug op een geslaagde dag.
“Er zijn meer dan vijfhonderd mensen
geweest”, vertelt ze. “Het was ook
heel mooi weer en we hadden een
lekker muziekje opstaan. We wilden er
een feestje van maken en dit hebben
we ook zeker gedaan.”

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Kunstenares Ans Houben zou samen
met haar buurvrouw Pip op zondag
15 mei een expositie houden en kwam
op het idee om dit te combineren
met een evenement voor kinderen.
“Ik geef namelijk ook kunstlessen aan
kinderen en hier worden zulke mooie
resultaten geboekt dat het zonde is
hier niets mee te doen”, legt ze uit.
“De aanleiding voor deze kinder
kunstwedstrijd was echt om kinderen
meer in aanraking te laten komen met
kunst. Met mijn kunstlessen kwam
ik erachter hoeveel kinderen eigen
lijk kunnen. Daarnaast is het mooi om
te zien hoe kinderen zelfverzekerder
worden van het maken van kunst.
Kunst heeft alles te maken met de

ontwikkeling van het kind.”
Via culturele stichting Cultuurpad
kwam Ans bij de basisscholen in Peel
en Maas terecht. “Op deze manier, in
combinatie met de inzet van sociale
media, kon ik de kinderen bereiken”,
vertelt ze. Dit resulteerde in onge
veer vijftig aanmeldingen van allerlei
diversiteit. De kunstwerken mochten
ingeleverd worden bij het atelier van
Ans. “Zo komen kinderen ook een keer
in een atelier. Ze keken hun ogen uit
daar”, lacht Ans. “Er werden schilde
rijen ingeleverd, maar ook tekeningen
en knutselwerken.” Wel werd er een
aantal eisen gesteld aan de kunstwer
ken. Het kunstwerk moest op een A3of A4-formaat papier passen en mocht

niet hoger zijn dan 10 centimeter.
“Anders kreeg ik waarschijnlijk hele
bouwwerken binnen”, lacht ze.

Jury
De kunstwerken werden beoordeeld
door een vakkundige jury, die bestond
uit Ans, haar buurvrouw, kinderbur
gemeester Saar en een echtpaar uit
Meijel, dat lid is van de kunstgroep
van zorgcentrum Sint Jozef. “We ston
den versteld van de diversiteit en ori
ginaliteit van de kinderen”, zegt Ans.
“Het waren stuk voor stuk hele leuke
dingen en het materiaal verschilde
enorm. Sommige kinderen gebruikten
houten balkjes, maar ook werden er
takjes uit het bos gebruikt en werd er

Tekst: Floor Velthuizen
Beeld: Jac Willekens
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Historie komt ook terug

Centrum van Panningen wordt groener
door aanleg van acht tuintjes
De gemeente Peel en Maas en het centrummanagement geven gehoor aan het verzoek van provincie Limburg
om te vergroenen en verharding tegen te gaan. Er worden namelijk acht tuintjes aangelegd in het centrum
van Panningen. Ook komen er twee grote historische posters te hangen in leegstaande etalages. Dit om het
centrum op te fleuren en beleving te creëren.
Het sobere beeld in het centrum
gaat veranderen, er komt namelijk
meer groen door de aanleg van acht
tuintjes. Hierdoor wordt hittestress
voorkomen, legt centrummanager Jan
Bouten uit. “We gaan steeds meer
verharden. Daarom heeft de provincie
opgeroepen om aan de slag te gaan
met klimaatadaptie en te vergroenen.
In een recent rapport gaven mensen
aan graag meer groen te zien in het
centrum en daar geven we nu gehoor
aan.” Het centrummanagement
voert de aanleg van de tuinen aan,
gemeente Peel en Maas en Groenrijk
Maasbree zorgen voor de beplanting.
Het onderhoud ligt in eerste instan

tie bij de betreffende ondernemer en
een groep vrijwilligers. Als het meezit
kan er over een kleine maand wor
den gestart met de aanleg van de
tuintjes.

Posters
Naast de tuintjes wordt het centrum
van Panningen ook opgefleurd met
posters. In de etalage van de cho
coladewinkel Rousseau komt een
historische poster te hangen van het
Raadhuisplein. Op de markt komt een
foto van het oude postkantoor te han
gen. “We hebben middelen van de
provincie gekregen voor de pilot ver
binding maken met ouderen. Met de

historische posters kunnen bezoekers
van het centrum herinneringen van
vroeger ophalen. Hierdoor creëer je
een stukje beleving.” De middelen
worden ook gebruikt om een demen
tievriendelijk centrum te realiseren.
Het is de bedoeling dat ouderen zich
veilig voelen in de samenleving en
daarom krijgen winkeliers een trai
ning hoe ze moeten omgaan met
mensen met dementie in de winkel.
Het geld wordt volgens Bouten ook
ingezet tijdens de kermis. “Dan orga
niseren we een ouderenmatinee op
zondag. We zorgen voor een podium
met eigen muziek en creëren een
gezellige sfeer voor de ouderen.”

Wateroverlast aanpakken

Feestelijke opening hernieuwd
Gebied Kwistbeek
Gebied Kwistbeek werd op vrijdag 13 mei feestelijk geopend door wethouder Paul Sanders van gemeente Peel
en Maas en bestuurder Josette Van Wersch van Waterschap Limburg. In dit gebied hebben de gemeente, het
waterschap, provincie Limburg, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de handen ineengeslagen om
de wateroverlast aan te pakken en de kwaliteit van het gebied te verbeteren. De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond.
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Pand al gesloopt

Aanvraag monumentale
status Veersepad 13 Kessel
komt te laat
Het College van B&W van Peel en Maas heeft het verzoek om
Veersepad 13 in Kessel een monumentale status te geven afgewezen. Dit komt omdat het pand al gesloopt is en er dus geen belang
meer is om te reageren op het verzoek. De aanvraag kwam volgens
het college te laat binnen.
Op 11 maart ontving gemeente Peel
en Maas van Bond Heemschut een
verzoek om het pand Veersepad 13
in Kessel aan te wijzen als gemeen
telijk monument. Op 8 febru
ari heeft het college echter al de
sloopmelding van Veersepad 13
ontvangen en op op 3 maart geac
cepteerd. Er waren geen juridische
mogelijkheden om de sloopmel
ding niet te accepteren, geeft het
college aan.

Niet nodig
Op 16 maart zijn de sloopwerk
zaamheden daadwerkelijk gestart.
De eigenaar van het pand is er wel
op gewezen dat er een nieuwe
aanvraag bij de gemeente is bin

nengekomen om Veersepad 13 aan
te wijzen als gemeentelijk monu
ment. Omdat het pand inmid
dels volledig is gesloopt, vindt
het college het niet meer nodig
een inhoudelijke beslissing te
nemen op de aanvraag van Bond
Heemschut.

Ander verzoek
Eerder werd al een ander verzoek
voor een monumentale status van
Veersepad 13 afgewezen dat werd
ingediend door een felle tegen
stander van de plannen van SOT.
Het college wees het verzoek af,
omdat de tegenstander volgens de
gemeente geen belanghebbende
zou zijn.

Conform richtlijnen Ministerie

Huur woonwagenstand
plaatsen in Kessel wordt
verhoogd

Gemeente Peel en Maas gaat de huur van drie woonwagenstandplaatsen in Kessel verhogen. De huren worden conform de richtlijnen van het Ministerie verhoogd met het inflatiepercentage dat is
vastgesteld op 2,3 procent. Dit betekent per maand per standplaats een verhoging van 3,31 euro.
De gemeente heeft op dit moment
nog drie woonwagenstandplaatsen
in bezit die gelegen zijn in
op de Karreweg-Noord 41a, b en c
in Kessel. De laatste verhoging was
in 2020 met 2,6 procent. De huur

Op Soeterbeek werd het hernieuwde
gebied vrijdag symbolisch geopend.
Naast dat er een lint werd doorgeknipt
voor het ontsluiten van één van de vele
wandelpaden, werd er bloemenmeng
sel ingezaaid en een bankje onthuld.
Dit werd samen met betrokkenen van
IVN en de dorpsoverleggen gedaan.

Samenwerking
In 2018 is het projectteam gestart met
de planvorming voor de toekomst van
Gebied Kwistbeek. De oprichting van
verschillende werkgroepen werd een
feit en eind 2020 gingen de eerste
werkzaamheden van start. Nu, iets
meer dan twee jaar later, zijn bijna alle
werkzaamheden afgerond. Wethouder
Paul Sanders van gemeente Peel en
Maas: “Door de intensieve samenwer

king tussen de gemeente, het water
schap, de inwoners (dorpsoverleggen)
en ondernemers is dit project geslaagd,
het is een prachtige en functionele
beek geworden.” Bestuurder Josette
Van Wersch van Waterschap Limburg
vult aan: “Ik ben trots op iedereen die
op welke manier dan ook een bijdrage
heeft geleverd. Deze symbolische ope
ning is het startschot voor degene die
naar het resultaat van het project wil
komen kijken en gebruik wil maken
van het gebied om te recreëren.”

Wateroverlast en kwaliteits
verbetering
De Kwistbeek stroomt door het beek
dal tussen de Stogger in Helden en
de Maas in Baarlo. Voorheen hadden
bewoners te kampen met waterover

last na hevige en langdurige buien.
Om dit te verminderen zijn er nu
maatregelen genomen. Dit is gedaan
door het laten meanderen van de
beek en het beekprofiel aan te pas
sen, de realisatie van overloopgebied
de Baendj en de mogelijkheid van
berging van water in de middenloop
van de Kwistbeek. Naast waterover
last is er een kwaliteitsverbetering
van het gebied doorgevoerd passend
bij de opgave. Hierbij kan gedacht
worden aan de aanleg van wandelpa
den en het verbeteren van de bio
diversiteit. Het aanpakken van het
gebied werd mede mogelijk gemaakt
door een Europese POP3-subsidie.

Beeld: Ger Peeters

en
Gra tis binnen
buiten spelen

verhoging van dit jaar moet twee
maanden voor de ingangsdatum
van 1 augustus kenbaar worden
gemaakt aan de huurders. Zij kun
nen tegen de huurverhoging
bezwaar maken.

Een gezellig
dagje uit met de
hele familie bij
Leurs in Venlo!
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“Van leven ga je dood”
Hendrik Groen

Je levenslust, je kracht,
je zorgzaamheid en je liefde
maar vooral je lach…
we zullen je ontzettend missen!

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
nemen we afscheid van

Herman Dorssers
echtgenoot van

Trees Dorssers-Pubben

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en met mooie
herinneringen hebben wij afscheid moeten nemen van

Hij overleed, na een liefdevolle verzorging, op 88-jarige leeftijd.

Ger Derkx

Vader, schoonvader en opa van

in de leeftijd van 73 jaar

Koningslust: Irma
Bart
Amsterdam: Monda en Peter
Nona en Jasper
Tamino
Blerick: Oliva en Peter

Gertie Derkx - Thijssen

lieve pap, schoonvader en trotse opa van

Lieke en Jurgen
Jens en Mémelle, Cato
Helden, 15 mei 2022
Reinette 18, 5988 KZ Helden
Wij nemen afscheid van Ger in besloten kring.

De afscheidsdienst is op zaterdag 21 mei om 11.00 uur in de
Lambertuskerk, Mariaplein 22 in Helden.
Later op de dag zullen wij als gezin Herman begeleiden naar het
crematorium.

Een speciaal woord van dank aan dokter Rozenberg en de
medewerkers van Buurtzorg die met veel liefde en toewijding
voor Ger hebben gezorgd.

Kinderen en kleinkinderen
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Zorggroep Wijkverpleging Team Helden,
Zorghuis Het Poelsplein en Zorgboerderij de Katsberg.

Vervolg voorpagina

Raad stelt kritische vragen over
onderzoek nieuwe locaties voor
De School Maasbree
“Er moeten inderdaad meerdere
scenario’s bekeken worden zodat
we straks echt een keuze heb
ben. Er kan meegelift worden
met de sporthal, ondanks dat er
net een fase verschil zit in timing.
Het zou een gemiste kans zijn als
we er straks achterkomen dat dit
gecombineerd had kunnen worden.
We dringen er op aan dit nogmaals
te onderzoeken.” Saskia van Roy
van D66 voegde hieraan toe dat
tijd volgens haar een slecht argu
ment is. “Dit is een hele belang
rijke beslissing waar we veel jaren
mee vooruit moeten. Als het langer
gaat duren, maar we komen tot de
beste oplossing, dan vind ik tijd
een hele slechte raadgever.”
Wethouder John Timmermans
reageerde op de vragen over de

sporthal. Volgens hem is het als
nog mogelijk om deze locatie te
onderzoeken. “Zoek elkaar op en
ammendeer dit voorstel, als jullie
die locatie ook uitgezocht willen
hebben”, zei hij. “Voor ons ligt een
uitgangspuntennotitie die nog vast
gesteld moet worden. Ik wil wel
benoemen dat we inderdaad de
tijd moeten nemen, maar dat er bij
de sporthal een iets ander tijdspad
loopt dan hier.” Het niet passende
tijdspad was dan ook de reden dat
de sporthal niet meegenomen is
als mogelijke locatie. Op dinsdag
7 juni krijgt de gemeenteraad het
voorstel voorgelegd, dan kan zij
een amendement indienen.

Tekst: Floor Velthuizen

Dankbetuiging

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor de Zonnebloem,
afdeling Helden op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij de condoleancetafel.

Dré Nijssen

Geboren op
10 mei 2022
Dochter van
Jan & Anouk
Franssen- Smits
Oranjestraat 5
5981 CA Panningen

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Voor het spuiten van
verwarmingsradiatoren, evt ophalen
mogelijk. Meer info 077 466 34 52 of
06 42 84 74 11
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende blijken
van medeleven na het overlijden van onze pap en opa

Milou

meer dan 50 jaar in liefde verbonden met

Heythuysen, 13 mei 2022
Nieuwstraat 6
5988 CE Helden

Dankbetuiging

Wij zijn dolgelukkig met de
geboorte van onze dochter

Dank aan iedereen voor de troostende woorden,
de vele mooie kaarten en bloemen en de
handgeschreven herinneringen die wij hebben
mogen ontvangen na het overlijden van

JanBos

Alle betrokkenheid verzacht ons verdriet en
vergroot de moed om verder te gaan.
Wil Bos-Mestrom
Mieke en Marc, Judith en Leon en alle kleinkinderen.
Panningen, mei 2022

Te koop geraniums surfinia en vele
andere soorten Perkplanten.
M Verhees Egchelseweg 18 Panningen
Gez. vlotte energieke huishoudelijk
hulp (geen student), ervaren, zelfst.
functionerend. Voor 4-8 uur p. wk.
Bij interesse: 06 14 45 52 50.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06-48550730 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Op dinsdag 31 mei start weer een
MINDFULNESS TRAINING in Panningen.
Vergoeding mogelijk via
zorgverzekering. Aanvang 19.30 uur.
Www.sensus-pvs.nl of T 06 13 74 75 29

Weer in Peel en Maas

Veel regen in korte tijd
De tropisch warme lucht wordt op dit moment naar het oosten verdreven en dit gaat zeker niet zonder slag of
stoot. Het lijkt, op het moment van schrijven op dinsdag, gepaard te gaan met een paar dynamische onweerscomplexen met een hoge bliksemfrequentie. Er valt lokaal veel regen in korte tijd. Vanaf zaterdag zijn we
even van de hoge temperaturen af en dalen we naar een gemiddeld niveau voor deze tijd, met een temperatuur rond de 20 tot 22 graden en soms een stevige westelijke wind. Tussen 22 en 25 mei lijkt er bovendien
vanaf het westen ook nog wat neerslag onze kant op gestuurd te worden, die inmiddels broodnodig is.
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Beweegweek bij zorgcentrum Vincent Depaul in
Panningen
Deze week staat bewegen centraal bij zorgcentrum Vincent Depaul in Panningen. Hier wordt namelijk van maandag 16 tot en met zaterdag 21 mei
de beweegweek georganiseerd. Deze wordt groots opgepakt met meerdere activiteiten per dag op verschillende locaties. Naast de bewoners van
het zorgcentrum worden ook het personeel en de naasten in beweging gezet.

groep is al aan de beurt geweest.
Het is momenteel lachen, gieren en
brullen hier, want zij mogen niet
tegen de rest vertellen wat we pre
cies gedaan hebben.”

Positief
Er komen hele enthousiaste reacties
op de beweegweek, stelt Van der
Pluijm. “De bewoners doen over
het algemeen heel erg leuk mee.
Ze worden goed gestimuleerd door
de personeelsleden die alle activi
teiten begeleiden. Ook krijgen we
leuke reacties van familieleden.
We maken foto’s en plaatsen die op
het intern netwerk, zo kan de fami
lie ook zien wat er allemaal gebeurt
hier.”
Het was de eerste keer dat het
zorgcentrum een beweegweek
organiseerde, maar volgens Van Der
Pluijm is dit zeker voor herhaling
vatbaar en als het aan haar ligt, dan
wordt het een jaarlijkse activiteit.
“We zetten beweging echt op de
kaart zo”, zegt ze. “Deze activiteiten
worden heel enthousiast ontvangen
en daar doe je het ook voor.”

Tekst: Floor Velthuizen
Joyce van der Pluijm is beweega
goog bij Vincent Depaul en initi
atiefnemer van dit project. In het
zorgcentrum wonen ouderen met
dementie en ouderen die om welke
reden dan ook meer zorg nodig
hebben en niet meer thuis kunnen
wonen. “Als beweegagoog moti
veer ik de bewoners om te bewe
gen op de manier die bij ze past”,
legt Van der Pluijm uit. “We kijken
niet naar wat niet meer kan, maar
naar wat er wel nog kan. Soms zijn
dat stapjes vooruit en soms is dat
behouden van wat er is. Zeker voor
de ouder wordende mens is het
van belang dat je soepel blijft.
Het maakt je minder afhanke
lijk en het geeft levensvreugde.”
Met de beweegweek hoopt Van
der Pluijm extra aandacht te ves
tigen hierop. “Er wordt over het
algemeen te weinig bewogen”,
stelt ze. “Dit geldt niet alleen voor
onze bewoners, maar voor ieder
een. Ik wilde hier iets mee doen en
besloot iets te organiseren waar
bij iedereen zich betrokken voelt
en mee kan doen. Je hoeft geen
uur lang keihard te sporten om
in beweging te zijn, je kunt ook
samen gaan wandelen of tafelspel
len doen wanneer je in een rolstoel
zit. Dan ben je ook in beweging.”

denverdieping staan ongeveer
twintig spellen en beweegonderde
len uitgestald. Ook is deze week de
rolstoelfiets geïntroduceerd. Ik ben
net terug van een fietstocht met
een mevrouw die uit Helden komt.
We zijn naar Helden gefietst en ze
heeft van alles gezien dat haar aan
vroeger herinnerde.”
De beweegweek is niet alleen
gericht op bewoners, maar ook
naasten en familieleden kunnen
volgens Van der Pluijm niet ach
terblijven. “Er wordt het meeste
uitgekeken naar zaterdag, dan orga
niseren we namelijk een familie
wandeling om de beweegweek af
te sluiten. Bewoners maken dan
samen met hun familieleden een
wandeltocht. Dat is heel bijzonder,
vooral omdat we een lange peri
ode achter de rug hebben waarin
de familie niet op bezoek mocht
komen vanwege corona. We zijn
superblij dat dit nu weer mogelijk
is.”

Iedereen doet mee

Ook het personeel moet eraan
geloven. “Ik heb drie middagen
voor het personeel georganiseerd,
waarin zij met mij het bos ingaan
en we teambuilding beweegac
tiviteiten doen”, vertelt Van der
Pluijm. “Iedereen reageerde enorm
enthousiast. Ik stuurde op donder
dag een mail met het idee en toen
ik mijn mail op maandag opende,
had ik al zestig aanmeldingen.
De sfeer is super. Ik heb het per
soneel opgedeeld in drie groepen
van twintig personen en de eerste

In eerste instantie had Van der
Pluijm het idee om een beweeg
dag te organiseren voor de bewo
ners van Vincent Depaul. “Door alle
enthousiaste reacties groeide
dit eigenlijk uit tot een beweeg
week”, lacht ze. “We organiseren
van maandag tot en met zaterdag
iedere dag verschillende activi
teiten voor de bewoners. Ze heb
ben gisteren beweegles op muziek
gehad en er zijn beweegspellencir
cuits uitgezet. Over de hele bene

Trots presenteren wij ons kindcentrum

Kom
binnen!

Stg. Kinderopvang Meijel

Iedereen
reageerde enorm
enthousiast

Zondag 22 mei 2022
11.00 tot 14.00 uur

OPEN DAG
w w w. d e n d o e l h o f . n l

|

w w w. s k m o n l i n e . n l

familie \ 1905
Vele fijne herinneringen
verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden
maar vergeten doen we je niet

Ik ben uitgepuzzeld

Ria Reijnen-Driessen

Rust nu maar uit je hebt een korte strijd gestreden

* America, 2 november 1949 † Panningen, 14 mei 2022

Na een liefdevolle verzorging in het ziekenhuis te Nijmegen
ben je rustig ingeslapen

lieve vrouw van

Toos Sonnemans - Huijerjans

Henk Reijnen

lieve mam van

Susan en Rick
Judith en Roy

echtgenote van

trotse oma van

Jovi
Romi en Toon
Celsi
Storm
Joe en Kay

Sjraar Sonnemans
* Meijel, 28 augustus 1937

† Nijmegen, 15 mei 2022

Meijel: Sjraar Sonnemans
Meijel: Leo
Neerkant: Wim en Nancy
Anne
Britt*
Familie Sonnemans
Berkenheg 1, 5768 PB Meijel
De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 20 mei
om 11.30 uur in de aula van crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Het was de wens van Ria om in plaats van bloemen een bijdrage
te mogen ontvangen voor KWF Kankerbestrijding. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig.

t. 077-3078642

Ria Reynen

www.janssenuitvaart.nl

Henk, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte gewenst
Jullie vrienden:
Jos en Til, Jan en Annie, Hans en Jeanne, Mat en Annie,
Piet † en Mieke, Piet † en Mia
Petra † Teun en Margriet, Tonnie † Clara en Sjef

Dankbetuiging

24-uur
bereikbaar

eigen afscheidscentra

Dankbetuiging

077-3661314 | www.bobnoten.nl

weet dat deze een grote steun zijn voor ons, ook al
kunnen wij niet iedereen persoonlijk bedanken.

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

An Gommans - Beurskens
Sjraar Gommans
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Helden, mei 2022

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Dankbetuiging
De kaarten, telefoontjes en de belangstelling
die ik mocht ontvangen na het overlijden en bij
het afscheid van

Resi Omsels-Hocks
heeft mij steun gegeven om haar verlies te verwerken.
Een bijzonder woord van dank aan huisartsenpraktijk
Medico Verstraten, Plattelandshoés Panningen
en pastoor van der Horst voor hun goede zorgen
en begeleiding

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen. Dit heeft ons diep getroffen
en is voor ons een grote steun geweest.

Panningen, mei 2022

uitvaartbegeleiding

Dank u voor de troostende woorden en mooie kaarten
die wij hebben ontvangen na het overlijden van
mijn lieve vrouw, oos mam, oma en omi

Correspondentieadres: Familie Beeks
Schijfweg-Zuid 80, 5995 BG Kessel

Toos Jongmans-Bos
Kinderen en kleinkinderen

bob noten

begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Dries Beeks †

Jan Jongmans

Panningen

met 24-uurs kamers

echtgenote van

Een hand die zwaaide als we gingen en nog vele
mooie dingen blijven herinneringen

06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

We wisten dat het stond te gebeuren,
maar toch schrokken we van het overlijden van

† Panningen, 13 mei 2022

Een woord van dank aan huisarts Drs Franssen. Ook zeggen
we bijzonder dank aan de zorgkanjers van Vincent Depaul
voor de goede, warme en liefdevolle zorg die mam heeft mogen
ontvangen.

Peet Steeghs Uitvaartzorg

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Annie Beeks-Mertens

De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op
woensdag 18 mei.

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 20 mei om 10.30 uur in
het crematorium van Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

De zon scheen
de vogels floten
de bloemen bloeiden
en toen werd het stil

Kessel: Peter en Marlies
Kim, Mirthe, Aimée
Jeroen en Sietske
Gemert: Marian en Bernard †
Diederieke en Willem
Marbella: Ton en Adela
Robin
Jamie
Jade

Persoonlijk afscheid’’

Dr. Ariënsstraat 24
5981 VG Panningen

Toos is opgebaard in Rouwcentrum van den Boom, Tomveld 1 te
Meijel. U kunt afscheid van haar nemen op donderdag 19 mei
van 19.00 - 20.00 uur

* Oler, 4 april 1925

‘‘Samen zorgen voor een

Jos Omsels
Helden, mei 2022
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 5 juni
om 10.00 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden.

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Hortensia’s (heel veel srt. ook op
stam.), vlinderstruik, enz. . DIV.
AANBIEDINGEN HORTENSIA’S e.a.
PLANTEN ZIE: www.veld-tuinplanten.
nl Open za. 9.30-16.30 uur, of vrij.
na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree
Boerderijwinkel de Vlegert bij ons te
koop kookvaste fijne aardappelen,ook
weergroente uit eigen tuin
Verlinden Lorbaan 41b Grashoek

1905 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Gemeente moet extra opties
onderzoeken voor nieuwe
huisvesting De School in Maasbree
Het College van B&W van Peel en Maas is van plan twee locaties te onderzoeken voor de nieuwe huisvesting van De School in Maasbree,
namelijk een locatie bij sportcentrum Dynamic en in het gebied Meulenveld. De openbare basisschool huisvest momenteel in een noodgebouw
bij basisschool De Violier, maar daar is een gebrek aan ruimte en het gebouw is technisch en functioneel van matige kwaliteit.
De Violier is in 2012 bewust midden in Maas
bree gelegd vanwege de centrale ligging en
de voorzieningen waarvan ze gebruik konden
maken. Voor De School wordt met deze twee
opties uitgeweken naar een ander buurt of een
sportpark buiten het dorp. Is het dan niet slim
mer om verder te kijken naar andere opties op
meer geschikte plekken? Tijdens de commis
sievergadering werd geopperd of De Violier

toch niet uitgebreid kon worden, zodat De School
daar kon blijven. Ook werd de sporthal in Maas
bree genoemd, dit zou volgens sommige raadsle
den een veel betere en meer logische optie zijn.
Toch is het ook zo dat de gemeente niet voor niets
alleen Dynamic en Meulenveld aanwijst als opties.
De sporthallocatie is namelijk niet op korte ter
mijn beschikbaar en vanwege de matige kwaliteit
van de noodopvang moet er actie ondernomen

worden. Aan de andere kant is tijd niet altijd het
beste argument. Als het langer duurt, maar je zo
wel tot de beste oplossing komt, waar kies je dan
voor?

De gemeente moet extra opties onderzoeken voor
de nieuwe huisvesting van De School in Maasbree.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 19

Afvaldumpers moeten harder aangepakt worden
De Maasbreese Joop Groothand loopt elke week een route door Maasbree om zwerfafval op te ruimen. Volgens hem zijn vooral Mc Donalds
zakken langs de weg te vinden. Elke week keert hij met gemiddeld zestien zakken, gevuld met afval, naar huis. Hoe komt dit en hoe is dit te
voorkomen? Is het een idee om afvaldumpers harder aan te pakken door ze bijvoorbeeld boetes te geven?
Het grootste gedeelte van de respondenten
geeft aan het eens te zijn met de stelling en
van mening te zijn dat afvaldumpers harder
aangepakt moeten worden. Hieronder ook
Danny Verhage. “Respect voor de opruimer”,

VVD Peel en Maas

zegt hij. “Een hekel aan de vervuiler, dus eens.”
Ook Robin Ariaens vindt dat afvaldumpers harder
moeten worden aangepakt, maar stelt vragen bij
de manier waarop. “Eens, maar hoe denk je dat
te kunnen handhaven? De politie in Peel en Maas

verstopt zich al jaren”, zegt hij. Saskia RamakersSanders komt met een oplossing. “Neem dan
maar meer handhavers in dienst”, zegt ze.

Kinderraadsvoorstellen

Wauw, wat zijn de kinderen dit jaar weer met mooie ideeën gekomen. Er lagen zeven zeer diverse voorstellen waaruit de kinderwethouders
afgelopen week de beste drie voorstellen moesten kiezen. Een moeilijke taak voor de kinderwethouders, want alle voorstellen waren anders
en stuk voor stuk goed bedacht en uitgewerkt. Aan de voorstellen kan je zien dat de kinderen een eigen verfrissende blik op zaken hebben en
hieruit blijkt ook welke thema’s voor hun belangrijk zijn.
De kinderwethouders hebben de knoop doorge
hakt en de volgende voorstellen zijn door naar de
besluitvormende vergadering: een anti-pesthoek
op alle scholen in Peel en Maas (voorstel van
de kinderen uit Kessel), een bootcamp parcours
(voorstel van de kinderen uit Maasbree) en een
leerzame wandeling voor jong en oud (voorstel
van de kinderen uit Baarlo).

Politieke partij

De kinderwethouders hebben dit afgelopen
week samen met de mediakids op de betref
fende scholen bekendgemaakt. De kinderen van
de winnende voorstellen waren superverrast en
blij, maar moeten nu dus ook weer aan het werk.
Hun voorstel moet nu nog verder worden uitge
werkt, waarbij ze ook ambtelijke ondersteuning
krijgen. Op 15 juni is de laatste kinderraadsverga

dering van dit schooljaar. Dan wordt er gestemd
en zal van deze drie voorstellen één worden
gekozen welke ook daadwerkelijk zal worden
uitgevoerd. Het wordt dus nog spannend voor de
kinderen.

Suzan Hermans, raadslid

De kunst van het formeren

Lokaal Peel en Maas is als grootste partij het formatieproces begonnen met een oriënterend gesprek met iedere partij afzonderlijk. Er is
niet eerst samen overlegd hoe het proces van formeren het beste kan worden opgezet. Dat was wel beter geweest.
Voor of na de verkiezingen hadden
de partijen samen kunnen bespre
ken of er gewerkt zou worden met
een informateur, een deskundig en
onafhankelijk persoon die ieders
vertrouwen heeft en die verkent
hoe partijen over de formatie den
ken en die op basis daarvan een
eerste verslag maakt over moge
lijke coalitievorming. Dat verslag
kan vervolgens in het openbaar
besproken worden. Daar hebben
de kiezers ook recht op. Dan kun
nen partijen hun keuze toelich

ten en onderbouwen en kunnen
coalitiebesprekingen beginnen.
Dat is niet gebeurd. Lokaal Peel
en Maas heeft die verkenning
zelf uitgevoerd en in besloten
heid de keuze gemaakt om het
formatieproces met CDA en D66
voort te zetten. Er is geen gele
genheid geweest om over deze
keuze openbaar van gedachten te
wisselen. Over het waarom van
deze keuze wisten zelfs de eigen
raadsleden van Lokaal P&M niets
te vertellen. Niet sterk voor een

partij die belooft standpunten te
bepalen op basis van goede dis
cussie en besluiten duidelijk en
uitgebreid te motiveren. Het for
matieproces is na deze keuze vijf
weken lang in stilte voortgezet
en daarna is alleen meegedeeld
dat de drie beoogde coalitiepar
tijen de laatste hand leggen aan
een coalitieakkoord en dat er vier
wethouders komen die op 31 mei
worden geïnstalleerd. Geen enkele
mededeling over een openbaar
debat over het formatieproces en

over de inhoud van het coalitie
programma. Heel vreemd. Daarom
hebben PvdA/GroenLinks en VVD
aangedrongen om zo’n openbaar
debat te houden vóór de feeste
lijke installatie van de wethouders.
Lokaal P&M, CDA en ook D66 kon
den of wilden dat niet meteen toe
zeggen. Dat belooft weinig goeds
voor een moderne en transparante
gemeentepolitiek.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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.

DoorFloor

Trein
Een vriendin van me zat een
tijdje terug in een trein die een
persoon aanreed. Ze zei dat
iedereen in die trein vooral
bezig was met zijn eigen pech,
die deze aanrijding ‘veroorzaakte’. Niemand leek zich iets
af te vragen over de persoon die
tot even daarvoor nog vol in
leven was, maar toch besloten
had er een einde aan te maken.
Wat was zijn of haar verhaal en
had dit voorval voorkomen
kunnen worden?
Ik liep afgelopen week, na even
getwijfeld te hebben of ik er wel
of niet de puf voor had, toch nog
maar even een rondje. Vaak wan
del ik over een afgelegen stuk,
waar ook een spoorwegovergang
ligt. Daar aangekomen gingen de
spoorwegbomen omlaag, terwijl
er een persoon aan kwam lopen.
Hij bevond zich recht tegen
over mij, het spoor lag tussen
ons in. De persoon was in zich
zelf gekeerd, liep op en neer langs
de overgang en hield in de gaten
wanneer de trein kwam.
Als vrouw zijnde kom je dan in
een bepaald dilemma. Je maakt je
zorgen om andermans veiligheid,
maar ook om die van jou. Ik kende
de persoon in kwestie niet en er
was verder niemand. Toch besloot
ik naar hem te zwaaien en zijn
aandacht te trekken. Hij rea
geerde en de trein reed ons voor
bij. Toen de spoorwegbomen weer
omhooggingen, benaderde ik deze
persoon en vroeg of het wel goed
ging. Het bleek niet goed te gaan
en samen besloten we dat het
verstandig was om 112 te bellen.
We liepen een eindje en voer
den een gesprek met elkaar tot
dat de politie er was. De persoon
bedankte me en we spraken met
de politie.
Ondanks dat ik rustig gebleven
ben, draaide mijn hoofd overuren
toen ik thuiskwam en viel deze
gebeurtenis me zwaar. Wat als ik
toch thuis was gebleven? Kunnen
kleine beslissingen, die betekenis
loos lijken, grote gevolgen heb
ben? Of zou er iemand anders zijn
geweest, die net als ik twijfelde
om wel of niet te wandelen, die
wel was gegaan als ik thuis was
gebleven?
Praten over gedachten aan zelfdo
ding kan bij 113 Zelfmoordpreventie.
Bel 08 00 01 13 voor een gesprek.
U kunt ook chatten op 113.nl

Floor
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Huis van de Gemeente gesloten
Gemeente Peel en Maas
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei* én zaterdag 28 mei gesloten
* Uitsluitend voor het aangeven van geboorte of overlijden op vrijdag 27 mei kunt u
terecht van 9.00 tot 10.00 uur. Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer
06–53538981. Alleen beschikbaar op bovengenoemde tijdstip.
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
Bibliotheek
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart) gesloten
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
WegWijzer Vorkmeer
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei gesloten
• Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) gesloten
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Voorbereidingen project
Heldensedijk, Meijelseweg en
Meijelsebrug gestart!
Op donderdag 12 mei is de overeenkomst voor het project getekend. Op locatie bij de
brug, is de samenwerking tussen aannemer Ploegam BV, adviesbureau Cleverland
en de gemeente bevestigd. Zij vormen een bouwteam dat in gesprek gaat met
belanghebbenden en de omgeving om tot een ontwerp te komen. De eerste stap is gezet.
Voor meer informatie over het project kijk op onze website: www.peelenmaas.nl

26 mei (Hemelvaart) is er
geen afvalinzameling

De afvalinzameling van donderdag 26 mei (Hemelvaart) is verplaatst naar vrijdag 27
mei en de inzameling van vrijdag 27 mei naar zaterdag 28 mei.
Kijk voor de online afvalkalender op onze website: https://afvalkalender.peelenmaas.nl/.
Vul hier uw postcode en huisnummer in. Tip: met een paar klikken voegt u alle data toe
aan uw eigen digitale agenda.

Kinderen aan de slag
met elektronisch afval tijdens
E-waste Race
Drie basisscholen uit onze gemeente, Kindcentrum Leef in Kessel, basisschool Dr. Poels
in Kessel-Eik en basisschool de Violier in Maasbree, strijden van 6 juni tot en met 30 juni
mee met de E-waste Race. De deelnemende teams gaan vier weken lang de strijd aan met
elektronisch afval (ook wel e-waste) én met basisscholen uit Horst aan de Maas en Venray.
De kinderen zamelen klein elektronisch afval in zodat deze hergebruikt of gerecycled
kunnen worden. Zo leren ze over de circulaire economie en leveren ze er een prachtige
bijdrage aan! Jong geleerd = oud gedaan.
Woont u in de buurt?
Dan kunt u gemakkelijk en gratis uw elektronisch waste afval aanmelden via www.ewasterace.nl
Leerlingen komen de spullen dan aan huis ophalen. Elektronisch afval zijn kapotte of oude apparaten
met een stekker eraan of een plek voor een batterij. Denk hierbij aan een oud toetsenbord, kapotte
waterkoker, defect mobieltje maar ook oude of kapotte kabels en adapters. Inktcartridges en
batterijen vallen niet onder e-waste!
De race is een initiatief in samenwerking met Weee Nederland en WeCycle
Zij zorgen ervoor dat het ingezamelde e-waste bij de recyclers terecht komt en hergebruikt of
gerecycled wordt. De kinderen krijgen punten voor het ingezamelde e-waste. De school met de
meeste punten wint een geheel verzorgd schoolreisje
Voor meer informatie kijk op www.ewasterace.nl

Bekendmakingen

In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’ U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.
Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Egchel
Egchel
Grashoek
Kessel
Koningslust
Maasbree
Meijel
Meijel
Panningen

Napoleonsbaan Noord 4B 8
Keup 3
Perceel G nummers 5141, 5871, 7427, 7428 en 7430
Kwakvors 5
Rijksweg 21
Zandstraat 9A
Leeuwerik 8
Aan de Wijer
De Bemde 42
Ambacht 1, 3, 5 en 7, Dr. Ariënsstraat 25B, 25C, 25D en 25E,
Raadhuisstraat 150, 152, 154 en 156
Industrieterrein Panningen 21
Kerkstraat
Ringovenstraat 26
Schoutenring

Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
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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 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Let op:

WhatsApp

Nepfacturen gemeentegids

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
06
1804
7445
nummer 06 - 1804 7445

Op dit moment zijn er nepfacturen voor de gemeentegids in omloop.
Ondernemers en verenigingen in Peel en Maas worden benaderd door bedrijven
die vragen een factuur te betalen voor een advertentie in de gemeentegids. Let op,
voor de gemeentegids werkt de gemeente alleen met Akse Media B.V.

Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag t/m
t/m vrijdag
vrijdagvan
van08.30
08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Afval dat
is gedumpt

Zie jij een omgewaaide
boom, een onveilige
verkeerssituatie, een
kapotte straatlantaarn?
Meld het via de app en de
medewerkers van de gemeente
gaan ermee aan de slag.

Download de MijnGemeente app
in de Apple Store (iOS) of in
de Play Store (Android).

Ontvangt u facturen of offertes voor advertenties voor de gemeentegids Peel
en Maas van andere ondernemingen, betaal deze dan niet. Akse Media stuurt
adverteerders na verschijning van de gemeentegids een digitaal bewijsexemplaar met
bijbehorende factuur.
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch of via e-mail benaderd wordt
om een factuur te betalen. Neem bij twijfel over een factuur of offerte, contact op met
gemeente Peel en Maas via e-mail of telefonisch 077 306 66 66.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag
alle vestigingen geopend

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

Theo Geurts Helden
Hij stapte tijdens de drukste tijd van zijn carrière wel meer dan vierhonderd keer per jaar in het vliegtuig. Hij kwam overal ter wereld en genoot
van dit drukke leven, maar is ook blij dat hij, sinds hij in Helden woont, niet meer zo veel hoeft te reizen voor zijn werk. Hier komt hij tot rust.
Deze week wordt de 53-jarige Theo Geurts uit Helden geplukt.

Na een aantal jaar lieten ze een
huis in Frankrijk bouwen. “Dit lag
net over de grens, ik fietste in
40 minuten naar mijn werk”, zegt
Theo. Inmiddels hadden ze al twee
kinderen en raakte Elli nog een
keer zwanger. “Dit was zelfs van
een tweeling. Dat was even schrik
ken, maar natuurlijk wel superleuk.
Het was wel heftig, omdat we geen
hulp hadden van bijvoorbeeld onze
ouders vanwege het feit dat we in
het buitenland woonden.”

Terug naar Nederland

Theo komt oorspronkelijk uit
Culemborg, waar zijn ouders een
autobedrijf hadden. Ze woon

den naast deze zaak en Theo en
zijn twee broers groeiden dan ook
op in de werkplaats. “Ik ben opge

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BERINGE RONDOM
PAST. VAN BASTEN BATENBURGLAAN
HELDEN RONDOM
JACOB VAN MARISRING
BAARLO RONDOM HOOGSTRAAT
KESSEL RONDOM VEERSEPAD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl

groeid tussen de olie en het vet”,
lacht Theo. “Daarom heeft het werk
in fabrieken me ook altijd aange
trokken, maar auto’s interesseerden
me helemaal niet.” Het was dus al
snel duidelijk dat Theo’s tweeling
broer het familiebedrijf over zou
nemen. “Ik had namelijk meer het
doel om de wereld te gaan zien en
was avontuurlijk aangelegd”, geeft
Theo aan.
Dat hij van avontuur houdt, blijkt
wel uit het feit dat Theo vanaf zijn
18e drie jaar op rij in de zomer voor
een aantal maanden alleen naar
Amerika vertrok. “Ik werkte daar
op een kinderkamp”, vertelt hij.
“Er stond een artikel in de krant
en ik reageerde meteen. Google
bestond in die tijd nog niet, dus het
was wel heel spannend allemaal.
Toch heb ik hier geen moment over
getwijfeld en er ook geen seconde
spijt van gehad.”

Televisieliefde
Op zijn 20e ging Theo fulltime aan
de slag voor een aluminiumbedrijf.
“Ik was daar controller”, legt Theo
uit. “Ik heb daar ongeveer vijf jaar
gewerkt en in die tijd leerde ik mijn
vrouw Elli kennen.” Theo zat name
lijk bij de vrijwillige brandweer en
Elli was secretaresse van de com
mandant daar. “Ik heb haar in 1991
op Koninginnedag ontmoet, toen
de koningin naar Culemborg kwam.
We organiseerden daar spellen
en daar kwam de koningin langs.
Toen heb ik Elli voor het eerst ont
moet, live op televisie”, lacht Theo.

“Het filmpje staat nog op YouTube,
daarop is te zien hoe we ons eerste
gesprek voerden en af en toe kijken
we deze video nog terug.” Volgens
Theo was het dan ook liefde op het
eerste gezicht. Inmiddels zijn Theo
en Elli 31 jaar samen en hebben ze
vier kinderen.

Vierhonden vluchten
Theo werd na een aantal jaar over
geplaatst naar een andere divi
sie op zijn werk. “Dit was een eind
rijden en ik stond elke dag in de
file. Dat heb ik drie jaar volgehou
den. Hierna werd me gevraagd om
naar het hoofdkantoor in Genève
te gaan.” Zo gezegd, zo gedaan;
Theo en Elli pakten hun boeltje op
en vertrokken naar Zwitserland.
“Mijn vrouw was in de tussentijd
zwanger van de eerste”, vertelt
hij. “We hadden daar een schitte
rend appartement, maar met een
baby was dit niet de veiligste optie.
Daarnaast was ik ook altijd op reis,
ik was misschien maar twee dagen
per maand thuis, omdat ik allerlei
verschillende fabrieken over de hele
wereld bezocht. Ik vloog zeker vier
honderd keer per jaar. Dat is gemid
deld meer dan één vlucht per dag.
Dit was best lastig voor Elli en mij en
dat is dan ook één van de redenen
waarom ik daar weggegaan ben.”

Tweeling
In dezelfde periode kreeg Theo een
andere baan aangeboden en ver
huisden Elli en hij naar een dorpje in
de buurt van Genève, Zwitserland.

In 2015 raakte Theo zijn baan kwijt.
“Dit was voor ons ook het moment
dat we besloten terug te gaan naar
Nederland”, geeft hij aan. “We twij
felden hier al langer over, ook al
hadden we het heel erg naar onze
zin in Frankrijk.” In 2016 verhuisde
het gezin terug naar Nederland,
toen Theo een baan vond in Venlo.
Dit was een heel proces, vertelt hij.
“We hebben eerst een paar dagen
in een hotel hier in de buurt geze
ten en gingen op huizenjacht. In een
aantal dagen hebben we heel veel
huizen bezocht. Toen we eenmaal
dit huis hier in Helden kochten,
moest er nog veel aan gebeuren.”
Theo ging tijdelijk bij zijn ouders
wonen en het gezin bleef zo lang
in Frankrijk. “Ik vloog ieder week
end terug naar Frankrijk”, vertelt
hij. “Dit heb ik een half jaar gedaan
en ik werd gewoon herkend op het
vliegveld door de barkeeper. Ik was
echt een ‘regular’ daar”, lacht hij.
“In de zomervakantie van 2016 is
de familie overgekomen en heb
ben we nog tot eind oktober in een
huisje op camping De Schatberg in
Sevenum gewoond.” Hierna kon het
gezin eindelijk haar intrek nemen
in het huis, waar Theo, Elli en de
kinderen nu nog altijd met veel ple
zier wonen. Theo werkt in middels
namelijk als Global Pricing Manager
bij GEA in Bakel. “Het bevalt ons
hier goed, ik vind het fijn dat ik niet
meer zo veel weg hoef”, lacht hij.

Hobby’s
Het mooiste land waar Theo
geweest is, is volgens hem
Amerika. “We hebben zelfs meer
dere malen getwijfeld om erheen
te verhuizen, maar de timing was
nooit goed.” Wel staat het land
weer op de vakantieplanning van
het gezin. “Deze zomer gaan we er
weer vier weken heen”, vertelt hij.
Naast vakantie is Theo gek op bar
becueën. Hij heeft dan ook zes ver
schillende barbecues staan en deze
worden het hele jaar door gebruikt.
“Met een lekker wijntje erbij uit
onze wijnkelder”, lacht hij. “Ook vin
den Elli en ik theater en cultuur heel
leuk. Elli is vrijwilligster bij DOK6
theater, dus hier komen we regel
matig.” Sporten vindt hij ook leuk.
“Ik doe aan wielrennen en wande
len. Ook ben ik lid van het schut
tersgilde in Helden en van de Rotary
Club. Hobby’s genoeg, stilzitten of
televisiekijken doe ik niet zo snel.”

Tekst en beeld: Floor Velthuizen
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BSAC-coach Marcel van Lier neemt afscheid van
coachschap maar niet van club
Marcel van Lier uit Tegelen legt na elf seizoenen zijn taken als coach van
handbalvereniging BSAC neer. De voormalig handbalcoach heeft de
handbalclub uit Maasbree de afgelopen jaren naar een hoger level getilt
met drie promoties.
Na elf jaar stoppen als coach, dat is
iets wat nog moet bezinken, zegt
Marcel. “Dat heeft er ook mee te
maken dat ik toch nog aan de club
verbonden blijf. In eerste instantie
wilde ik helemaal stoppen, maar ik
kan van deze vereniging gewoon
geen afscheid nemen. Dat gaat
teveel pijn doen.” Marcel wilde er
eigenlijk twee jaar geleden al mee
stoppen, maar vanwege de corona
situatie was er geen juist moment
voor. Toch kan Van Lier het niet over
zijn hart verkrijgen om volledig
afscheid te nemen van de handbal
club in Maasbree. Van Lier gaat het
tweede team een keer in de week
trainen. Daardoor blijft hij zijn oude
vertrouwde team met enige regel
maat zien.
Ook broer Erik stopt als coach bij
BSAC. Samen stonden ze voor twee
periodes aan dek als coach bij het
damesteam. “We hebben het er ook
even over gehad of hij iets van mij
over wilde nemen, maar zijn hart ligt
toch vooral bij het coachen van de

jeugd.” Erik gaat zijn hart volgen en
gaat bij HandbaL Venlo een jeugd
team opleiden.

Terugblik
Van Lier kijkt terug op een mooie
tijd als coach. “We hebben al die tijd
zoveel stappen gemaakt en prijzen
gepakt.” Toch was op een gege
ven moment het verzadigingspunt
bereikt. “Ik had zelf zoiets, dan kan
ik beter nu stoppen dan op een later
moment.“ Zo gezegd, zo gedaan.
Van Lier geeft aan dat er in het alge
meen gezegd wordt dat een coach in
een teamsport een houdbaarheids
datum heeft van ongeveer drie jaar.
Zelf ervaart hij dat niet zo. “Ik heb de
afgelopen jaren met regelmaat aan
de meiden gevraagd wat ze vonden
van mij als coach. Als het op is, dan
is het op en dat snap ik helemaal.
Ik sta er zelf nuchter in. Zolang ik het
idee heb dat ik iets uit de groep kan
halen en dat het team groeit, mocht
het coachschap al die tijd wat mij
betreft verder gaan.”

Vrije tijd
Je zou denken dat Marcel zeeën aan
vrije tijd heeft nu hij zijn werkzaam
heden als coach neerlegt, maar niks
is minder waar. “Ik ben vier jaar
geleden carnavalsprins van Tegelen
geweest. Toen ben ik bij die vereni
ging gebleven, waar ik een taak op
me heb genomen die behoorlijk veel
tijd vreet, met name in het carnavals

seizoen. Dat botste ook veel met de
handbalactiviteiten.” Marcels vrouw
is blij dat de weekenden niet meer
altijd zo vol zijn. “De sociale kalan
der werd voorheen bepaald door het
handballen”, zegt Marcel.
Met een nieuwe carrière als trainer
bij het tweede team, kijkt Marcel
vol goede moed naar de toekomst.
En het antwoord op de vraag of

Marcel ooit nog terug keert als coach:
“Dit is voor mij het ideale moment
om te kijken of ik het prestatieve ga
missen. Voor hetzelfde geld wil ik
over paar maanden weer volle bak
gaan. De tijd zal het leren.”

Tekst: Milou Peelen

serious about fun
Nu ook als
Full Hybrid

SUZUKI
VITARA

FULL HYBRID
SELECT AUTOMAAT
V.A.

€29.350,-

PRIVATE LEASE
V.A.

€427,- P/M

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de WLTP testmethodiek Euro-6-norm EC 2018/1832AP:
5,3 – 5,8 l/100 km; 18,9 – 17,2 km/l; CO2-uitstoot: 121 – 131 g/km.

* Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in
provincie Gelderland, BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd,
kilometrage en gewicht. • Meerkilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,19 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte
Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

Spontaan naar Antwerpen
voor de lunch.
De multifunctionele alleskunner. Jouw nieuwe Vitara heeft een modern en
herkenbaar SUV-design, mooi! Als zuinige en super betrouwbare allroader is de Vitara
uitgeroepen door de ANWB als meest waardevaste auto, voortreffelijk. En wat ‘m nog
aantrekkelijker maakt is dat hij nu ook verkrijgbaar is met een nieuwe efficiënte Full
Hybrid aandrijving. De Vitara schittert van de geavanceerde technieken, het Suzuki
Multimedia System en het Suzuki Safety System Pro omdat veiligheid geen grenzen
kent. Over grenzen gesproken … met 1200 kg trekgewicht kan je ook spontaan door
naar de La Rochelle. Een lunch aan zee … waarom niet? Kom ‘m bewonderen in de
showroom of plan gelijk een heerlijke proefrit met de Vitara.

Kom snel langs bij Autobedrijf Deinum B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 ·
suzuki.nl/autobedrijf-deinum
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32 deelnemers

Peter Thiede winnaar
Winterboulen afsluittoernooi
Het Winterboulen afsluittoernooi vond op dinsdag 10 mei plaats in Maasbree. Oorspronkelijk was dit toernooi
gepland in de hal in Boekend, maar door de vele afmeldingen wegens corona is het toernooi destijds afgelast.
Er namen 32 leden deel aan dit toernooi.

TWC Olympia organiseert
fietstochten tijdens de
Volksfeesten 2022
Tour en Wielerclub Olympia uit Baarlo organiseert fietstochten
voor diverse doelgroepen tijdens de 43e editie van de Baarlose
volksfeesten op woensdagavond 1 juni 2022. Vanuit de
Kasteelweide in Baarlo kunnen fietsers vanaf 18.00 uur starten
voor diverse afstanden.
De familiespeurtocht betreft vijftien
kilometer en doet diverse omlig
gende punten rondom Baarlo aan.
De deelnemers kunnen onderweg
een prijsvragenformulier invul
len. Onder de winnaars wordt een
cadeaubon verloot van de Baarlose
VVV. Voor de recreatieve fietsers
zijn knooppuntenroutes uitgezet
van 25 en 35 kilometer. Voor de
toerfietsers zijn knooppuntroutes

uitgezet van 50 en 60 kilometer.
Jan Peeten Rijwielhandel uit Baarlo
heeft een ophaalbusje ter beschik
king gesteld op uitgevallen fietsers
op te halen en terug naar Baarlo
te brengen. Het inschrijven voor
de deelname aan de fietstocht
kan vanaf 17.00 uur in de feest
tent op de Kasteelweide. Tijdens de
fietstochten is een noodnummer
beschikbaar op de inschrijvingspost.

Drie routes uitgezet

Grand Tour de Bree op
Hemelvaartsdag
Het toernooi werd gespeeld in de mix
vorm, zodat in alle drie de rondes
werd gespeeld met een andere part
ner. Na drie rondes waren er vijf spe
lers met drie gewonnen wedstrijden.
Peter Thiede mocht zichzelf winnaar

noemen met een score van 3w. +26.
Daarop volgend eindigde Bep Manders
op de tweede plaats met een score
van 3w. +25. De derde plaats werd
toegeëigend door Sef Gielen met 3w.
+21 punten.

Dré Zeelen en Maril Gielen vielen
buiten de prijzen. De prijswinnaars
ontvingen allemaal een prijs. De orga
nisatie lag in handen van Riet Vaessen
en Herman Janssen.

Nu het na twee jaren afwezigheid weer kan, organiseert Stichting
Herberg Papilio traditiegetrouw op Hemelvaartsdag donderdag
26 mei de wandeltocht Grand Tour de Bree in het buitengebied
rond Maasbree. Deelnemers starten vanuit ruiter- en ponyclub
‘De Cowboys’ Kerkdijk 4 in Maasbree.
Er zijn drie routes uitgezet met
afstanden van 6, 12 en 20 kilometer.
De routes zijn duidelijk bewegwij
zerd en er is een routebeschrijving.
De starttijden zijn tussen 07.30 en
12.30 uur. Het is raadzaam om ste
vig schoeisel te dragen. De paden
kunnen moeilijk begaanbaar zijn.
Evenals andere jaren is er een pau

OPEN DAG
Zaterdag 21 mei - 13:00u tot 17:00u

Je bent van harte welkom!
Wij zijn Work & Stay, een onafhankelijke huisvester van arbeidsmigranten.
Wij bieden een thuisgevoel. Een gastvrije en veilige plek die past bij de
situatie van onze gasten.

zeplaats ingericht bij zorgboerderij
Dubbroek, waar versnaperingen te
krijgen zijn. De opbrengsten van
de wandeltocht en de versnaperin
gen komen ten goede van Stichting
Herberg Papilio. Deze stichting biedt
aan gezinnen met verlies van een
kind een gratis vakantie aan met
lotgenoten.

VC Kessel organiseert
Hemelvaartsvolleybaltoernooi
Terug van twee jaar weggeweest: het Hemelvaartsvolleybal
toernooi van VC Kessel. Op donderdag 26 mei vindt op de velden
van VV Kessel op sportpark De Roode Egge de 39e editie plaats.

Graag laten we zien hoe we dit doen. We nodigen je uit voor een gezellige en
sportieve open dag. Het lijkt ons leuk om je te ontmoeten, te leren kennen
en je te laten ervaren hoe wij zaken op een nuchtere en daadkrachtige
manier aanpakken.
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert Work & Stay een open dag. Tijdens
de open dag kun je van 13:00u tot 17:00u een kijkje nemen op het park en
genieten van een lekker hapje en drankje bij een van de foodtrucks.

www.workandstay.nl

info@workandstay.nl

/1workandstay

Meedoen aan het toernooi is moge
lijk op alle denkbare niveaus: van
beginnend recreatief tot ver gevor
derd en van beach 3 tegen 3 tot het
traditionele 6 tegen 6. Na het succes
van eerdere jaren is er ook nu weer
een aparte poule speciaal voor ‘kië
ten’ en vriendengroepen.
Behalve voor sportieve prestaties

staat het toernooi ook garant voor
gezelligheid, bijvoorbeeld op het
terras bij de feesttent. Maar ook op
het ‘Gaan voor Goud’-toernooifeest
na afloop van de wedstrijden.
Wie zich nog niet heeft aangemeld,
kan dit alsnog doen. Inschrijving
is mogelijk tot zaterdag 21 mei via
www.vckessel.nl
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Jos Janssen wint derde

SV Panningen organiseert Dotje Toernooi
wedstrijd Hengelsport
tijdens Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag vindt op sportpark Panningen-Noord het Dotje Toernooi plaats. Na twee jaar afwezigheid was het toernooi dit jaar in recordtijd volgeboekt. Maar liefst 48 herenteams en 12 damesteams doen
mee.
Het gaat een bijzondere dag worden
voor SV Panningen, aangezien het
Dotje Toernooi de eerste grote activi
teit in de herbouwde accommodatie
zal zijn. Een brand zorgde er in maart
2021 voor dat een groot deel van de
bestaande accommodatie is de as

werd gelegd.
De eerste poulewedstrijd op don
derdag 26 mei start om 10.00 uur.
De beslissingen in de poules worden
duidelijk rond 15.30 uur. Hierop vol
gen de knock-out rondes. Omstreeks
18.00 uur vindt de finale bij de cate

gorie prestatief plaats. De derde helft
start om 16.00 uur met een feest in
de grote tent aan de achterzijde van
kantine. Voor het feest geldt een mini
male leeftijd van 18 jaar. Bij de ingang
van het sportpark zal op leeftijd
gecontroleerd worden.

Alles op aanval in laatste minuten

SV Panningen zonder punten naar huis
SV Panningen heren 1 trad zondag 15 mei aan voor de uitwedstrijd tegen het eerste team van DEV uit Arcen.
Panningen wist van de legio mogelijkheden maar één keer doel te treffen, terwijl de thuisploeg aan enkele
halve kansen genoeg had voor twee doelpunten: 2-1.
De thuisploeg liet zich op het begin
van de wedstrijd ver terugzakken en
liet Panningen het spel maken. De
groen-witten combineerden tot de 16
meterlijn, maar de beslissende pass
bleef uit of kwam net niet aan. Toch
kreeg Panningen enkele mogelijkhe
den om te scoren. De groen-witten
waren de bovenliggende partij maar
DEV maakte, tijdens een prachtig
uitgevoerde counter, gebruik van de
ruimte en leek te scoren. Toch niet,
want met een uiterste krachtsinspan
ning wist Rowan van den Dungen met
een sliding de bal uit het lege doel te
werken.
Panningen trok onverdroten ten aan

val, maar kreeg even later toch de
deksel op de neus. De tweede keer
dat DEV voor het Pannings doel ver
scheen, was het raak. Een voorzet van
rechts werd bij de eerste paal inge
kopt en de thuisploeg kwam op een
1-0 voorsprong. De verdediging van
Panningen zag hier niet goed uit.
De groen-witten wisten direct hierna
de stand recht te trekken. Direct na
de aftrap werd Jordi Kirkels in stelling
gebracht en hij wist de vrijstaande
Ramon Sijben te bereiken die de
gelijkmaker intikte. De rust werd inge
gaan met een 1-1 stand.
Na de rust bleef het beeld hetzelfde.
Panningen viel aan, maar wist de

handbalverdediging van de thuisploeg
maar met moeite open te breken.
Toch kregen de groen-witten diverse
kansen. In de 80e minuut gebeurde
het onvermijdelijke: een DEV-aanvaller
wist met een laatste krachtsinspan
ning de bal voor het doel te brengen
en de bal viel pardoes bij de tweede
paal in het doel: 2-1. Panningen
gooide in de laatste 10 minuten alles
op de aanval, maar geen van de spe
lers wist nog het doel te treffen. Toen
de scheidsrechter voor het einde floot,
was de stand 2-1 in het voordeel van
DEV-Arcen.
Tekst: SV Panningen

Panningen delft onderspit tegen
Neerkandia
In de thuiswedstrijd tegen Neerkandia wist voetbalclub Panningen donderdag 12 mei geen potten te breken:
de nummer twee van de ranglijst keerde huiswaarts met een 2-0 overwinning.
Panningen-Neerkandia was een
wedstrijd die het aanzien alles
zins waard was: veel inzet en
strijd op het scherp van de snede.
Op grond van de tweede helft was
Neerkandia de terechte winnaar.
In de eerste helft was Panningen
de sterkere. Het eerste gevaar
ontstond in de 14e minuut toen
Neerkant-captain Jannes van Horen
op het allereerste moment red
ding kon brengen op een inzet
van Nick Wilmer. Panningen dook
daarna nog enkele keren gevaar
lijk op voor het Neerkandia-doel.
Mogelijkheden voor Robin van
Osch en Youri van den Hurk leid

den echter niet tot succes. Echte
kansen voor de gasten bleven in
de eerste helft uit.
Na rust was Panningen aanvan
kelijk nog een keer gevaarlijk
via een lage harde voorzet van
Robin van Osch, maar daarna
nam Neerkandia het heft in han
den. Onder leiding van Marijn van
Heugten zetten de Brabanders
Panningen onder druk. Panningendoelman Jordy Nelissen moest
gestrekt naar de hoek na een schot
van dezelfde Marijn van Heugten
en ook Gert Swinkels testte met
een vlammend schot de kwalitei
ten van de doelman. Tussendoor

kreeg Panningen nog een levens
grote kans via Robin van Osch,
maar de Neerkantse doelman kon
redden. Daarna gebeurde wat al
in de lucht hing: uit een corner
van Neerkandia scoorde Marijn
van Heugten de 1-0. Met nog een
kwartier te spelen zette Panningen
nog een keer aan, maar uitein
delijk viel de tweede goal aan de
andere kant: in de 89e minuut kon
weer Marijn van Heugten de 2-0
binnentikken na een Neerkantse
counter.

vereniging De Ruisvoorn
De derde viswedstrijd van dit seizoen van Hengelsportvereniging
De Ruishoorn vond plaats aan de Breeërpeel in Helden. Na de
loting ging het deelnemersveld om 14.00 uur aan de slag voor ‘De
Peelvissers’ prijzen.
De vangst werd om 17.00 uur
gewogen, waarna de top 5 bekend
werd gemaakt. Jos Janssen bleek
3.475 gram uit het water gehen
geld te hebben. Daarmee werd
hij de winnaar van de wedstrijd.
Albert Trines werd tweede met

Baarlo tweemaal op de
valreep succesvol
Voor Baarlo stonden de voorbije week twee competitieduels op het
programma. Beide wedstrijden wist het in blessuretijd in winst om
te zetten. Door deze twee overwinningen blijft Baarlo in de race
voor een promotie-nacompetitieticket.
Op Sportpark Kerkeböske in Helden
was Baarlo donderdag 12 mei in
de eerste helft de meest gevaar
lijke ploeg. Ondanks enkele goede
doelkansen kwamen de gasten
niet tot de openingstreffer. Na rust
had Helden in eerste instantie het
initiatief, maar ook de thuisclub
kwam niet verder dan een schot op
de paal. In de slotfase domineerde
Baarlo weer. Toch leek de Peel en
Maasderby doelpuntloos te eindi
gen. Maar pal voor het eindsignaal
scoorde Frank Peeters alsnog voor
Baarlo, na knap voorbereid werk
van Laurents van den Ham.
In het treffen met het in degra
datiegevaar verkerende RKSVO,
zondag 15 mei, maakte Baarlo het
zichzelf lastig. In de eerste helft
hadden de roodzwarten een flink

Tekst: SV Panningen

Vanwege Covid-redenen een jaar later dan gepland, viert volleybalvereniging VC Kessel dan toch haar vijftigjarig bestaan. Dit gebeurt op zaterdag 21 en zondag 22 mei met een feestweekend en op zaterdag 11 en zondag
12 juni met een kamp voor de jeugdleden.
van de vereniging. Verder zijn er oude
beelden te zien en is een dj aanwezig.
Ook is er een optreden van feestband
Sjloetingstiëd. Dit alles vindt niet plaats
in de vertrouwde eigen kantine, maar
op een bijzondere locatie in Kessel:
kasteel De Keverberg. Zaterdagavond

zullen ook de vier kampioensteams van
VC Kessel van dit seizoen in het zonne
tje worden gezet: Dames 2, Dames 3,
Heren Recreanten 1 en de talenten van
Cool Moves Volley Niveau 5. De vol
gende dag staat het jubileumontbijt op
de agenda.

overwicht én de kansen. De ope
ningstreffer viel echter pas in
de 40e minuut via Jordi Peeters.
De vreugde daarover was ook
nog eens van korte duur, want
de Ospelse ploeg kwam enkele
minuten voor rust toch langszij.
In de tweede helft was de strijd
evenwichtiger en waren de kansen
aanvankelijk schaars. Het venijn
zat hem opnieuw in de staart.
Pal voor het einde leek RKSVO de
winst te grijpen door de 2-1 aan te
laten tekenen. Maar weer in bles
suretijd scoorde Baarlo binnen 5
minuten driemaal. Treffers van
Rik Schotman, Michiel Hanssen en
Dennis van de Vinne resulteerden
in een 4-2 zege voor de thuisploeg.
Tekst: Len Gielen

VACATURE ERVAREN TIMMERMAN

VC Kessel viert vijftigjarig bestaan
Het feestweekend, bedoeld voor zowel
leden als oud-leden, belooft een spek
takel te worden met als hoogtepunt
een feestavond op zaterdag 21 mei.
Daar kunnen samen herinneringen
worden opgehaald en verhalen worden
uitgewisseld uit de rijke geschiedenis

3.250 gram. No Kurvers werd daar
opvolgend derde met 3.050 gram.
Op ruime afstand completeerden
Math Verhaegh met een vangst van
900 gram en Huub Maessen met
een vangst van 650 gram de top 5.

IETS VOOR JOU?
Kijk voor meer informatie
op sijbershoudtjebezig.nl
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Jubileum gevierd met dorpsfeest

De Graasvraeters vieren 55-jarig bestaan
In mei een jubileum vieren van een carnavalsvereniging, kan dat wel? Carnavalsvereniging De Graasvraeters
uit Grashoek doet het gewoon en viert op zaterdag 21 en zondag 22 mei haar 55-jarig bestaan.
Corona zat de viering van het 5x11jarig jubileum van De Graasvraeters
meerdere keren in de weg. Nu
komt het er dan toch eindelijk van.
Zaterdag 21 mei staat een dorpsfeest
op het programma. ‘s Middags is er

een circusactiviteit voor kinderen.
Daarna volgt een quiz voor volwas
senen. Aansluitend betreedt feest
band Khick uit Maasbree het podium.
Zondag 22 mei begint met een jubi
leumontbijt voor leden en oud-leden

van De Graasvraeters, gevolgd door
de jubileumreceptie. Een optreden
van Pruuf Mar vormt de afsluiting
van het jubileumweekend.

Voertuigen te zien in Meijel

Toertocht op de oldtimer
De oldtimertoertocht vindt op zondag 22 mei plaats in Meijel. De bromfietsen, motoren en auto’s zullen zich
vanaf 09.45 uur verzamelen bij De Heere van Meijel aan de Dorpsstraat in Meijel.
De bromfietsen vertrekken als eerste,
namelijk om 10.30 uur. Daaropvolgend

vertrekken de motoren om 10.45 uur en
de auto’s om 11.00 uur. Iedereen is van

harte welkom om mee te rijden of de
voertuigen te komen bezichtigen.

Initiatief van de Dorpsontmoeting

Informatieavond over verlies en rouw
Rouw- en verliesbegeleider Monique Verhaegh verzorgt op dinsdag 7 juni in Meijel een informatieavond over
verlies en rouw. De avond is een initiatief van de Dorpsontmoeting.
Rouw is een normale reactie op een
abnormale situatie. Bij alle verlies, hoe
groot of klein ook, komt rouw om de
hoek kijken. Dit alles kan een enorme
impact hebben. De Dorpsontmoeting

inventariseert na deze avond of er
behoefte is om enkele malen per jaar
in groepsverband bij elkaar te komen
om over rouw en verlies met elkaar
van gedachte te wisselen.

De avond vindt plaats in de lunch
room van Oppe Koffie en begint om
19.30 uur. Aanmelden kan tot 1 juni
per mail via meijel@dorpsontmoeting.
nl of telefonisch via 077 37 46 174.

Verschillende afstanden

55e editie Jeugdvierdaagse
Peel en Maas
De Jeugdvierdaagse Peel en Maas is een fenomeen dat een
plaatsje heeft veroverd in het collectieve geheugen van deze
regio. De 55e editie gaat op woensdag 22 juni van start en
eindigt op zaterdag 25 juni. Op 17 en 18 mei vindt de voorinschrijving plaats.
De start is dit jaar verplaatst
naar het Wilhelminapark
in Panningen, de parkeer
plaats achter het Huis van de
Gemeente. Het gemeente
huis is ook de nieuwe loca
tie van het startbureau. Dit is
op woensdag 22 juni geopend
vanaf 15.00 uur, op donder
dag en vrijdag vanaf 16.00 uur
en op zaterdag vanaf 07.15 uur.
Elke dag zijn er routes van 5, 10
en 15 kilometer. De routes van
de eerste twee dagen zijn voor
deze editie geheel vernieuwd.
Alle routes hebben onderweg
een rustplaats waar iedere
deelnemer een gratis versna
pering krijgt aangeboden. Op
zaterdag 25 juni bestaat ook

de mogelijkheid een dagwan
deltocht van 5, 10, 15, 25 of 40
kilometer te lopen. Deelnemers
aan de Jeugdvierdaagse mogen
zonder extra kosten deelnemen
aan de wandeltocht van 25 of
40 kilometer. Deelname aan de
Jeugdvierdaagse staat open voor
zowel groepen als individuen.
Op dinsdag 17 en woensdag
18 mei is het mogelijk je alvast
in te schrijven. De voorinschrij
ving vindt plaats op Beatrixstraat
10 in Panningen en Cederstraat
4 in Maasbree, op beide dagen
van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Inschrijving is ook mogelijk via
www.jeugdvierdaagsepeelen
maas.nl of op de eerste dag van
de Jeugdvierdaagse.

Sjwa en Schutterij St Anotnius
en St Petrus organiseren
Dorpskoningschieten

Voorzieningenaanbod in een dorp verandert

Tijdens de Kookebraderie op vrijdag 27 mei, zal Schutterij
St. Antonius en St. Petrus samen met Sjiwa een schietwedstrijd
voor drietallen gaan organiseren in Baarlo. Op het terras van
Sjiwa zal er om de titel dorpskoning(in) geschoten gaan worden.

De laatste winkel gaat dicht, de school moet sluiten en de kerk staat leeg. Hoe houdt je het dorp dan leefbaar?
Precies over dit thema organiseert het Hoe houdt je het dorp dan leefbaar? (SBE) op dinsdag 31 mei in kasteel
Keverberg in Kessel een symposium.

Er wordt gestart met schieten met
de grote buks op Bölkes, waarna
na enkele ronden de beste teams
doorgaan, met het individuele stuk
van de wedstrijd; het schieten om
het Koningschap. Dit gebeurt tra
ditie getrouw op de Koningsvogel.
Valt de plaat uit de boom, dan

Symposium over leefbaarheid dorpen
Door ontwikkelingen als vergrijzing
en schaalvergroting verandert het
voorzieningenaanbod in een dorp
voortdurend. Aan beide kanten van
de landsgrens komen bewoners in
actie om hun dorp vitaal te houden.
Hoe doen ze dat in Duitsland en hoe
in Nederland? Wat valt er van elkaar
te leren?
Op het symposium worden in negen
workshops concrete voorbeelden

besproken: van opknappen en in
stand houden van dorpsinfrastructuur
door bewoners tot nieuwkomers als
rolmodel om samen aan een goede
samenleving te bouwen. Hoe gaat
het samenspel tussen de bewoners,
de gemeente en lokale partners?
Welke rol hebben bestuurders en amb
tenaren van de overheid, professionals
bij welzijnsinstellingen, woningcor
poraties en ondernemingen? En hoe

kunnen bewoners daarbij een gelijk
waardige partner zijn of worden?
Het symposium is onder andere inte
ressant voor vertegenwoordigers van
bewonersinitiatiefgroepen en onder
steuningsorganisaties en studenten
van maatschappelijke opleidingen.
Deelname is gratis. Aanmelden is
mogelijk tot 23 mei. Kijk voor meer
informatie op www.sbeeurope.eu

Bijbaan als
zaterdag- of
vakantiekracht?
Vestiging Beringe
Zoek je een bijbaan die goed te combineren is met je studie, heb je affiniteit met technische producten
en vind je het leuk om klanten te helpen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Nieuwsgierig geworden? Scan de QR of
kijk voor meer info op werkenbijwildkamp.nl

ben jij de nieuwe Dorpskoning.
Iedereen vanaf 18 jaar kan zich
opgeven. Terras gaat open vanaf
14.00uur, aanvang schieten is om
15.00 uur. Aanmelden kan via
rwilms105@gmail.com of
info@sjiwa.nl

Handicamp organiseert
open dag
Stichting Handicamp organiseert van vrijdag 20 tot en met zondag 22 mei een weekend ‘Kamperen met een beperking’. Wie met
eigen ogen wil zien dat kamperen met een handicap geen hindernisbaan hoeft te zijn, is op zaterdag 21 mei tussen 10.00 uur en
14.30 uur van welkom op de open dag, die plaats vindt op recreatiepark Beringerzand in Panningen.
Op deze open dag kunnen belang
stellenden ideeën opdoen.
Vaak kun je met simpele oplossin
gen toch kamperen. Alle kampeer
middelen staan deze dag open
voor bezoekers. Er zijn 25 equipes

aanwezig. Deze ervaringsdeskun
digen zijn bereid tot een praatje
en het beantwoorden van vragen.
Mensen die mee willen kamperen,
kunnen zich opgeven via
www.handicamp.nl

Stiltemeditatie in Kessel-Eik
Bij de Tempelaer in Kessel Eik (Lanterdweg 14) wordt zondag
22 mei een stiltemeditatie gehouden. De intentie is op een inspirerende plek in de buitenlucht weer dichterbij de verbinding met onszelf en met elkaar te komen.
De meditatie begint om 11.00 uur.
Iedereen kan deelnemen.

Aanmelding is mogelijk door te
bellen naar 06 40 68 41 78.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dins
dagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Bert
Verstappen (zeswekendienst)
Woensdag 25 mei
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 26 mei
H. Mis 09.30 Hemelvaart t.i.v.
Johannes de Bruijn en Joanna de
Bruijn-Kessels

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
H. Mis 11.00 uur
Donderdag 26 mei
Hemelvaart. 1ste heilige commu
nieviering 10.30 uur
Communicanten zijn: Lana Bens;

Sara Cuppen; Niels Cuppen; Merle
Rutten; Sofia van Soest; Michal
Szczesniak; Noor van der Velden.

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
H.Mis 11.00 uur Uit dankbaarheid
Woensdag 25 mei
H.Mis 19.00 uur Hemelvaartsdag

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Herman Dorssers, 88 jaar;
Annie Janssen-Delissen, 81 jaar
Zondag 22 mei
H. Mis 11.00 uur (afwijkende tijd!) –
Eerste Communieviering.
Bram Teeuwen; Dani Bos; Eva Gerits;
Evi Engels; Fleur Wijhers; Lennart
Spreeuwenberg; Loes Beckers; Luciën
Pleyhuis; Pien Beeren; Quinn Manders;
Sara Deckers; Sofie van de Beucken;
Stef van de Beucken; Tigo Beckers;
Timor Gommans; Veerle Bruijnen;
Daan Lankreijer; Fenna Hendricks; Filip

Cluster MKBE

Marjo. Overleden ouders Wiel en Beth
van der Sterren-Wijnen, dochter Door
Kuijpers-van der Sterren, schoondoch
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973 ters Nel van der Sterren-Beckers en
Door van der Sterren-Smolders en
Pastorie Dorpstraat 31
kleinzoon Wiljo van der Sterren. Jeu
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl en Beth Zeelen-Daemen en Lei, Lien,
Miep, Hay en Coen. John Hanrats, Jan
www.parochiemaasbree.nl
Hanrats en familie Hanrats. Overleden
Kerkdiensten
familie Linssen-van Deurzen en
Zondag 22 mei
11.00 uur Eucharistieviering waarin overleden familie Zeelen-Bosch.
Overledenen van buurt ’t Rooth.
kinderen van basisscholen De
Donderdag 26 mei - Feest van
Violier en De School de Eerste H.
’s Heren Hemelvaart
Communie ontvangen.
H. Mis: 11.00 uur
Woensdag 25 mei
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
19.00 uur: Eucharistieviering b.g.v.
Intenties: Voor de intenties van de
de meimaand bij kapel ’t Rooth
Aldegundiskapel en de Mariakapel op
Intenties: Louis Vrenken, An
het kerkhof.
Vrenken-Wijnen, schoonzoon
Mededelingen
Jeu van den Beuken, zoon Frans
Kapeldiensten in de maand mei
Vrenken en diens schoonzoon Dick
Dinsdag 24 mei
Weebers. Leen Smeets-Senssen.
14.00 uur – Kapel Genooi met de
Overleden ouders DriessenZonnebloem
Daemen, Lei en Lies, Mia en Jeu,
Woensdag 25 mei
schoonzonen Jan en Crit en zoon
19.00 uur – Kapel ’t Rooth
Frans. Huub Braun en dochter

Irski; Guus van Ninhuijs; Isa Lankreijer;
Lena Teeuwen; Lucas van den Heuvel;
Marieke van den Heuvel; Meggy
Hermans; Mila Jacobs; Milou Bos; Resi
Lemmen; Senna Lemmen; Sonja Hesen;
Tess van Ninhuijs; Vicky Bos.
Proficiat allemaal! Iedereen een mooie
viering gewenst!
Donderdag 26 mei
H. Mis hemelvaart 10.00 uur - herenkoor

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81.
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Greet de Koning-Wagner,
94 jaar
Zaterdag 21 mei
H. Mis 17.30 uur Voorstelmis 1ste com
muniekinderen
Woensdag 25 mei
H. Mis 17.30 uur Hemelvaart

Parochie Meijel

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com

De zang wordt verzorgd door het
Dameskoor.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze parochie
kerk is dagelijks geopend voor het
opsteken van een kaarsje, een gebed
of een moment van bezinning. De H.
Aldegundis is beschermheilige tegen
ernstige ziekten en voor troost en

Parochie Kessel

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 21 mei
19.15 uur Voor een bijzondere intentie
Zaterdag 28 mei
19.15 uur Naatje en Lies Konings–
Teeuwen
En voor Pastoor Verhaag
Op donderdag 26 mei vindt om 10.00
uur de E.H. Communie plaats; de dank
viering zal zijn op woensdag 8 juni om
19.00 uur.

Kerkdiensten
Zaterdag 21 mei
H. Mis 19.00 uur - Dameskoor t.i.v. Wiel
Simons (gest.jaard)
Zondag 22 mei
Doopviering 13.30 uur Sterre Martini
Maandag 23 mei
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 26 mei
H. Mis Hemelvaart 11.00 uur bij
Afscheidsruimte kerkhof, met
Herenkoor t.i.v. de zielen van de over
ledenen

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 21 mei
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. To Janssen-van der Linden
(verjaardag) en Piet Janssen en zoon
Sjraar; Aloys Duis en overledenen fam.
Duis-Kampen;
Zondag 22 mei
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 22 mei
9.30 uur H. Mis
Voor Geert en Nellie van Wijlick;
Ruud Storm en broers Wim en
Huub Smits
Woensdag 25 mei: 8.00 uur H. Mis
tot intentie van de Broederschap
St. Antonius en St. Urbanus
Donderdag 26 mei Hemelvaart
Geen H. Mis; enkel in Maasbree
om 11.00 uur
Vrijdag 27 mei
18.30 uur rozenhoedje in de St.
Annakapel (Helling)
Zondag 29 mei
Zeswekendienst Piet Geraedts,
tevens voor Anny GeraedtsThijssen

Wandeldriedaagse terug in Meijel
Na een tweejarige onderbreking door corona, heeft Meijel dit jaar weer een Wandeldriedaagse. De tiende
editie van dit evenement vindt plaats op woensdag 1 juni, donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni.
Deelnemers hebben de keus uit een
korte route van 5 kilometer en een
lange van 10 kilometer. Deelname is
zowel individueel als in groepsver
band mogelijk. Rolstoel- en scootmo

bielgebruikers kunnen deelnemen aan
de route van vijf kilometer. De routes
hebben rustplaatsen. Daar kunnen
ook de kaarten worden afgestem
peld. Start en finish zijn bij Grand café

Goejje. Inschrijven en starten kan elke
avond tussen 18.30 en 20.00 uur, fini
shen tot uiterlijk 21.30 uur. Om de start
tijdens de driedaagse vlot te laten
verlopen, zijn er op dinsdag 24 mei

en woensdag 25 mei inschrijfavon
den. Die vinden plaats tussen 19.00 en
20.00 uur bij Grand café Goeije. Vooraf
inschrijven voorkomt wachten op de
wandelavonden, maar inschrijving tij
dens de driedaagse is ook mogelijk.
Kijk voor meer informatie op
www.wandel3daagsemeijel.nl

Zondag 22 mei
14.00 uur heilig doopsel van Senna
Ghielen (parochiekerk)
di + do + vrijdag:
ochtendmis om 9.00 uur in de dag
kapel.
Woensdag 25 mei
H. Mis 19.00 uur Hemelvaart (in de
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
€ 27,50 | door de week € 12,50

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 21 mei
18.00 uur H. Mis
H. Mis voor de eigen parochie

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

STILTE KAPEL
Heilige

ALDEGUNDIS
Beschermvrouw
voor troost en hoop
aan zieke mensen.

DE KAPEL IS ELKE DAG OPEN
Parochiekerk - Maasbree
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jongeren \ 1905

15-vragen aan

Janske Wolters Maasbree
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdagavond hebben we
meestal ‘kiët’ met een vriendinnen
groep van negen meiden en dit vind
ik altijd supergezellig. Op een zater
dag heb ik meestal een avondje met
mijn familie. Dan kijken we soms
films of een leuk programma dat op
de tv is.

Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is: blijf altijd jezelf, ga
nooit anders doen voor een ander.
Je kunt niet met iedereen de beste
vriendinnen zijn. Dit advies heb ik
gekregen van mijn vader en moeder.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Wie is je grote voorbeeld?

Ik moest laatst de keuze maken of
ik graag wilde blijven handballen of
graag wilde blijven dansen, omdat
ik waarschijnlijk twee keer in één
week ga handballen en anders wordt
het te veel. Ik heb voor handballen
gekozen, omdat daar ook veel vrien
dinnen van mij op zitten en ik vind
de wedstrijden ook heel erg leuk.

Mijn ouders, omdat ze me al heel
veel hebben geleerd en ze geven
me altijd hele goede adviezen. Als ik
ergens mee zit, dan kan ik altijd bij ze
terecht en helpen ze me heel goed.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik soms ook heel druk kan zijn,
want de meeste mensen denken
altijd dat ik heel rustig ben, maar als
ik iets heel leuks ga doen dan ben ik
meestal best wel druk. Bijvoorbeeld
als ik ga logeren, op vakantie ga of
ga shoppen.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
was een foto die ik met mijn hondje
Floyd heb gemaakt. Op de foto zat
Floyd op mijn schoot en deze foto heb
ik via Snapchat gemaakt. Ik maak wel
eens vaker foto’s met Floyd.

Naam:
Leeftijd:
School:

Janske Wolters
13 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Woonplaats: Maasbree

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou nog heel graag ooit een reis
willen maken naar een warm land
met vriendinnen. Dan zou ik met
een camper of busje willen reizen.
Ook lijkt het me best leuk om met
familie of vriendinnen naar een
beroemde stad te gaan in het buiten
land en dan daar te gaan shoppen of
naar een beroemd gebouw te gaan.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag nog beter willen leren
handballen, want ik vind dit altijd

heel leuk om te doen en vooral de
wedstrijden vind ik heel leuk! Ik
hoop ook dat ik nog lang kan blijven
handballen met mijn vriendinnen.

Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik klein was, tekende en knut
selde ik vaak. Ook maakte ik vaak
schilderijtjes. Ik vind het nu ook nog
altijd leuk om iets creatiefs te doen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik heb al zoveel leuke dingen gedaan
dat ik niet echt kan kiezen, maar
wat ik heel leuk vond waren de
vakanties met mijn familie en de
leuke uitstapjes met vriendinnen.
Bijvoorbeeld toen ik en mijn gezin bij
het Eftelinghotel waren, of toen we
vorig jaar op vakantie gingen naar
Oostenrijk.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?

Ik lees niet echt boeken, maar als ik
boeken lees, is het voor school (de
leesles van Nederlands). Nu ben ik
bezig in een boek van Carry Slee. Het
heet ‘See you in Timboektoe’ en het
gaat over iemand die gaat verhuizen
naar een camping in Frankrijk.

Ik heb mijn beste vriendin ontmoet
in groep 3. We hadden al meteen een
klik en wanneer we gingen afspre
ken, maakten we vaak strips en
speelden we met de poppen. Ik vind
het altijd heel gezellig met haar en ik
hou heel veel van haar. Ik hoop dat
we voor altijd vriendinnen blijven.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Eigenlijk wil ik mijn leven niet ruilen,
want ik vind mijn leven al gewel
dig. Maar als ik echt moest kiezen,
dan zou ik misschien een dagje of
een weekje met iemand van de
Streamers willen ruilen, want het
lijkt me heel leuk om op zo’n podium
te staan met allemaal mensen die
ook heel goed kunnen zingen.

Heb je een verborgen talent?
Ik heb wel een verborgen talent,
maar dat hou ik ook liever verbor
gen. Dit talent weten alleen mijn
ouders en mijn zus.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb niet echt een bijbaantje, maar
ik pas soms op. Dit vind ik heel leuk
om te doen. Ik heb een vast oppas
adres en daar ga ik soms oppassen
met een vriendin van mij.

Tekst: Marin Driessen

Puzzel

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
1

Aanbieding

2

9

7

7
2

Geldig van 19 mei t/m 08 juni 2022

BBQ-pakket (rundvlees)
Biefspies
BBQ-worst

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

1

7

3

9

3

Oplossing vorige week:

6
2

9

1

7

5

7
8

6

6
2

Openingstijden
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur
08.30 - 13.00 uur

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden

www.herefords.nl

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Hoi

Column

Vakantie
Een vakantie plannen is een
heerlijk gevoel. Uitkijkend
naar de toekomst. En uitkijken
naar even er tussenuit.
Mijn vriend en ik gaan onze
vakantie boeken. Heel simpel,
twee nachtjes weg in Nederland
aan de kust. Op vakantie in eigen
land. Vakantie hoeft niet meteen
te betekenen dat je naar het bui
tenland gaat. Toerist uithangen in
eigen land kan ook de voldoening
brengen wat vakantie inhoud.
Even er tussenuit. Ontsnappen
aan je dagelijkse sleur. Niet in
een bekende buurt zijn. Maar
even na een jaar werken voor je
geld, je trakteren op een aantal
daagjes weg. Zon zee en strand.
Onder het genot van de zon die je
in ieder land tegen zult komen.
De warme zonnestralen, de hitte
die je huid streelt en veroorzaakt
dat je gaat zweten. Voor mij is dit
een echt zomers gevoel, voor een
ander is dit een angstaanjagend
idee. Maar ook het onvermijde
lijke aan de zomer.
Om net dat ene slokje water
nodig te hebben, die door je hele
lichaam zal afromen en je even
afkoeling zal brengen. De kou
voelen trekken in je mond, naar
je wangen. Om de verkoeling af
te voelen stromen door je keel,
naar je buik. En dan is het weg.
Dus blijf je verkoeling zoeken.
In een slokje koud water, in scha
duw, in de zee of een zwembad.
De eerste onverwachte plons in
een zwembad. Omarmd wor
den door het water. Niet wetend
welke temperatuur je aan gaat
voelen. Om misschien als eer
ste reactie meteen uit het water
te geraken. Of om juist het je te
laten overkomen. Om je eraan
over te geven, en leren er van te
genieten.
Hetzelfde tafereel ervaar je in
de zee. Maar daar hoef je mij
niet voor wakker te maken.
Niet wetend wat er onder je voet
afspeelt. Of er een schelp ligt die
ieder moment kennis kan maken
met je teen. Of er een kleine krab
zit die je voetzool in een kleine
greep wil houden. Ik moet er niet
aan denken. Het onbekende van
de zee is wat het voor mij een
onprettig idee geeft daar in te
moeten zwemmen.

Mirthe

