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Jong en oud deed zaterdag 12 mei mee aan de negende editie van de Guus Wokke Opticienloop. De hardloopwedstrijd gaat door en rond het centrum van Panningen.
De bambino’s vanaf acht jaar trapten de wedstrijd af, waarna de jeugd en volwassenen volgden. Ron Spreeuwenberg van Atletiek Helden werd eerste bij de heren
senioren op de 10.000 meter (38,58 minuten). Bij de recreanten op de 5.000 meter werd Job Dusch uit Panningen eerste (16,58 minuten) en Rinie Ebisch van Atletiek
Helden was de snelste bij de vrouwen-60 (25,13). Tygo Vercoulen uit Panningen werd de winnaar bij de bambinojongens met een tijd van 2,07 minuten op de 500 meter.

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Proces gemeenteraadsverkiezingen bijna ten einde
Met het installeren van de nieuwe wethouders en presentatie van het coalitieakkoord op dinsdag 15 mei,
is het proces rond de gemeenteraadsverkiezingen bijna ten einde. Wim Hermans en Rob Wanten van het CDA,
Roland van Kessel van Lokaal Peel&Maas en Paul Sanders van de VVD werden officieel in hun functie geheven.
Wat nog rest, is de bespreking van het coalitieakkoord. Die vindt plaats op dinsdag 22 mei.
Wim Hermans presenteerde op
15 mei het coalitieakkoord met het
motto ‘Geef de ruimte!’. De plannen van de coalitie spitsen zich
onder meer op de vergroting van het
woningaanbod, het voortzetten van
de zelfsturing in de dorpen en het
beperken van regels. “Wij leveren
onze bijdrage aan het goede leven
in Peel en Maas in de eerste plaats

door, als betrokken partner, ruimte
te geven voor ontwikkeling”, staat te
lezen in het akkoord.

Eerste reactie
De oppositiepartijen PvdA/
GroenLinks en AndersNu mochten
na de presentatie een eerste reactie
geven op het akkoord. Wat uit de reacties van Annigje Primowees (Pvda/

GroenLinks) en Peter Craenmehr
(AndersNu) vooral naar voren kwam,
was de onvrede over de grote coalitie. De drie coalitiepartijen hebben
samen 23 zetels, waardoor de oppositie slechts vier zetels in de raad
bezet. Inhoudelijk werd er nog niet
ingegaan op het akkoord.
Lees verder op pagina 04
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Examens van start

‘Hopelijk hebben we dubbel feest’
Voor eindexamenleerlingen in Peel en Maas is maandag 14 mei het
eerste tijdvak begonnen van de eindexamens. HALLO Peel en Maas is op
zoek naar leerlingen die om verschillende redenen een extra spannende
tijd tegemoet gaan. Zoals 5 havo-leerling Pleun Zegers (16) uit Panningen.
Zij hoort op haar verjaardag of ze geslaagd is én gaat deze zomer voor tien
maanden naar een gastgezin in de Verenigde Staten.
Geschiedenisfilmpjes kijken op
YouTube, veel oefenexamens maken,
samenvattingen van het afgelopen
jaar doornemen en vooral heel veel
schrijven; Pleun heeft de afgelopen
weken veel tijd doorgebracht achter het bureau op haar kamer om

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann
Bezorging
Garçon
085 071 10 90
klachtenlijn 085 071 1095
bezorgservice@garcon.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen

zich voor te bereiden op de examens.
“Het leren ging wel goed”, vertelt ze.
“Ik stond ‘s ochtends op tijd op, leerde
een paar uurtjes en ging dan even
iets anders doen voordat ik weer verder ging. Constant leren werkt niet.
Dan ben je ook veel te snel afgeleid.”

Constant leren
werkt niet
De examenperiode begon voor
Pleun met geschiedenis en Engels.
Verder maakt ze examens in biologie,
aardrijkskunde, economie, Nederlands,
wiskunde en Duits. “Ik wist niet zo
goed wat ik na de middelbare school
wilde gaan doen, dus koos ik voor
een breed pakket, met van alles wat,
in het profiel economie en maatschappij. Ik sta er over het algemeen goed
voor, allemaal voldoendes, dus ik
heb er wel vertrouwen in”, vertelt de
Panningse leerling.
Als er één vak is waar Pleun zeker
van zichzelf is, is het wel Engels.
“Daar ben ik best goed in, als ik dat zo
kan zeggen”, vertelt ze. “Ik heb Fast
Lane Engels (FLE, of versterkt Engels,
red.) gevolgd op school en vind het
ook een hele leuke taal. Het ligt mij
wel. Daarbij komt het straks van pas
als ik naar Amerika ga.” De komende
weken verwacht Pleun namelijk nóg

een belangrijk telefoontje. “Ik heb me
bij de organisatie Travel Active opgegeven om tien maanden naar een
high school te gaan in de Verenigde
Staten. Ik zag het een paar jaar geleden in een tijdschrift staan en dacht:
dat wil ik doen. Maar ik moet nog een
telefoontje krijgen waar ik dan naartoe mag en bij welk gastgezin ik dan
verblijf.”
Spannend vindt ze het wel, zo’n
lange tijd ver weg gaan wonen.
“Ik heb me afgevraagd hoe ik dit
heb kunnen kiezen. Maar het is iets

dat ik al heel lang wil doen. Als ik
het niet probeer, krijg ik er later spijt
van. De cultuur lijkt me in Amerika
leuk, de ‘school spirit’ die ze daar
hebben en ook ben ik benieuwd of
het op school ook zo is zoals in films
en series. En als ik daar ben leer ik
natuurlijk écht goed Engels spreken.”

‘School spirit’
in Amerika
Tot het zover is, moet Pleun nog
even doorbikkelen om dat diploma

Politie zoekt getuigen

Fietser gewond door betonnen parasolvoet
Een fietser is in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 mei gewond geraakt, nadat deze op de Dorpstraat in Maasbree tegen een betonnen
parasolvoet was gebotst die op de weg lag. De politie is op zoek naar getuigen en wil weten wie het object op de weg heeft gelegd.
Het ongeluk gebeurde in het
kermisweekend in Maasbree op de
Dorpstraat ter hoogte van de snackbar en de oude Rabobank. Volgens
de politie lag de parasolvoet, die van

beton is gemaakt, op de openbare
weg. De fietser zag deze vermoedelijk
over het hoofd en fietste ertegenaan.
Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet
bekend. De politie wil erachter komen

wie het voorwerp op de weg heeft
geplaatst en is daarom op zoek naar
getuigen en naar mensen die meer
informatie hebben over het voorval.
Wie mogelijk informatie heeft waar de

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

De juiste machine
voor uw terrein!
•

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.

•
•
•

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demonstratie of
meer informatie 077-4632341

Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

te halen. “Op 13 juni ben ik jarig én
krijg ik te horen of ik geslaagd ben.
Een extra spannende dag dus. Ik ga
‘s ochtends eerst werken bij mijn
bijbaantje in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden en ‘s middags
komt het bezoek, want mijn
verjaardag gaat gewoon door.
Hopelijk hebben we dubbel feest
die dag.”
Ken jij of ben jij iemand die wil
vertellen over de examenperiode?
Meld diegene of jezelf dan aan via
redactie@hallopeelenmaas.nl

Met of zonder
grasopvang.
Mulching, zij- of
achterlozing.
Benzine of diesel.
Front of
middenmaaier.

Een enorme keuze.
Bezoek onze
showroom en laat u
informeren.

Kijk voor meer informatie op www.lozeman.nl

Lozeman tuinmachines
Markt 14
5973 NR Lottum
077-4632341

agenten iets mee kunnen, kan contact met ze opnemen via 0900 88 44
of door een privéberichtje te sturen
via de Facebook-pagina Politie Peel
en Maas.
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Les over dode hoek

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

Groep 8 De Violier
‘Veilig op weg’
De drie groepen 8 van basisschool De Violier uit Maasbree kregen
maandag 14 mei bezoek van een chauffeur en instructeur van Transport
en Logistiek Nederland (TLN). De kinderen kregen les over grote voertuigen in het verkeer en hoe ze als fietser veilig de weg op kunnen gaan.

Eerste Smaak van Peel en Maas
Waar voorheen de Aspergeshopdag op Hemelvaartsdag in het centrum van Panningen plaatsvond,
was het evenement dit keer omgedoopt in de Smaak van Peel en Maas. Nog altijd stonden de asperges
in het bijzonder in de belangstelling, maar er was ook aandacht voor andere streekproducten.
Proeven, wedstrijden, optredens, kookbattles, er was van alles te doen in Panningen op donderdag
10 mei. Ook de jeugdige bezoeker werd niet vergeten met onder meer het biggetjes knuffelen en het
spelen in de mais. (Foto: Jac Willekens/Thuis in Panningen)

Ammoniaklek in Beringe
Brandweer Meijel en Brandweer Panningen zijn dinsdag 15 mei uitgerukt voor een ammoniaklek bij een
voerfabriek aan Slootsekuilen in Beringe. Het pand werd ontruimd en niemand raakte gewond.

Samen met Veilig Verkeer
Nederland (VVN) ontwikkelde TLN
een les waarin leerlingen van groep
7 en 8 van het basisonderwijs
leren over mogelijke gevaren
in het verkeer en kennismaken
met vrachtauto’s. Corina Hamer
van TLN leerde de kinderen in de

theorieles dat ze zo veel mogelijk
rechts moeten blijven en zo ver
mogelijk achter vrachtwagens aan
moeten fietsen, minstens drie meter.
Ook gingen de leerlingen naar buiten
waar de ‘Veilig op weg-vrachtauto’
stond voor de praktijkles over de
dode hoek. (Foto: Veilig op weg)

BROEKEN 10-DAAGSE
T/M ZONDAG 27 MEI

KOOPZONDAG 27 MEI
van 13.00 tot 17.00 uur
IJS
2e BROEK HALVE PREKE
N

BRO
OP ALLE DAMES EN HERENven)
(tenzij anders aangege

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Kom gezellig shoppen tijdens de Pinksterdagen!
Rond 18.30 uur ontstond door
onbekende oorzaak een lek in het
pand. Daarbij kwam een ‘vreemde,
hinderlijke lucht’ vrij volgens de
melding die bij de brandweer binnenkwam. Die lucht bleek ammoniak

te zijn, een kleurloos gas met een
sterke geur. De brandweer voerde
metingen uit en het pand werd ontruimd. Er raakte niemand gewond.
De leidingen werden dichtgedraaid om verdere uitstoot van

het gas te voorkomen, zo liet een
woordvoerder van de brandweer
weten. De nabijgelegen N275 werd
uit voorzorg in beide richtingen
afgesloten. Hoe het lek is ontstaan,
is niet bekend.

Nieuwe voorzitter Lokaal Peel&Maas
Politieke partij Lokaal Peel&Maas heeft op vrijdag 11 mei een nieuwe voorzitter gekozen.
Panningnaar Tijs van Lierop volgt dorpsgenoot Jos van Hal op. Die neemt vanwege zijn leeftijd afscheid van
het voorzitterschap, maar blijft wel in het bestuur.
Van Lierop is al sinds de oprichting van de partij lid van Lokaal
Peel&Maas. Hij zit al acht jaar in het
bestuur en besloot zich kandidaat te

stellen voor de rol van voorzitter.
Van Lierop had geen tegenkandidaat
en werd door de leden van de partij
op de ledenvergadering van vrijdag

11 mei gekozen. Lokaal Peel&Maas
neemt deel aan de nieuwe coalitie
en levert één wethouder aan het
nieuwe College van B&W.

elke
g
zonda
open
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“ Zijn grootheid, lag in kleine dingen”
Hemelvaartsdag ……. een mooie dag om te reizen.

Hay Wijnhoven

* Maasbree, 11 juni 1946

† Panningen, 10 mei 2018

echtgenoot van

Marie-José Wijnhoven-van Duinen
Marie-José
Marco en Ratree
Jessie, Lenno
Familie Wijnhoven
Familie van Duinen
Heierveldlaan 34, 5993 GD Maasbree
De herdenkingsdienst en de begrafenis op de Natuurbegraafplaats, hebben
op wens van Hay in besloten kring plaatsgevonden.
Wij bedanken huisarts Dr. Janssen, het personeel en de vrijwilligers van
Hospice “Het Plattelandshoés” voor de fantastische verzorging van Hay.

Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt:”ik ben wat moe”.
Maar op een keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.
In de avond van woensdag 9 mei
is thuis onverwacht van ons heengegaan

Wiel Janssen
echtgenoot van

Heleen Brummans
* Panningen, 3 juni 1937

† Neerkant, 9 mei 2018

Neerkant: Heleen Janssen - Brummans
Neerkant: Silvyo † en Fransien
Stijn en Robert
Neerkant: Henk
Floor
Meijel: Mark
Mike en Kelly
Rick
Mirthe
Eindhoven: Helga

Te koop eigengeteelde en onbespoten
koolrabi, botersla en andere
slasoorten, alles 0.50 per stuk.
Vele soorten streekgroenten, asperges
enz. Vastkokende en kruimige
aardappelen.
Kwekerij Brummans Panningen.
Personeel gezocht. Gevraagd
schoolverlater en scholieren voor
afwisselende werkzaamheden in
boomkwekerij. 06 16 16 53 04.
Mindfulness training Panningen.
Op 7 juni start ‘verkorte Mindfulness
training voor de exclusieve prijs van
€ 155,- i.v.m. het 5-jarig bestaan
van Sensus, praktijk voor counseling,
coaching en training!
www.sensus-pvs.nl 06 13 74 75 29.
Voor groenteplanten o.a.
komkommers, tomaten, paprika enz.,
aardbeienplanten, cyrstantenstekken,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.
T.k. gevraagd landbouwmachines
o.a. ploegen/frees/schijveneg/
schudders/harken/maaier/
spitmachine/kieper/mesttank/
weibloter/weisleep/tractor enz. alles
aanbieden 06 19 07 69 59.
Mollenbestrijding De Laatste Hoop
mollen.org 06 36 08 66 35.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Familie Janssen
Familie Brummans
Familie Janssen
Dorpsstraat 19, 5758 AM Neerkant
De herdenkingsdienst heeft plaatsgevonden
op dinsdag 15 mei in De Moost te Neerkant.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Bruikbaar kleingoed gevraagd.
Voor de rommelmarkt van TTV
Fortus 26 mei a.s. zijn we op zoek
naar bruikbaar kleingoed, denk aan:
elektra, kleding, servies enz.Voor
ophalen bel: Kees
06 15 19 83 51, Harrie: 06 45 90 58 59
Frans: 06 47 46 16 93.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan of bel 077 467 01 00.

John Timmermans
fractievoorzitter CDA
De 54-jarige John Timmermans uit Beringe is onlangs door de CDAfractie gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Bij de raadsvergadering van
dinsdag 14 mei nam hij het stokje over van Wim Hermans die tijdens
diezelfde vergadering officieel zitting nam in het College van B&W van
Peel en Maas als wethouder.
Timmermans is sinds 2011 raadslid
namens het CDA. Van 2011 tot 2014
was hij co-woordvoerder op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling
en buitengebied. In de raadsperiode
2014 tot 2018 heeft Timmermans zich
verdiept op het gebied van zorg.
In Beringe is Timmermans al tientallen
jaren actief betrokken bij het verenigingsleven. De nieuwe fractievoorzitter ervaart zijn nieuwe functie binnen

de politieke partij als een eer.
“We hebben een fractie met ervaren
raadsleden en nieuw talent”, aldus
Timmermans. “Deze periode neemt
het CDA weer zitting in het college.
Vanuit de fractie zullen we het college
stevig controleren op de uitvoering
van het coalitieakkoord. Ook ons eigen
verkiezingsprogramma, communicatie
en draagvlak blijven belangrijke
toetsingskaders.“

Vervolg voorpagina

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

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

Proces gemeenteraadsverkiezingen
bijna ten einde
“Waarom moet het zo groot?”,
vroeg Primowees zich af. “Waarom
niet gewoon twee partijen?”
Hermans: “De programma’s van de
drie partijen lijken zo veel op elkaar
dat we gaande de gesprekken de
gedachte kregen met z’n drieën
verder te gaan. Het is niet nodig
één partij buiten te sluiten als je
over zoveel zaken hetzelfde denkt.
De oppositie krijgt op deze manier
de kans zich extra te profileren.”
Primowees vroeg zich ook nog af
of Lokaal Peel&Maas niet bekaaid uit
de coalitiebesprekingen is gekomen.
De partij haalde acht zetels, twee
minder dan het CDA, maar mag net
als de VVD (vier zetels) één wethouder leveren. “Als we precies naar de
zetelverdeling hadden gekeken, was
het CDA op 1,7 wethouder uitgeko-

men, Lokaal op 1,4 en de VVD op
0,9. Een parttime-wethouder had
niet onze voorkeur”, reageerde Wim
Hermans. “Alle partijen konden zich
vinden in deze verdeling, dus Lokaal
Peel&Maas ook.”
Wim Hermans krijgt de portefeuille Jeugd, Participatie en Cultuur.
Roland van Kessel wordt verantwoordelijk voor Vitale gemeenschappen en Zorg en Ondersteuning. Paul
Sanders houdt zich de komende vier
jaar bezig met Financiën, Economie
en Beheer Openbare Ruimte.
Rob Wanten krijgt de portefeuille
Fysieke Leefomgeving en Wonen.
Inhoudelijk werd er slecht zijdelings ingegaan op het akkoord. Bij de
raadsvergadering op dinsdag 22 mei
wordt het akkoord verder behandeld
door de oppositiepartijen.
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Leegstaande woningen

Gaslek op Piushof
Panningen
De brandweer van Helden en Panningen zijn dinsdag 15 mei uitgerukt
voor een gaslek op Piushof in Panningen. Netbeheerder Enexis kwam ter
plaatse om het lek te dichten.

Gouden jubileum Egchelse KBO
De KBO in Egchel vierde op woensdag 9 mei het vijftigjarig jubileum. In gemeenschapshuis ‘t Erf
werd op een feestelijke manier stilgestaan bij het gouden jubileum. Zo kregen de leden van de KBO
een presentatie te zien over de historie van Egchel door Henk Thiesen, was er een optreden van
buuttereedener Fer Naus en tussendoor verzorgde Ton Geurts de muziek. De middag werd extra
feestelijk toen oud-penningmeester Hay Janssen een lintje kreeg uitgereikt door de burgemeester.

Inloopmoment dijkversterkingsproject Baarlo-Hout-Blerick
Waterschap Limburg, gemeente Venlo en gemeente Peel en Maas houden op donderdag 31 mei een
inloopmoment in Baarlo betreffende het dijkversterkingsproject Baarlo-Hout-Blerick
Iedereen kan tijdens dit
moment terecht met vragen, ideeën
of opmerkingen over het project. De omgevingsmanager van
Waterschap Limburg en medewer-

kers van de gemeenten Venlo en Peel
en Maas zijn bij de middag aanwezig
om een gesprek mee te voeren en om
vragen te beantwoorden. Ook kan er
naar het kaartmateriaal van het pro-

ject gekeken worden. Het inloopmoment vindt plaats van 13.30 uur tot
17.30 uur in zalencentrum Unitas in
Baarlo. Iedereen kan vrij binnelopen,
een afspraak maken is niet nodig.

Meisjesteams vier clubs samen
Sporting Peel en Maas is de naam van het nieuwe samenwerkingsverband op het gebied van
meisjesvoetbal tussen vier clubs uit de gemeente. Voetbalverenigingen SV Egchel, SV Panningen, VV BEVO
en VV Helden ondertekenden vrijdag 11 mei een convenant waarmee de samenwerking bezegeld werd.
Ook werden de nieuwe shirts en het nieuwe logo van Sporting Peel en Maas gepresenteerd.
Vanaf komend seizoen zijn de meisjesteams van de vier clubs één gezamenlijke vereniging.

Rond 09.15 uur werd de melding
van het gaslek gedaan. Meerdere
wagens en brandweerlieden uit
Helden en Panningen gingen met
spoed ter plaatse. In de wijk Piushof
was bij werkzaamheden een lek ontstaan in een gasleiding bij één van de
woningen. Monteurs van netbeheerder Enexis werden opgeroepen om het
lek te dichten.
De woningen in Piushof staan
momenteel leeg. Woningcorporatie

Wonen Limburg, die voor de helft
eigenaar is, wil de woningen slopen.
Twee jaar geleden werden de
voormalige bewoners geïnformeerd
dat ze elders moesten gaan wonen.
Of en op welke termijn de woningen
nu gesloopt worden, is niet bekend.
De politie Peel en Maas en een oudbuurtbewoner houden in het hofje
momenteel een oogje in het zeil, om
te voorkomen dat er wordt ingebroken
en om krakers buiten te houden.
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verenigingen

Hobbybeurs KBO
in Kessel
Tijdens het dorpsevenement Belaef Kessel vindt in gemeenschapshuis
De Paort een hobbybeurs plaats van KBO Kessel. De beurs is ter ere van
het 50-jarig bestaan van de Kesselse afdeling van de ouderenbond.
Aan de hobbybeurs doen zestien
Kesselse deelnemers mee. Zij laten
een breed scala aan hobby’s en
activiteiten zien. Zaken als beeldhouwwerken, smeedwerk, schilderijen, zelfgemaakte tassen, kussens,
mozaïek en LEGO in allerlei voer- en
werktuigen. Ook is er een fotopresentatie van de KBO in de afgelopen
jaren. In de kasteeltuin zijn 25 oude

tractors te zien. In de hal van De Paort
komt een stand van KBO te staan waar
informatie wordt gegeven over de
grootste vereniging van Nederland en
Peel en Maas. Bij de stand liggen oude
foto’s van Kessel ter inzage.
Het jubileumfeest voor de leden
van de vereniging volgt op zaterdag
26 mei en zaterdag 2 juni in Kasteel
De Keverberg.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN
VAN HAL STOMERIJ
Met ingang van 1 juni 2018 Vestiging Ruysstraat 71
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
GESLOTEN
10:00 - 12:00
09:00 - 13:00

13:00 - 17:30
13:00 - 17:30
13:00 - 17:30

De stomerij zelf, Slootsekuilen 16 op het industrieterrein in Beringe
is op donderdag geopend van 6:00 - 17:00 uur.
Buiten onze openingstijden kunt u ook terecht bij onze servicepunten:
Plus Gommans in Helden en schoenmakerij Bob in Panningen.

www.heldensmarkten.nl
NIEUW NIEUW NIEUW

KOFFERBAKVERKOOP
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Taxaties
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Informatiemiddag over levenseinde in Maasbree
KBO Maasbree houdt op vrijdag 25 mei een informatiemiddag met als thema Beslissingen rondom het
levenseinde. De middag vindt plaats in MFA ‘t Hoës van Bree en begint om 14.00 uur.
Huisarts Ramon Aendekerk houdt
op de middag een presentatie over
beslissingen rond het levenseinde.
Vragen als ‘Wil ik wel of niet gereanimeerd worden?’, ‘Wat zijn mijn
wensen als ik niet meer beter kan
worden?’, ‘Wat is een wilsbeschikking
eigenlijk?’, ‘Wat is palliatieve zorg en
hoe zit zo’n euthanasie-procedure in
elkaar?’ worden behandeld.
“In het laatste stuk van uw
leven kan uw arts u niet beter

maken, maar hij of zij kan nog
wel veel voor u doen”, schrijft de
organisatie. “Hij of zij kan u de zorg
geven die voor u belangrijk is en bij
u past. Daarvoor moet hij wel weten
wat u belangrijk vindt, wat u wilt en
wat u niet wilt. Wilt u bijvoorbeeld
zo lang mogelijk alle behandelingen
hebben die er zijn? Of zijn er
misschien behandelingen die u later
niet meer wilt? Welke begeleiding
verwacht u van uw dokter? Of wilt

u de mogelijkheid van euthanasie
bespreken?”
De organisatie geeft aan dat
de middag voor een groot deel
bedoeld is voor mensen die denken
alles goed geregeld te hebben in
het levenstestament. “Na de presentatie zult u begrijpen waarom”,
aldus KBO Maasbree.
Ook mensen die geen lid zijn
van KBO Maasbree, zijn welkom bij
de middag.

Natuurvereniging viert veertigjarig bestaan

IVN Helden organiseert expositie
Als onderdeel van haar jubileumjaar organiseert IVN Helden de expositie ‘De onrustige aarde’. De tentoonstelling is ontwikkeld in samenwerking met Geologische Vereniging Mente et Maleo uit Weert en wordt op
vrijdag 18 mei geopend in Helden.

13:00 - 17:30

Verzekeringen
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op zondag 20 mei houden wij een
kofferbak verkoop op het Thyas
Complex in Helden-Panningen.
De markt is open van 9.uur tot
15.30 de entree is tot 12 jaar gratis
vanaf 12 jaar €2,Voor

info of boeken tel 0624452810 of
0651890760
mail heldensweb@outlook.com
www.heldensmarkten.nl

De educatieve en interactieve
expositie gaat onder meer over
aardbevingen, vulkaanuitbarstingen
en het ontstaan van tsunami’s.
Op verschillende posten kunnen
kinderen en volwassenen proefjes
doen, zoals het maken van een
continentenpuzzel, tsunami’s en
vulkaanuitbarstingen veroorzaken,
aardverschuivingen teweegbrengen

en ontdekken hoe een krater zich
vormt. Er is verder aandacht voor de
Sint Andreasbreuk, de vulkanen bij
Haïti, horsten en slenken, het ontstaan
van de Himalaya en primaire en
secundaire aardgolven.
De opening vindt plaats op
vrijdag 18 mei om 18.00 uur in
het IVN-gebouw in Helden en is
gratis toegankelijk. Verder is de

tentoonstelling geopend voor
belang-stellenden op zondag 27 mei,
zondag 3 en zondag 10 juni van
13.00 uur tot 17.00 uur. Scholen en
groepen volwassenen kunnen de
expositie op afspraak bezoeken op
werkdagen tussen dinsdag 22 mei en
vrijdag 15 juni.
Mail voor meer informatie naar
jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl

Maasbreese natuurfietstocht voor jong en oud
De bekende fietsoriëntatietocht van vereniging Jeugd en Natuur Maasbree vindt dit jaar plaats op tweede
pinksterdag maandag 21 mei. De tocht heeft een lengte van 28 kilometer en vertrekt ‘s middags vanuit het
centrum van Maasbree.

Het ‘Brits fietsrundje’ voert
langs Maasbreese natuur- en cultuurlocaties en gaat over goed
berijdbare wegen en paden.
Halverwege de fietstocht is er een
rustplaats. Tijdens de tocht worden vragen gesteld die met name

gericht zijn tot de leden van vereniging Jeugd en Natuur, zoals ‘Wat
is een wespendief?’ of ‘In welke
balk kun je geen spijkers slaan?’.
Ten slotte is er voor alle deelnemers
een attentie. Behalve leden worden ook vrienden, familie en andere

niet-leden uitgenodigd om aan de
tocht deel te nemen. Starten kan op
maandag 21 mei tussen 13.00 uur
en 14.00 uur vanaf het Mafcentrum
in Maasbree. Bel voor meer informatie over deelname en kosten met
Geert Tielen via 077 465 27 13.
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Zesde editie

Toernooi vol uitdagingen
geslaagd
De zesde editie van het vernieuwde Dotje Toernooi op sportpark Panningen-Noord is ondanks de nog lopende
competitie en slechte weersvoorspellingen geslaagd, zo laat de organisatie van het voetbaltoernooi weten.
Het toernooi vindt op Hemelvaartsdag plaats en dit jaar, donderdag 10 mei, viel die midden in het nog lopende
voetbalseizoen.

verenigingen 07
Pinksteractie

Collecte voor
missionarissen
De Pinksteractie van Week Nederlandse Missionaris start dit jaar op
zaterdag 12 mei en duurt tot zondag 20 mei. De Missionaire Groepen
Peel en Maas doen hier ook aan mee. In de kerken in Peel en Maas
staan hiervoor collectebussen.
Missionarissen en missionair
werkers zetten zich in voor kwetsbare mensen in de samenleving.
Dat doen ze vanuit hun geloof en
uit naastenliefde. Omdat ze daarbij
financiële steun nodig hebben, wordt
elk jaar een Pinksteractie georga-

niseerd door Week Nederlandse
Missionaris (WNM).
De missionaire groepen in Peel
en Maas zetten tussen 12 en 20 mei
collectebussen achterin de parochiekerk waarin donaties voor de WNM
kunnen worden gedaan.

Inzegening Baarlose
kapel
Het kapelletje op de Hei in Baarlo wordt zaterdag 19 mei ingezegend door kapelaan Te Boekhorst van Baarlo en feestelijk geopend.
Ook worden er liedjes ten gehore gebracht en wordt er een gedachtenisplaatje uitgereikt. In de HALLO van vorige week werd het verkeerde
tijdstip genoemd. De inzegening vindt namelijk plaats om 16.00 uur.
Na afloop is er koffie, thee en wat lekkers.

Veel seniorenteams speelden op
Hemelvaartsdag nog een inhaalwedstrijd en konden dus niet deelnemen
aan het Dotje Toernooi. “Desondanks
was het toernooi goed bezet met 32
herenteams en zeven damesploegen”,
zo laat de organisatie, voetbalvereniging SV Panningen, weten. Ook het

weer leek roet in het eten te gooien,
maar de voorspelde regen bleef uit.
“Het bleef de hele dag zo goed als
droog en het toernooi kon onder perfect voetbalweer afgewerkt worden.”
Net voor 18.00 uur waren alle
wedstrijden gespeeld. Winnaar bij
de heren werd De Heere van Meijel,

gevolgd door Vergane Glorie en
Liefhebbers. Bij de dames werd MVC
DA1 de winnaar. Tweede werd Rinske
linksbuitenadem en ‘Melluk en Soccer’
legde beslag op de derde plek.
Na afloop van het voetbal werd de
derde helft ingezet in de feesttent aan
de achterzijde van de kantine.

Altijd al in de 7e hemel
willen zijn?
Kom op 2e pinksterdag
21 mei naar
de opening van onze
pluk- en theetuin!
Het belooft een gezellige
dag te worden!

Van 11 tot 17 uur staat er koffie met iets lekkers
voor u klaar. Er zijn diverse activiteiten op
21 mei: een huifkartochtje door het aangrenzende bos, speurtocht voor kinderen en een
zintuigenspel. De IVN is er om samen met
kinderen een bijenhotelletje te knutselen.
Wij zijn volop in ontwikkeling. Kom alvast kijken
wat we te bieden hebben: een mooie plek, rust
en ruimte in de natuur. Het voorjaar is laat dit
jaar. Daarom zijn er op 21 mei nog geen
bloemen of veel soorten fruit te plukken.
Waarschijnlijk zijn er al wel aardbeien. Later in
het seizoen kunt u bramen, frambozen, bessen
en ook een boeket bloemen komen plukken!
Let op: maandag 21 mei kan er nog niet besteld
worden van de kaart.
Pluk en theetuin In de 7e Hemel
Belgenhoek 7 | 5985 NJ Grashoek | 06 14270456
info@inde7ehemel.com | www.inde7ehemel.com
Openingstijden:
woensdag t/m zondag van 10.00 - 17.30 uur

Lavendel

Lavandula angustifolia
‘Essence Purple’.
Ø 23 cm. Per stuk

Hemelvaartstoernooi in Kessel
Ruim zeventig teams deden op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei mee aan het de 37e editie van
het volleybaltoernooi dat door volleybalvereniging VC Kessel werd georganiseerd. Heren, dames,
vriendengroepen, kiëten, ervaren en recreatieve volleyballers streden om de hoogste eer in verschillende niveaus. Uiteindelijk werden ‘Aan de fles olé’, TEED, Homeboys en Fons, Schwimpies on tour,
Still Young, Clamme Lammi en ‘Bitterballe dan gin balle’ eersten in hun eigen categorie. Na afloop
van het toernooi vond het Dirty Disco-feest plaats, waar dj La Fiësta Mania zorgde voor de muziek.
(Foto: VC Kessel/Jaap van ‘t Ooster)

7.

11.99

99

1E PINKSTERDAG EN 2E PINKSTERDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
WK 20. GELDIG VAN 17-05 T/M 23-05. OP=OP
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Tupos

Meijelse verzamel
beurs op
pinksterzondag

Volleybaltoernooi tijdens
Baarlose Volksfeesten
Tijdens de 41e editie van Volksfeesten Baarlo wordt op donderdagavond 31 mei het Volksfeesten
Volleybaltoernooi gehouden nabij kasteel De Erp in Baarlo. Het evenement wordt georganiseerd in
samenwerking met volleybalvereniging Tupos. Inschrijven kan tot en met donderdag 17 mei.
te leveren en de minimumleeftijd
voor deelname is 14 jaar. Direct na
afloop van het toernooi vindt de
prijsuitreiking plaats in de tent op
de kasteelweide. In verband met
de veiligheid mogen glas, blik en
kratten bier niet meegenomen
worden op de speelweide.
Het inschrijfformulier kan

worden gedownload via
www.volksfeestenbaarlo.nl of
verkregen worden via Norbert
Janssen, Obsenichtlaan 1 in
Baarlo. Daar kan het formulier ook
ingeleverd worden (na 18.00 uur).
Kijk voor meer informatie, kosten
en het reglement op
www.volksfeestenbaarlo.nl

www.jansenbartels.nl

Er kunnen zich maximaal
32 teams opgeven voor deze strijd
om de wisselbeker. Per team
mogen er niet meer dan vier
actieve volleybalspelers opgegeven
worden en niet meer dan twee
daarvan mogen uitkomen in de
seniorencompetitie. Elk team dient
verder minstens één scheidsrechter

Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert haar
maandelijkse ruilbeurs op zondag 20 mei. Het evenement vindt plaats
in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel en is toegankelijk voor zowel
verzamelaars als belangstellenden.
Het evenement biedt verzamelaars de gelegenheid om verzamelobjecten te ruilen of hun collectie
aan te vullen en er zijn dan ook
voldoende tafels geserveerd voor
degenen die willen ruilen. Er is een
groot scala aan verzamel-items te
vinden op deze beurs, zoals postzegels, munten, pennen, bidprentjes,

geboortekaartjes, ansichtkaarten,
bankbiljetten, suikerzakjes en voetbalplaatjes.
De verzamelaarsbeurs is
geopend van 10.00 uur tot 13.00 uur
en vindt plaats in de Rabozaal van
gemeenschapshuis D’n Binger in het
centrum van Meijel. Er is voldoende
parkeergelegenheid.

Koningsvogelschieten
St. Lambertus
Het koningsvogelschieten in Helden vindt dit jaar plaats op zondag
20 mei. Plaats van handeling is uiteraard schuttersterrein Hasenacker
van Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus in Helden aan de
Hazenakkerweg.
Regerend Koning Gerard Blokzijl
wordt voorafgaand aan het schieten
thuis opgehaald. Ook jeugdkoning
Anouk Lemmen en dameskoning
Loes Peulen zijn daarna aanwezig bij
het koningsvogelschieten.

Marcheren
Om 14.45 uur marcheert het
Gilde naar café De Pool in Helden.
Hier zullen de genodigden, waar-

onder beschermheer, raadsheren,
ere-bestuursleden, ere-leden en overige genodigden, door middel van
een korte toespraak van de voorzitter officieel ontvangen worden.
Aansluitend zullen de vendeliers een
korte demonstratie houden.
Rond 15.30 uur marcheert het
Gilde naar het Hasenacker. Daar start
na een openingsceremonie, het
koningsvogelschieten.

Door de modder
tijdens WK PloeteRun
in Beringe
Zaalvoetbalvereniging Beringe organiseert op zondag 17 juni de vierde
editie van WK PloeteRun in Beringe. Tijdens het mudrun-evenement
leggen deelnemers al ploeterend door de modder een uitdagend parcours
af. Inschrijven kan via www.wkploeterun.nl
WK PloeteRun is een sportieve
uitdaging waarbij deelnemers tijdens het afleggen van het modderige
parcours diverse hindernissen tegenkomen, zoals hooibalen, klimmuren,
tractorbanden en netten. Sportiviteit,
doorzettingsvermogen, teamwork en
plezier staan op deze dag centraal.
Gedurende de dag vinden er diverse
‘runs’ plaats, waarbij het steeds de

bedoeling is om middels samenwerking zo snel mogelijk de finish te
halen. De organisatie doneert een
deel van de opbrengst van het evenement aan Stichting KidzBase.
Het spektakel start om 11.00 uur
op de Beringse voetbalvelden en
eindigt rond 18.00 uur. Er kunnen
maximaal vijfhonderd deelnemers
meedoen.
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Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tim Dorpmanns
13 jaar
Baarlo
College Den Hulster

Waarvan word jij enthousiast?
Van volleyballen word ik heel enthousiast. Ik speel bij VV Tupos in Baarlo in
het jongens C-team. Daar train ik twee
keer in de week. Op zaterdag speel ik
wedstrijden en op zondag volg ik een
extra training van het volleybalplein in
Panningen. Sinds kort zit ik ook in de
volleybalklas op school en train ik daar

ook nog twee keer in de week. Veel
volleyballen dus en dat is soms best
pittig, maar gelukkig vind ik volleybal
heel leuk.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Door iets te doen wat de ander niet
verwacht. Laatst was mijn oma bijvoorbeeld ziek en ben ik onaangekondigd bij haar op ziekenbezoek
geweest. Ik vind het leuk om te zien
dat de ander blij wordt van wat ik doe.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Ooit had ik een enorme

jongeren 09

aan
Tim Dorpmanns

verzameldoos met elastiekjes voor
loombandjes. Daar heb ik veel tijd
ingestoken, maar dat zou ik nu echt
niet meer doen.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Dan zou ik kiezen voor altijd
groen licht en wind mee, want ik
moet elke dag bijna 9 kilometer
fietsen naar school. En op de
terugweg moet ik vaak tegen de
wind in fietsen. Het zou fijn zijn als
dat wat sneller ging.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond heb ik volleybaltraining. Als ik daarvan thuiskom, ga ik
soms nog gamen. Op zaterdagavond
kijk ik meestal een film.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
In mijn toetsweek had ik een fout ontdekt in de toets. Dat wilde ik degene
naast me laten weten en ik was zo
‘slim’ om dat aan te gaan wijzen. Toen
dacht de surveillant dat ik aan het
spieken was.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik help mijn moeder soms met boodschappen doen. Dat is gezellig en dan
gaat het sneller dan wanneer ze het
alleen moet doen.
Wat is je favoriete grap?
Het is groen en het drijft. Andrijvie.
Best flauw, maar ik vind het toch ook
wel weer leuk.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Afgelopen zomer zijn we vier weken
met een camper door het westen
van de Verenigde Staten getrokken.
We hebben ruim 5.000 kilometer gereden, zijn in dertien nationale parken
geweest en ook zijn we naar steden
als Denver, Las Vegas en San Francisco
gegaan. We hebben ontzettend veel
mooie dingen gezien en de tijd is
omgevlogen.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Mijn ouders hebben mij geadviseerd
om huiswerk, sport en vrije tijd goed
te plannen en op tijd te beginnen met
leren. Door dit advies op te volgen
krijg ik mijn huiswerk altijd af, haal ik
goede punten, kan ik veel volleyballen en heb ik ook nog tijd voor leuke
dingen.
Ben je bijgelovig?
Gelukkig niet. Ik zou bijgelovig zijn
maar onhandig vinden. Dan moet je
met van alles rekening houden. Ik
geloof gewoon in mezelf.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Het begin van de lente. Dan is het nog
niet zo warm, maar wel lekker genoeg
om naar buiten te gaan.
Om wie lach jij het meest?
Oei, dat zijn er eigenlijk twee. Ik lach
veel om mijn opa Jan die altijd in is
voor een grapje en om onze kat Pien
die soms hele domme dingen doet,
zoals uit haar mandje vallen.
Wat is je favoriete luchtje?
De geur van versgebakken
Amerikaanse pannenkoeken met
maple syrup. Dat is heel lekker en het
doet me denken aan onze reis door
Amerika.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik ben een jongen, dus ik heb geen
idee. Ik hecht niet zoveel waarde aan
kledingstukken. Gewoon een spijkerbroek met een T-shirt, denk ik.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te gaan
voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene dan op! Mail naar redactie@hallopeelenmaas.nl

Eind
examens
Net zoals elk jaar in deze
tijd zijn de eindexamens
aangebroken. Dit jaar doen
ongeveer 200.00 leerlingen
van vmbo, havo en vwo examen, schrijft de NOS. De eindexamens duren tot en met
dinsdag 29 mei.
Zelf doe ik nog geen examen dit jaar. Ik zit op dit
moment namelijk op 5vwo en
doe pas volgend jaar examen.
Vrienden van mij zitten op havo
en doen dit jaar dus wel examen. Persoonlijk merkte ik
voorheen nog niks van examenstress, maar toen mijn vrienden
er over begonnen te praten
realiseerde ik mij dat het niet
lang meer duurt voordat ik zelf
ook examen ga doen.
Ik weet nog dat ik in de
tweede klas als eerste uitleg
kreeg over hoe de examens er
ongeveer uit zouden kunnen
zien en toen nerveus werd.
Ik was bang dat ik het uiteindelijk niet zou gaan halen, maar
naarmate ik ouder werd en het
niveau hoger werd bleek het
uiteindelijk mee te vallen.
Nu maken we in de normale
lessen vaak proefexamens van
voorgaande jaren en deze zijn
meestal toch iets moeilijker dan
de normale toetsen. Door middel van examenvragen in een
toets te gebruiken helpen
leraren ons om ons voor te
bereiden op het daadwerkelijke
examen.
Zelf heb ik gemerkt dat het
toch wel handig is om je al voor
te bereiden op het examen en
op wat erna komt, zelfs al duurt
het nog een jaar totdat het
zover is. Zo ben ik al naar verschillende open dagen geweest
van universiteiten en heb ik me
verdiept in studies. Als jij ook al
snel examen doet, zou ik dit
ook zeker aanraden om te doen.
Het is informatief en bovendien
leuk om je te focussen op je
toekomst.
Lique

10
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Bespreking poll week 18

Tijdens de Dodenherdenking ben ik twee minuten stil
Elk jaar worden op 4 mei alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede
Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurt traditioneel door twee minuten stil te zijn
en die dag de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Hier ging ook de poll van
twee weken geleden over. Waren de inwoners van Peel en Maas twee minuten stil die avond?
In totaal gaf 94 procent aan even stil te zijn om 20.00 uur, om alle
slachtoffers te herdenken. Dat is een zeer grote meerderheid. Veel mensen zullen thuis voor de televisie hebben gezeten terwijl de ze herdenking
keken. Anderen waren misschien buiten de deur. Aan de uitslag van de

poll te zien maakt het de mensen niet uit waar ze zijn; tijdens de Nationale
Dodenherdenking zijn ze even stil. Dat is wel het minste dat ze kunnen doen.
Waarom toch 6 procent aangaf niet stil te zijn tijdens de herdenking, is
niet uitgelegd. Er waren geen stemmers die een reactie achterlieten op de
website met wat zij van de stelling vonden. Wellicht was die minderheid buiten de deur en niet in de gelegenheid om met de herdenking mee te doen.
En wie weet stonden diegenen op een ander moment even stil bij de slachtoffers. Of het waren mensen die het niet nodig vinden om bij het verleden stil
te staan. Dat mag. Op 5 mei werd niet voor niets de vrijheid gevierd.

Een wake voor dode kippen gaat te ver

eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Nederweert werd vorige week door actiegroep Burning Souls een wake
gehouden voor de 23.000 kippen die zijn gestorven ten gevolge van een stalbrand in Ospel. Op maandag 14 mei trof een brand in Heythuysen ook weer een
kippenstal, waarbij 11.000 kippen om het leven kwamen. Al snel kondigde de
actiegroep aan dat er ook hiervoor een wake gehouden wordt in Heythuysen
voor de slachtoffers op donderdag 17 mei. De actiegroep krijgt veel te maken
met cynische reacties en zelfs bedreigingen, maar houdt voet bij stuk. Het zijn
de zoveelste branden in Limburg waarbij veel dieren zijn omgekomen. Volgens
de Partij voor de Dieren weegt het economische belang veel zwaarder dan het
dierenwelzijn. Een wake voor dode kippen klinkt in eerste instantie misschien

wat raar, maar stel eens voor dat het hier mensen betrof. De groep wil hiermee
aangeven dat het deze kippen allemaal stuk voor stuk levende wezens zijn,
waar klakkeloos mee omgegaan wordt. Het moet niet ‘normaal’ worden dat dit
soort branden gebeuren.
Anderzijds moet er ook wel ergens een grens getrokken worden. In dat
geval moet je dan ook een wake houden voor de bosdieren die omkomen bij
bosbranden of voor de dierlijke verkeersslachtoffers die ieder jaar weer onder
de wielen van auto’s komen. Overal komen wel dieren om het leven door menselijk handelen.
Een wake voor dode kippen gaat te ver. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 19) > Meijelnaren moeten bijdragen aan de renovatie van de kerk > eens 42% oneens 58%

wanneer mag uw
dekbed op vakantie?

10%

korting

op dekbed

reiniging
actie geldig

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

tot 30 juni

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com
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TUINHOUT:
LARIKSHOUT, EIKENHOUT
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

OOK VERZORGEN WIJ
TIMMERWERKEN!

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

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

ADVERTENTIE W E E K 2 0

Over
de streep
We deden ‘over de streep’,
mijn mentorklas en ik. Of in
ons geval: ‘over de tape’.
Een scheefgeplakte lijn schilderstape sierde het midden
van het lokaal en al mijn
studenten, plus ikzelf, stonden gepositioneerd aan de
ene kant ervan. Het idee van
deze werkvorm is simpel: ik
geef een stelling en de studenten lopen over een lijn om
hun antwoord te geven.
Bijvoorbeeld: “Ik ben tevreden met hoe en wie ik ben.”
Studenten die dat zijn, lopen
dan over de lijn om ‘ja’ te
antwoorden.
In de daaropvolgende minuten maakten we elkaars antwoorden bespreekbaar, mits de
student daarvoor open stond.
We mochten delen, niet oordelen. Het is een pittige werkvorm
om te leiden, maar daarvoor
voelde ik me bij mijn klas wel
competent genoeg. Ik had van
tevoren besproken welke stellingen de studenten graag wilden
bespreken. Ook gaf ik aan dat je
nooit verplicht bent om antwoord te geven of te delen, daar
ben je vrij in. Het achterliggende
doel is immers: relaties verbeteren, respect creëren en vooroordelen tegengaan. In anderhalf
uur deelden we samen, lachten
we samen en huilden we zelfs
samen. We spraken over onder
andere twijfels, geloof, verleden
en verlies. We zagen onzekerheden en krachten. Studenten
kregen een ander beeld van
elkaar te zien. Zo mooi, toen een
student aan het einde van de les
tegen een ander zei: “Ik wist dat
allemaal niet van je, maar nu zal
ik er rekening mee houden.”
Daar kon ik mee afsluiten.
“Meer hoef je ook niet te doen.
Het is makkelijk, maar gevaarlijk om voor een ander in te
vullen, zonder de volledige
waarheid te kennen. We weten
soms van elkaar een hoop niet,
en dat hoeft ook niet. Zo lang je
maar weet, dat je niet alles
weet.”
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Beperkte dienstverlening
• Donderdag 17 mei zijn de balies Burgerzaken vanaf 13.00 uur gesloten.
Het aanvragen én afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen,
verklaringen en uittreksels is dan niet mogelijk. Tevens is er beperkte dienstverlening
mogelijk vanuit Werk en Inkomen, Zorg en Ondersteuning. Deze balies zijn wél geopend
maar mogelijk kunnen niet alle vragen direct worden beantwoord.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
• Tweede Pinksterdag 21 mei is het Huis van de Gemeente de gehele dag gesloten.
• Vrijdag 1 juni zijn we in verband met de jaarlijkse Personeelsdag de gehele dag
gesloten. U kunt tussen 9.00 en 10.00 uur wel terecht voor het doen van geboorteof overlijdensaangifte.
De Bibliotheek is geopend van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Afvalinzameling met Pinksteren
Tweede Pinksterdag 21 mei wordt geen afval ingezameld. De inzameldag van maandag verschuift
naar zaterdag ervoor (19 mei). Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag.

Werkgroep Maasboulevard
gestart
Korte terugblik
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 13 maart is groen licht gegeven voor het
toekennen van een gemeentelijk budget voor de herinrichting van de Maasboulevard in Kessel
onder voorbehoud dat er draagkracht is onder de bevolking. Daarbij is ook melding gemaakt
van een voor dit project toegekende subsidie van de Provincie Limburg.
Nieuwe werkgroep
Uit alle aanmeldingen tijdens en na de vergadering op 28 maart in de Paort is een werkgroep
samengesteld. Namens het dorp Kessel zijn vertegenwoordigd: Peter-Paul Allard,
Gerald Driessen, Winni de Groot, Paul Jacobs, Gabor Kovacs, Theo Peeters, Sjak Selen,
Har Timmermans en Maurice Vervoort. Vanuit de gemeente zijn dit: Jan Emonts, Luuk van Lier
en Marlous Aerts. De taak van de werkgroep is om te komen tot een - door het dorp gedragen plan voor de Maasboulevard. Op dit moment is de werkgroep bezig met een programma van
eisen. Dit is basis voor het maken van een plan/schetsontwerp.
Hoe nu verder?
De input voor het programma van eisen komt onder andere uit de bijeenkomsten zoals in de
Paort, keukentafelgesprekken, overleg met de achterban van diverse vertegenwoordigers of
via de website. U kunt de site raadplegen via www.dorpsoverlegkessel.nl. Indien u wensen of
opmerkingen heeft over het ont-wikkelen van de Maasboulevard, stellen wij uw reactie zeer op
prijs. U kunt reageren via de genoemde site of per email maasboulevard@dorpsoverlegkessel.nl.
Met het uiteindelijke programma van eisen gaat een extern bureau aan de slag om een
conceptplan uit te werken voor de Maasboulevard. Zodra het programma gereed is, zal dit
teruggekoppeld worden aan het dorp tijdens een openbare bijeenkomst in de Paort.
Zoals het er nu uit ziet houden we in juni een informatiebijeenkomst voor inwoners van Kessel
en na de zomervakantie (in september/oktober) wordt een bijeenkomst georganiseerd
over het conceptplan Maasboulevard Kessel. Zodra we een definitieve datum hebben,
laten we dit weten.
Werkgroep Maasboulevard

Het Milieupark is Tweede Pinksterdag 21 mei gesloten

Een SCHOON Peel en Maas
dankzij jou!?

Gemeente Peel en Maas
feliciteert Herpertz Bevo Hc
met het winnen van de
nationale handbalbeker 2018

Weg met zwerfafval, opgeruimd staat netjes!
In Peel en Maas zijn veel vrijwilligers actief om zwerfafval op te
ruimen. Zij zetten zich in om hun
omgeving er netjes uit te laten
zien. Zwerfafval is voor velen een
doorn in het oog. Alle vrijwillige
supporters zorgen ervoor dat
andermans zwerfafval wordt
opgeruimd.
Daar zijn wij bijzonder trots op én
dankbaar voor. Daarom organiseren wij een bijeenkomst voor alle
vrijwillige supporters in Peel en
Maas. Onder het genot van een
hapje en een drankje willen
we graag jullie ervaringen en
ideeën horen om een opgeruimd Peel en Maas meer
op de kaart zetten.

We willen niemand overslaan of
passeren. Ruim jij zwerfafval op en
vind je het leuk om andere vrijwilligers te ontmoeten of wil je graag
meer weten over het opruimen van
zwerfaval in jouw omgeving? Meld
je dan aan voor de bijeenkomst
‘Opgeruimd staat netjes’!
Erbij zijn?
Stuur dan vóór 22 mei een e-mail
naar info@peelenmaas.nl en
vermeld hierbij je naam, adres en
telefoonnummer.
Na aanmelding ontvang je een
bevestiging.

0uur
7 juni om 19.0
Helden
Kerkeböske in

Peel en Maas

Bron foto: BevoHc.nl

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

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

Raadslid Ellis Kempeners
Mijn naam is Ellis Kempeners. Bijna mijn hele leven woon ik in het
huidige Peel en Maas. Sinds acht jaar woon ik in Kessel-Eik. De kleinste
kern van Peel en Maas en één waar ik me al snel thuis en geaccepteerd
voelde. Ik ben getrouwd met John Gubbels.
Bijna mijn hele werkzame
leven werk ik in de zorg en sinds
één jaar werk ik als medewerker
welzijn bij zorginstelling Vincent
Depaul. Een baan die me op het lijf is
geschreven. Het welzijn van mensen

vind ik erg belangrijk en daar wil ik
graag mijn steentje aan bijdragen.
Sinds een paar jaar ben ik ook
betrokken bij Dorpsoverleg KesselEik. Ik ben me er steeds meer van
bewust geworden dat niet alles van-

zelfsprekend is in een kleine kern.
Betrokkenheid naar elkaar toe en
samenwerking is van groot belang om
het dorp leefbaar te houden. Voor jong
en oud.
Toen ik werd gevraagd politiek
actief te worden, ontdekte ik dat ik
mijn interesse in het welzijn van de
mens en de leefbaarheid graag breder
wil uitdragen. Deze kans krijg ik nu als
gemeenteraadslid. Ik kijk positief en

met enthousiasme naar de komende
periode.
Heeft u vragen, tips of wilt u
met mij in gesprek? Dan kunt u
me bereiken via mijn persoonlijke
Facebook-pagina.

Ellis Kempeners,
raadslid CDA Peel en Maas

2e Pinksterdag
alle vestigingen
geopend

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

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden.

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

en zo 13
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GEPLUKT René Thijssen
diverse managementfuncties gewerkt.
Sinds 2009 ben ik adviseur van ondernemers met een Délifrance en sinds
kort ook voor Kwalitaria-franchisers.
Alle kennis die ik de afgelopen 40 jaar
heb opgedaan in de horeca, gebruik ik
nu om anderen te helpen. Ik heb veel
persoonlijk contact met ondernemers
en maak veel kilometers door ZuidNederland. Het werk past echt bij mij.
Toch in de horeca, maar op een manier
die fysiek minder zwaar is dan op de
‘vloer’.”

Alle vrijheid
met een tent

Deze Sevenumse ‘ezel’ woont al sinds 1986 in Panningen, maar heeft het Sevenumse dialect nog niet verleerd. Hij speelt graag toneel, maar is
helemaal zichzelf in zijn werk als franchise-consultant bij een horecaorganisatie. Deze week wordt René Thijssen (55) geplukt.
het ‘Ezelriek’ tijdens carnaval, begon
op zijn achttiende met toneelspelen bij toneelvereniging Setovera in
Sevenum.

In de ‘huid’ van een ander kruipen, dat is iets wat René graag doet.
“Toneelspelen is een stukje psychologie”, vertelt hij. “Je moet je kwetsbaar op kunnen én durven stellen
en je bloot geven. Met toneel kun je
mensen raken, emoties opwekken
en iemand aan het lachen of huilen
maken.” De geboren Sevenummer,

Hele foute
meneer pastoor
In 1986 trouwde hij met Margriet.

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Sevenumse dialect
nog niet verleerd

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ze gingen in Panningen wonen, waar
René zich aanmeldde bij toneelgroep
Aventatie in Panningen. Daar is hij ook
voorzitter. Naast spelen bij Aventatie
is hij mede-initiatiefnemer van het
DOK6xTheaterfestival en doet René
ook graag mee aan grotere toneelprojecten. “Ik heb in 2015 meegedaan
aan de voorstelling ‘Ós Limburg’ en zit
nu middenin de toneelproductie ‘Weg
uit de Peel’, naar het boek van Jacques
Vriens. We zijn al acht maanden bezig.
Er werken ruim 100 man uit Peel en
Maas en daarbuiten aan mee en we
treden tot eind september 17 keer op.
Ik speel de rol van meneer pastoor,
een hele foute man in het verhaal.
De rol is daarom wel intens, want ik
ben enorm tegen wat er vroeger is
gebeurd binnen de katholieke kerk.
Gelukkig kan ik een knop omzetten
als ik weer het podium afloop en naar
huis ga.”

Oplossing vorige week:
3

1

2

9

7

5

6

8

4

9

7

4

2

6

8

1

5

3

8

6

5

1

3

4

7

2

9

7

2

6

5

1

3

4

9

8

1

5

9

4

8

7

2

3

6

4

3

8

6

2

9

5

1

7

6

8

7

3

5

2

9

4

1

5

9

1

8

4

6

3

7

2

2

4

3

7

9

1

8

6

5

Thuis is in Panningen, waar René
met zijn vrouw Margriet, dochter
Eline (26) en zoon Wouter (24) woont.
“Eline gaat binnenkort samenwonen
in Koningslust. Wouter heeft een tijd
in Amsterdam gewoond, maar is voor
nu weer terug.” René woont inmiddels ruim 30 jaar in Panningen, maar
is het Sevenumse dialect nog niet
verleerd. “Mensen horen het aan sommige woorden als ik met ze praat.”
René groeide op in een agrarisch gezin
met een oudere en een jongere zus.
“In die tijd was het normaal dat je

thuis in het bedrijf hielp, dus dat deed
ik ook. Op mijn veertiende ging ik in
de horeca werken en dat bleek mijn
ding. Het gasten naar de zin maken is
iets dat ik het liefst deed.”
Na zijn militaire dienst ging René
bij de Turfhoeve in Sevenum werken.
Daar leerde hij zijn vrouw Margriet
kennen. “Ook heb ik een tijd in

Het werk en de toneelproductie
vragen momenteel veel tijd van René.
Ontspannen doet hij het liefste buiten. “Eens in de zoveel tijd sla ik een
balletje met vrienden op een golfbaan in de regio”, vertelt hij. “Dat is
altijd leuk. Ik heb handicap 54 en mag
daarmee in Peel en Maas en daarbuiten golfen. Van het sporten komt
nu even niet zoveel. Het liefst zou ik
weer gaan hardlopen, maar door een
achillespeesblessure die niet weggaat,
kan dat niet meer. Zo heb ik spinning
ontdekt, waar je lekker kunt doortrappen.” Verder is René met Margriet
vrijwilliger bij het Panningse theater
DOK6 waar hij gasten begeleidt.
Echte vrijheid ervaart René als hij
samen met Margriet op pad gaat met
de caravan of een tent in de kofferbak.
“We gaan graag naar Frankrijk, Spanje,
Italië en Kroatië, maar een weekendje
weg dichtbij huis gebeurt ook vaak.
Als het maar mooi weer is. Zien we
dat het ergens slecht weer is, dan rijden we gewoon de andere kant op.
Een kampeerplaats of camping zoeken
we vaak op de bonnefooi. Dat maakt
het ook zo fijn, je hebt met een tent
of caravan alle vrijheid om te gaan en
staan waar je wil.”

Zoekt een of meer vrijwilligers voor de funktie van:

BALIEMEDEWERKSTERS
voor de periode mei t/m september 2018
TAAKOMSCHRIJVING:
• museum openen en sluiten;
• bezoekers ontvangen en wegwijs maken in het museum;
• verkoop van boeken, kaarten en entreekaartjes verzorgen;
• de dagelijkse bezoekersadministratie uitvoeren;
• mensen die hoe dan ook contact zoeken met het museum, te woord staan;
• andere taken in overleg uitvoeren.
WERKTIJDEN:
Woensdag t/m vrijdag van 13.00 u - 17.00 u.
(er kan voor een of meerdere dagen gekozen worden).
ONKOSTENVERGOEDING:
Een vrijwilligersvergoeding van € 8,00 per dagdeel van 4 uur.
REAGEREN:
Per telefoon: 06-10495465 (ook voor nadere informatie)
Per brief:
p/a schoutenring 14, 5981 DS Panningen
Per mail:
math.ghielen@gmail.com

14

sport

17
05

Eigen jeugdwedstrijd

Geen podium voor Cycling Team Limburg
Door: Kirsten Janssen, Cycling Team Limburg
Cycling Team Limburg (voorheen MTB Baarlo) organiseerde onlangs
een landelijke jeugdwedstrijd voor ruim 200 mountainbikers. Deze vond
zaterdag 12 mei plaats in Beesel. Hier lukte het de mountainbikers niet
een podiumplek te behalen.
In het ochtendblok was het de
beurt aan de jeugd van categorie 1 tot
en met 4. Als eerste was het Thymen
Hendrikx in categorie 1 die zijn wedstrijddebuut maakte. Thijmen, die erg
goed is in klimmen, kon zich vanuit
een laatste positie bij de start naar
voren werken tot een achtste plaats.
In categorie 3 gingen Koen Zeelen,
Emiel Thijssen, Stijn Renders en Vince
Kellenaars de strijd aan op het zware
parcours. Koen eindigde als zestiende
en werd uitgeroepen tot renner van de
dag binnen zijn categorie. Emile passeerde als 20e de finish, gevolgd door
Stijn op een 21e plaats. Vince kon zijn
wedstrijd helaas niet uitrijden. In de
laatste categorie van het ochtendblok, categorie 4, werd Zepp Aelen
27e. Sil Gijssen kon zijn wedstrijd niet
uitrijden.
Na de middagpauze was het de
beurt aan de grotere jeugd van categorie 5 tot en met 7. Als eerste was
het de beurt aan Jens Engelen in cate-

gorie 5. Ook voor hem was het de eerste landelijke wedstrijd, waarbij hij als
35e eindigde. In categorie 6 verschenen er weer vier renners aan de start.
Freek Bouten, Finn Keunen, Luc Disveld
en Yannick op ’t Roodt. Freek en Finn
konden vanaf de start goed mee vooraan. Helaas kwam Freek ten val, waardoor hij en aantal plaatsen verloor.
Deze wist hij echter weer mooi terug
te pakken. Finn eindigde uiteindelijk
op een zesde plaats, gevolgd door
Freek op de zevende plaats. Yannick
streed met een 44e plek als resultaat.
Luc kon door een lekke band zijn wedstrijd niet uitrijden.
Als laatste was het de beurt aan
Arjan op ’t roodt in categorie 7. Ook hij
kon goed uit de voeten op dit parcours. Zijn strijd leverde een 30e plaats
op. De dag werd afgesloten met een
open klasse. Ook hier verschenen een
heel aantal renners van Cycling Team
Limburg aan de start. Helaas hier geen
podium.

Podiumplaatsen

Judoclub Helden scoort op toernooi Mierlo
Door: Ron van der Linden, Judoclub Helden
Judoka’s van Judoclub Helden deden zaterdag 12 en zondag 13 mei
mee aan het Houvast-toernooi in Mierlo. Daar werden diverse eerste,
tweede en derde plekken gewonnen. Sommigen lukte het niet om tijdens
de wedstrijden potten te breken.
Djow Joris, Daisy van Os en Bo van
den Brand werden op de eerste
toernooidag eerste. Verder behaalde
Lindsay van Os een knappe tweede
plek. Sten Luijten, Vian van Dril, Minke
Boonen, Kevin Janssen en Brent
Schuijers vielen net buiten de prijzen.
Sen Boonen, Kep Verkoeijen en Lenn
Dirckx wisten twee partijen te winnen.
Dennis Nowakowski, Milou Verlaek en
Lennard van den Hoogen wonnen een
partij. Myron Engels, Bart Verstappen,
Lucas Colbers, Nova Peeters, Marlouk
Colbers, Thom Schmidt en Niels van
den Berg wisten geen partij te winnen. Op zondag begon Janine Janssen
de dag goed door met drie keer winst
en één keer verlies brons te pakken.
In de categorie -66 kilo won Cas
Janssen met vier keer ippon en goede
punten het goud. De finale won hij van
clubgenoot Joris Moors. Met zilver en
drie overwinningen was hij ook goed

Cas Janssen werd eerste, Joris Moors werd tweede

AIRCO DEFECT?
Wij repareren uw airco!
Onze ervaren specialisten helpen u graag

Laat uw airco systeem tijdig onderhouden
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

op dreef. De gebroeders Umberto en
Diego Coopmans vielen in deze poule
net buiten het podium, ondanks goed
judo. In de categorie -73 kilo haalde
Tom van Dijk de halve finale na twee
mooie overwinningen op ippon.
De halve finale ging nipt verloren in de
golden score, maar met twee prachtige ippons haalde hij overtuigend het
brons binnen. Aron Theunissen en
Barbara Konings wonnen ieder drie
potten, maar belandden net naast het
podium.
Pasqualle Kuijt, Noa Janssen,
Isis van Dril, Eefje Moors, Meike
Timmermans, Joris Fransen,
Dali Lucker, Owen van Dijk, Jarno
Hoenson, Quinn Janssen, Guus
Manders en Bram Titulaer judoden
goed, maar konden op dit zwaar
bezette toernooi geen potten breken.
Gezien het hoge niveau van dit toernooi mooie prestaties van de judoka’s.

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U een storing
Wij een oplossing!’
DRIES
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Panningse handballers te sterk voor Aalsmeer

Bevo wint voor eerst in historie de beker
Er gingen vijf verloren finales aan vooraf, maar op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei pakte het eerste
herenteam van Herpertz Bevo Hc dan toch voor de eerste keer de nationale beker. In de finale werd FIQAS/
Aalsmeer op het nippertje verslagen. Gesteund door een grote schare fans uit Peel en Maas wisten de handbalmannen in het Topsportcentrum in Almere met 28-27 de wedstrijd over de streep te trekken.

Bevo kwam op Hemelvaartsdag
flitsend uit de startblokken. Al snel
werd een voorsprong gepakt, maar
groter dan drie punten werd die niet.
Steeds wist Aalsmeer in de buurt te
blijven, maar Bevo was de ploeg die
het vaakste op een voorsprong kwam.
Bij rust was het 16-15 in het voordeel
van de Panningnaren. Op het einde
pakte Bevo een voorsprong van drie
punten, 28-25. Aalsmeer wist nog
twee keer het net te vinden, maar dat
was te laat om de Panningse ploeg
van de beker af te houden. Na het
laatste fluitsignaal kon het feest losbarsten bij de spelers en fans van
Bevo.

Spanning op veld en
tribune
“Het was enorm spannend, ook
op het veld”, vertelt Jeroen van
den Beucken (25). “Het was steeds
stuivertje wisselen met de goals.
Het lukte ons niet om weg te lopen
bij Aalsmeer. Maar de grote spanning zorgde er wel voor dat de ontlading des te groter was na afloop.”

Jeroen vond het niet verrassend dat
Bevo met de beker aan de haal ging.
“In de competitie zag je al dat de
bovenste vier, vijf ploegen niet veel
voor elkaar onder doen. Voor mij was
het voorafgaand fifty-fifty.”
Ook trainer Jo Smeets dacht een
goede kans te hebben voorafgaand
aan het duel. “We hadden dit seizoen
al gewonnen, gelijkgespeeld en verloren van Aalsmeer. Het kon dus beide
kanten op”, aldus de Belgische oefenmeester. “We hebben op zich een
goed seizoen gedraaid en de andere
finales maar net niet gehaald. Het ligt
allemaal dicht bij elkaar. De bekerfinale werd bepaald op vorm van de
dag, zenuwen en natuurlijk de fans.”
De vele fans die vanuit Limburg
waren afgereisd naar Almere
gaven dus misschien wel de doorslag. De hele wedstrijd zorgden ze
voor veel lawaai vanaf de tribunes.
“De sfeer was echt top”, zegt Jeroen.
“Ondanks de afstand waren er bussen vol fans meegekomen. Vanuit
Aalsmeer is Almere maar een halfuurtje rijden, maar toch was de verdeling
van de supporters ongeveer gelijk.”

Enthousiaste fans kunnen een
ploeg naar de overwinning schreeuwen, beaamt ook trainer Jo Smeets.
“De ontvangst van de spelersbus door
de fans en de sfeer in de hal waren
fenomenaal. De supporters hebben
echt als achtste man gefungeerd.
De beker is ook van hen. Van de hele
club eigenlijk. Iedereen binnen Bevo
heeft hard gewerkt om dit mogelijk
te maken. Het is een beloning voor
iedereen.”

100 procent-score in
bekerfinale
Tien jaar geleden stond Bevo voor
het laatst in de finale van de beker.
Geen van de huidige spelers zat toen
al bij de selectie. Al klopten Jeroen
en Pim Augustinus wel aan de deur.
“Wij zijn volgens mij het seizoen erna
bij het eerste team gekomen”, weet
Jeroen nog. “Maar de historie speelde
voor ons allemaal geen rol bij deze
editie. Niemand van de selectie had
ooit een beker gewonnen en we
waren er op gebrand dat dit keer wel
te doen. Nu hebben wel allemaal een

100 procent-score in bekerfinales”,
lacht de Beringnaar.
Dankzij de bekerwinst mag Bevo
aan het begin van het komend seizoen
op 25 augustus strijden om de supercup. Tegenstander in die wedstrijd is
de landskampioen. Die strijd gaat nog
tussen OCI Lions en FIQAS/Aalsmeer.
Daarna gaat het reguliere seizoen weer

van start met de Beneliga. “Uiteraard
hopen we volgend jaar weer de beker
te winnen, maar we gaan ook voor de
titel in de Beneliga en de Nederlandse
competitie”, aldus Jeroen. “Ik denk dat
we straks een team hebben dat weer
om al die prijzen mee kan gaan strijden. Maar eerst die supercup winnen.”
(Foto’s: Gunther Robbrecht)

Weer puntverlies SV Panningen
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen was op de regenachtige zondag 13 mei te gast in Thorn bij FC Maasgouw. De gastheren, nog in
degradatiegevaar, vochten voor wat het waard was en de groenwitten konden daar te weinig tegenover stellen. Dat resulteerde in een 1-1
gelijkspel, waardoor Panningen de titel definitief aan rivaal Helden moet laten.
Heel vroeg in de wedstrijd, in de
2e minuut, was er een vrije kopkans
voor Remco Litjens. Zijn kopbal ging
naast. Tot aan de 39e minuut
gebeurde er weining spraakmakends. Maar in die 39e minuut
scoorde Bart Wanten namens
FC Maasgouw de 1-0 uit een voorzet
van Colin Eijer. Nauwelijks vier
minuten later, in de 43e minuut,
scoorde Remco Litjens voor
Panningen de gelijkmaker. Net voor

rust nog een kans voor Maasgouw,
maar Panningen-doelman Jordy
Nelissen bracht redding.
In de tweede helft gebeurde er
een kwartier helemaal niets. Het was
wachten tot de 60e minuut toen Idris
Pakasa vrij voor Thorn-doelman Stef
Azzakriti opdook. Die kon redden
en deed dat ook subliem op de hernieuwde inzet van Youri van den Hurk.
In de 68e minuut leek Panningen
toch aan het langste eind te trekken,

maar het schot van William Steeghs
belandde op de deklat. Vier minuten
later was er nog een reuzenkans voor
Youri van den Hurk, die ongehinderd
kon inkoppen. Zijn kopbal ging naast.
Ook Tom Vullers kreeg een goede
kans, maar kwam niet tot scoren.
Youri van den Hurk haalde nog
een keer verwoestend uit, maar
weer redde de Thorn-doelman.
Ramon Sijben kwam Frank van Oijen
nog vervangen en het offensief van

Panningen duurde voort. Er werd
echter niet meer gescoord. En zo was
een gelijkspel tussen de laagvlieger
uit de vierde klasse en SV Panningen
een feit.
En daarmee was er weer
puntverlies voor Panningen. In de
competitie staat niets meer op het
spel, Buur Helden is de terechte
kampioen in 4D. Panningen kan
zich gaan opmaken voor de
nacompetitie.

Bevo Business
Dinner Event

Datum: 25 mei 2018
De Heuf, Panningen
Aanvang: 19.00 uur

Info & kaartverkoop:
www.bevohc.nl
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Grashoek kan
titelvergeten
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het is het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 13 mei niet
gelukt om revanche te nemen op de 2-1 nederlaag die het leed op
Hemelvaartsdag tegen Altweerterheide. Met 2-3 werd er thuis verloren
van dezelfde tegenstander, waardoor Altweerterheide het kampioenschap bijna niet meer kan ontgaan. Grashoek kan zich nu helemaal
gaan richten op de nacompetitie.
Grashoek begon goed aan de
wedstrijd en wilde duidelijk iets
rechtzetten. Raoul kon twee keer
vlijmscherp uithalen, maar zonder resultaat. Ali Simsek liet in de
tiende minuut iedereen zien hoe
het wel moest. De spits kreeg net
genoeg ruimte om een lob over
doelman Koen Clephas te fabriceren
en deed dit technisch subliem, 0-1.
Deze tegenslag lag Grashoek duidelijk zwaar op de maag. De geelzwarte motor haperde en moest
even gereset worden. Net voor
rust hervond de ploeg zich weer.
Vrije trappen van Raoul Bennenbroek
en Jordi Luijten die door de doelman
en de lat werden gekeerd, waren
de inleiding. In de 44e minuut kreeg
Grashoek wederom een vrije trap op
de rand van het zestienmetergebied.
Ditmaal was Raoul wel doeltreffend
en bezorgde zijn ploeg daarmee een
enorme oppepper net voor de rust, 1-1.
Ondanks de druk van Grashoek
na rust, waren het toch weer de

gasten die scoorden. Bij een rommelige aanval kon Koen de bal niet
onder controle krijgen, waarna
Michael Grein de bal bij de tweede
paal kon intikken. De tik was voor
Grashoek weer groot. En ook nu
waren het weer vrije trappen
waarmee Grashoek het nodige
gevaar kon stichten. Freek van
Oijen kwam net te laat bij een
vrije trap van Erwin Pijnenburg
en ook Raoul kreeg een goede
mogelijkheid om vanuit een vrije
trap uit te halen. Zijn inzet ging
naast. Grashoek ging steeds meer
risico nemen en wisselde verdediger Marco Sijben voor een extra
aanvaller. In de 90e minuut profiteerde Ali Simsek van de ruimte
en scoorde de 1-3, waarmee het
doek voor Grashoek definitief viel.
Bas Gloudemans scoorde nog wel
in de 95e minuut, 2-3.
Altweerterheide gaat kampioen
worden en Grashoek mag zich op
gaan maken voor de nacompetitie.

Koningslust in
derby te sterk
voor Egchel

Dartteam Boesjer 3 kampioen
Het dartteam Boesjer 3 is dinsdag 8 mei kampioen geworden in de derde divisie D van de Venlose
Darts Organisatie (VDO). “Een unicum in het 15-jarig bestaan van onze vereniging”, vertelt teamlid
Marcel Timmermans. Het derde team bestaat naast Marcel uit Jack Gouders, Daan Disveld,
Marc Appels en Angelo Janssen. De overwinning werd behaald in de nieuwe tenues, die beschikbaar
zijn gesteld door café De Boesjer, Disveld Timmerwerken, De Bôndj, Digitale Opsporing, restaurant
Chez l’Hêtre, Autoschade Peel en Maas en Mts. Kanters.

Euromasters

Zilver en brons voor
DSG Expression Baarlo
Door: Lisanne de Wit, Dans- en Showgroep (DSG) Expression
Een groep gekwalificeerde danseressen van DSG Expression uit Baarlo nam zaterdag 12 mei deel aan de
afsluitende Euromasters-wedstrijden van de International Dancesport Association (IDA) in Waalre. Daar werden
zilveren en bronzen medailles gewonnen.

Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft in de derby tegen
Koningslust op zondag 13 mei met 1-3 het onderspit gedolven. Als de
thuisploeg wat zorgvuldiger omgesprongen was met de kansen had
een gelijkspel tot de mogelijkheden behoord. Nu dat niet gebeurde,
ging de ploeg van oud-Egcheltrainer Gé Ummenthun met de 3 punten
naar huis en verschafte zich een goede uitgangspositie voor de
nacompetitie.
Koningslust nam al na 7 minuten
een voorsprong toen Roel Ghielen
via de binnenkant van de paal doel
trof, 0-1. Egchel was niet aangeslagen en kreeg vervolgens enkele
goede mogelijkheden om de stand
weer gelijk te trekken. Doelman Roel
Hunnekens van Koningslust bleek
echter meerdere malen een stain-de weg. Na een half uur kreeg
Koningslust weer wat grip op de
wedstrijd. Bram Rongen zag de bal
op de lat belanden, een volgende
schot van Mike Ottenheijm werd tot
corner verwerkt. Nog enkele kansen voor de geel-zwarten maar
de rust ging in met 0-1. Ook direct
na de thee enkele mogelijkheden voor Koningslust, voordat Luuk
Timmermans namens Egchel de kans
kreeg op de gelijkmaker. Zijn schot
voor de goal ging over.
Nadat Luc Crommentuijn keeper Hunnekens tot een safe had
gedwongen, verdubbelden de

gasten de score in de 54e minuut.
Tot tweemaal toe werd er gemist
in de Egchelse defensie en uiterst
ongelukkig verdween de bal in de
goal, 0-2. Na een uur spelen, leek de
wedstrijd definitief beslist toen Bram
Rongen met een mooie uithaal van
grote afstand keeper Kars Titulair
het nakijken gaf, 0-3. De thuisploeg
gaf zich niet zomaar gewonnen.
In de 70e minuut bracht aanvoerder Luc Crommentuijn de stand op
1-3 na een mooie actie over links
en een schot met zijn linker. In het
laatste kwartier waren er nog wat
mogelijkheden voor beide ploegen.
Uit een corner zag Tom Timmermans
zijn kopbal gepareerd worden
door de doelman. Aan de overkant
maakte Kars Titulair een schot van
Joey Strijbos onschadelijk. De beste
man van het veld, scheidsrechter
De Mulder, maakte na ruim 90 minuten een eind aan de derby die in
winst voor Koningslust eindigde.

De heksjes wonnen het zilver
in de categorie Bambinoklassegroep showdans 4 tot en met 7 jaar.
Hoewel ze geweldig danste, viel
Elvera Verbeek met de behaalde
vijfde plaats buiten de prijzen in

de categorie solo showdans in de
A-klasse Junioren 12 tot en met 15
jaar. In dezelfde klasse en leeftijdscategorie behaalde de gardegroep
knap brons. De showgroep danste
eveneens goed en ook deze groep

mocht het brons mee naar Baarlo
nemen. De senioren-showgroep
mocht de allerlaatste dans van
dit seizoen op het podium brengen. De jury beloonde de Ouijadanseressen met het zilver.
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Nog steeds kansen

Geen stunt voor Baarlo
bij kampioen Mierlo Hout
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het eerste herenteam van VV Baarlo hoopte op zondag 13 mei op weer een stunt zoals ruim 3 jaar geleden op
1 maart 2015. Ook toen was Mierlo Hout de onbetwiste en nog ongeslagen koploper in de 3e klasse C. In het hol
van de leeuw speelden de roodzwarten de Brabanders destijds met 2-4 van de (kunstgras)mat. De gewenste
herhaling van die stunt bleef ditmaal uit. Het werd 3-1 voor de gastheren.
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Martin Sanders wint

Derde generatie vist
familie eruit
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Voor de hengelaars van HSV De Ruisvoorn uit Helden stond zaterdag
12 mei de derde wedstrijd van het visseizoen op het programma bij
visvijver Breeërpeel in Helden. Martin Sanders won de Artifice
Beletteringen Helden-prijs. Daarnaast wist Rick Thijssen zijn vader en
opa te verslaan door meer vis te vangen.
Na de loting gingen de negentien deelnemers, bestaande uit een
mix van jonge en oudere vissers,
aan de slag voor de zes beschikbare prijzen. De drie generaties van
de familie Thijssen visten ook een
wedstrijd in de competitie. De jongste, Rick Thijssen, versloeg pap en
opa genadeloos door 4.980 gram bij
elkaar te hengelen terwijl de oudere
generaties niks vingen. Na het
wegen van de gevangen vissen
werd Martin Sanders uitgeroepen

tot winnaar. Hij viste 6.000 gram bij
elkaar. Op de tweede plaats eindigde Rick Thijssen, gevolgd door
Joris van Eekeren (3.560 gram),
Martijn Muurmans (3.480 gram),
Math Verhaeg (1.730 gram) en
Albert Trinus (1.400 gram). Martijn
Muurmans, Nico Meijer en Joris van
Eekeren strijden nog om de titel ‘visser van het jaar’. Zij hebben respectievelijk 11, 14 en 19 punten. Pas na
de laatste wedstrijd wordt bekend
wie deze titel mag dragen.

Guus Wokke Opticienloop

Podium voor
Atletiek Helden
Na de kampioensfelicitaties door
Baarlo kon de confrontatie beginnen.
De beleefdheden weerhield Mierlo
Hout er niet van om al vrij vroeg in
de wedstrijd een eerste tik uit te
delen. Op een dieptepass werd de
Baarlose defensie op snelheid geklopt
door Mierlo Hout-aanvaller Thom
Meeuwsen. Die wist vervolgens ook
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
te verschalken, 1-0.
Ondanks de snelle domper weigerde Baarlo zich naar de slachtbank
te laten leiden, zoals dat diverse
andere teams wel is overkomen tegen
de ongenaakbare kampioen. Die moed

werd beloond, want een klein kwartiertje later al kwam Baarlo weer
langszij. Dennis van de Vinne onderschepte een breedtepass op de helft
van Mierlo Hout en strafte die lichtzinnigheid genadeloos af, 1-1.
De ploegen leken met een gelijke
stand naar de thee te gaan, maar op
slag van rust liet Baarlo zich verrassen. Na een counter met een schot op
de paal, werd de bal in de rebound
van dichtbij alsnog binnengekopt door
Mierlo Hout-speler Dani Deelen, 2-1.
Ook in de tweede helft waren
beide kemphanen aan elkaar
gewaagd. De gelijkmaker bleef echter
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uit en Baarlo had vervolgens de pech
dat Mierlo Hout door een ongelukkig gekopt eigen doelpunt van Roel
Bouten de zege in de schoot kreeg
geworpen, 3-1. In de slotfase deed
Baarlo nog wel pogingen om de
schade te repareren, maar Mierlo Hout
liet zich niet meer verrassen.
Ondanks de nederlaag blijven er
nog steeds kansen voor Baarlo op een
nacompetitieticket, al is de concurrentie groot geworden. Wil Baarlo in
de race blijven tot de laatste speeldag
dan zal er pinksterzondag 20 mei in
het uitduel tegen Merefeldia gewonnen moeten worden. (Foto: Len Gielen)

Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Bijna driehonderd hardlopers deden zaterdag 12 mei mee aan de
hardloopwedstrijd Guus Wokke Opticienloop in Panningen, waaronder
een aantal hardlopers van Atletiek Helden. Daar werden diverse podiumplaatsen behaald.
De wedstrijd maakt deel
uit van het Midden-Limburgs
Avondloopcriterium, een competitie
over zeven wedstrijden. Guus van
Riel werd derde op de 1.000
meter in 3,26 minuten, evenals
Mirre Vissers bij de meisjes in
3,38 minuten. Robin Schenen
werd tweede op de 2.500 meter in
11,30 minuten en Femke Bouten
derde in 12,32 minuten.
Op de 5.000 meter werd Rinie
Ebisch eerste in 25,13 minuten.

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

Bij de mannen 5.000 meter
een eerste plaats voor Job Dusch
in een snelle tijd van 16,58 minuten, waar Ron Koster tweede werd
in 17,21 minuten. Dezelfde Ron
Koster werd ook tweede op de
10.000 meter in 37,34 minuten.
Een mooie eerste plaats was
er voor Ron Spreeuweberg in
38,58 minuten. Ook Wim Ebisch
mocht weer eens op het podium
staan met zijn derde plaats in
47,54 minuten.

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090

18

sport

17
05

Strijd Maasbree om derde plek in rangschikking

Gouden goal van Daan Peters
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Een gehavend eerste herenteam van Maasbree heeft zondag 13 mei een kostbare 1-0 zege behaald op Laar. De beslissende treffer viel pas in de 89e minuut. Daan Peters wist keeper Dino
Julicher te verschalken. Door deze 1-0 zege deed MVC goede zaken in de strijd om de derde periode en in de strijd om de derde plaats in de rangschikking.
MVC had op Hemelvaartsdag
verdiend met 2-0 verloren van
Merefeldia, maar ook zondag vielen
Joris Timmermans, Rodey Berben en
Job Peeters met ernstige blessures uit.
De blessurelijst telt nu acht spelers.
Toch stond er in Laar een sterk MVCelftal, dat was aangevuld met spelers
uit het tweede team en de jeugd.

Beide ploegen op
zoek naar kansen
De beginfase was voor de gastheren, die een schot tegen de paal
zagen belanden via de vingertoppen
van Stan Caris. Maasbree, dat weer
zeer compact speelde, knokte zich in
de wedstrijd, waarbij de in de basis
debuterende jeugdspeler Mike Peeters
zich goed aanpaste. Kjell Nijssen, Lano
Engels, Paul van den Kerkhof en Frank
Haenen speelden solide. Op het middenveld had het viertal Jaap Bruijnen,
Bart Crienen, Daan Peters en Clim
Moonen de taken goed verdeeld,
waarbij de aanvallers Mike Peeters en

Bart Crienen in fel duel gewikkeld met een Laar-speler (Foto: Math Geurts Fotografie)
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Ron van den Kerkhof waar nodig assistentie verleenden.
Aangezien ook Laar haar zaakjes aanvallend en verdedigend goed
in orde had, gingen beide ploegen op
zoek naar kansen. Keepers Stan Karis
van MVC en Dino Julicher van Laar hadden er hun handen vol aan. Toch gingen beide ploegen met een brilstand
rusten. Na de pauze gingen de zware
speelomstandigheden haar tol eisen
en vielen er gaten in de verdedigingsbastions. Met veel kunst- en vliegwerk
hielden beide keepers hun doel schoon.
Vaak hadden de schutters ook hun
vizier niet goed staan. Beide ploegen
gingen voor de volle winst. Een doelpunt kon niet uitblijven. Toch moesten
de regen trotserende toeschouwers
wachten tot de 89e minuut.
Onder het motto de aanhouder
wint, waagde Daan Peters voor de
zesde maal een poging om keeper
Dino Julicher te kloppen. Dit keer lukte
het de kleine Maasbreese speler wel.
Dat bleek de winnende treffer voor de
Maasbreese ploeg te zijn.
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Private Lease

FABIA
FABIA COMBI
OCTAVIA

Exclusief
inruilpremie van

vanaf € 219
p.m.

 Gemakkelijk

Venray, Keizersveld 85.
Telefoon 0478 - 55 13 00

OCTAVIA COMBI
SUPERB
SUPERB COMBI

€ 1.200

€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

FABIA en FABIA COMBI € 229 per maand Zolang de voorraad strekt.


Echt alles is inbegrepen, je
betaalt alleen de brandstof

AutoArena

€ 1.200 inruilvoordeel
€ 1.200 inruilvoordeel
€ 700 inruilvoordeel

Exclusief
inruilpremie van

Private Lease
vanaf € 329
p.m.

Betrouwbaar

Zekerheid

Verantwoord en vertrouwd met
het Private Lease Keurmerk

Een vast maandbedrag
zonder onverwachte kosten

ŠKODA Service in:
Venlo, Celsiusweg 5. Telefoon 077 - 320 30 40
Panningen, J.F. Kennedylaan 20. Telefoon 077 - 306 06 66

BEKIJK HET

A

W W.AU TO
ANBOD OP W

A R E N A.N L

• Inruilpremies zijn geldig tot en met 28 juni 2018. Getoond tarief is o.b.v. Private Lease inclusief btw, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico. De consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten,recyclingbijdrage en leges.
Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
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Helden in extremis naar
Ruiters op podium kampioenschap
Dressuur en springen

regiowedstrijden

Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, Caprilli en De Cavaliers
Verschillende pony- en paardenruiters van De Maasruiters uit
Kessel, Caprilli uit Panningen en De Cavaliers uit Panningen stonden op
Hemelvaartsdag donderdag 10 mei en in het weekend van zaterdag
12 en zondag 13 mei op diverse wedstrijden de regio. Daar werd een
aantal podiumplekken behaald.
Tess Gubbels van De Maasruiters
haalde met Skippy van de
Veldenhoeve de overwinning binnen in de klasse CB tijdens de ponywedstrijd. Voor Nina Vercoulen met
LvS Kantje’s El Passo was er in de
klasse DB een derde prijs. Van PSV
Caprilli deed John Steeghs mee aan
de selectiewedstrijd voor paarden
op Hemelvaartsdag. Hij werd met
Gesture S in de klasse L1 vierde met
210 punten. Tijdens de springwedstrijd voor paarden op de Peelbergen
in Kronenberg op zondag 13 mei,
won Ivo Steeghs met Hanja BLH
de derde prijs na twee keer foutloos te zijn geweest. De leden van
De Cavaliers deden mee in Horst,
waar een oefendressuur plaatsvond. Hier behaalde Ilse Steijvers
een tweede prijs in de klasse L2 met
Laguna’s Serenade. Anne Pouwels
nam deel aan een dressuurwedstrijd in Someren-Heide en won
hier het ZZ- Licht met Don Johnson.
In Nederweert waren er selectiewedstrijden dressuur en springen

voor paarden en pony’s. In de dressuur was er in de klasse Z1 een zesde
prijs voor Inge Maassen met Frodo,
in de klasse L2 een eerste prijs voor
Anouk Neefs met Guess en in de
klasse B een vijfde prijs voor Lizzy
Mestrom met Ginger. In de klasse
CD-M1/M2 werd Romee Neefs met
Demi Beau tweede en haalde Ellen
Snijkers met Quebec in de klasse
DE-L2 de derde plek. Romee Neefs
werd eerste met Amigo en in de
klasse DE-L1 was er een eerste prijs
voor Hanna Neefs met Don Diamond.
Bij het springen was er in de klasse
C-BB een eerste prijs voor Isa Snijkers
met Quebec, in de klasse D-B een
tweede prijs voor Nikki Hanssen met
Mutsaard’s Pascha, in de klasse C-M
een tweede prijs voor Nikki Hanssen
met Millstreets Stuufke en in de
klasse L een zevende prijs voor Janine
Maassen met Hymette. Eric Steijvers
nam met Bo en Tess deel aan een
samengestelde menwedstrijd in
Kronenberg en nam de overwinning
mee naar huis in de klasse Impuls.

BEVO

Beringe wint
overtuigend
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Roggel was op zondag 13 mei de gastheer voor het eerste
herenteam van VV BEVO uit Beringe. De BEVO-mannen waren zeer
ingenomen met de weersomstandigheden. De grasmat lag er perfect
bij en de druilerige regen hielp hier nog een handje aan mee.
Het resulteerde in een goede 4-0 winst voor de Beringse ploeg.
In de eerste helft een fel en fris
van de lever spelend BEVO, dat vol
druk zette op de Roggel-verdediging.
Dat resulteerde al in de derde minuut
in de openingstreffer. Deze kwam
op naam van Ivo Martens, die een
combinatie tussen Frank van Berlo,
Rob Minten en Kris Hermans keurig
binnenschoot met een schuiver in de
rechter benedenhoek, 0-1.

Combineerde er
lustig op los
BEVO bleef de betere ploeg en
combineerde er lustig op los. In de
20e minuut miste Rob Minten nog
een goede kans, maar tien minuten
voor rust viel alsnog de 2-0. Na een
snel uitgevoerde aanval over links,
legde Guido de bal laag terug op de
inkomende Kevin Vossen. Die gaf de
bal het beslissende tikje.
In het eerste kwartier na rust
nam de BEVO-ploeg iets teveel gas
terug, waardoor de Roggelnaren

het initiatief naar zich toe trokken.
Maar de Roggelse ploeg kon weinig
potten breken tegen BEVO. Het kreeg
nog wel een uitstekende kans om
de aansluitingstreffer te maken,
maar de Roggel-aanvaller schoot in
buitenspelpositie buiten bereik van
BEVO-keeper Nick Steeghs tegen de
paal.
Daarna was het weer de beurt
aan de BEVO-ploeg om de wedstrijd definitief in het slot te gooien.
Na enkele goede kansen op uitbreiding van de voorsprong, lanceerde
Rob Minten diens ploeggenoot
Kevin Vossen in de 74e minuut en
Kevin rondde alleen voor de keeper
beheerst af, 0-3.
Het slotakkoord kwam van de
voet van routinier Eric Minten, die
een voorzet van Kevin Vossen simpel controleerde en de bal door de
benen van de keeper binnenschoot,
0-4. De wedstrijd was gelopen en de
goed leidende scheidsrechter maakte
er een eind aan.

Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden had zondag 13 mei de kans om de titel in de vierde klasse D te pakken.
Een enkel punt was voldoende om het kampioenschap binnen te slepen. Dat bleek nog een lastig karwei.
De gasten van SVC2000 uit Roermond maakten goed gebruik van de zenuwen die de Heldenaren in de benen
hadden zitten en domineerden de hele wedstrijd. In blessuretijd wist Helden een gelijkspel uit het vuur te
slepen en zich daarmee te verzekeren van het kampioenschap.

Helden mocht ook blij zijn dat
SVC´00 maar met een 1-2 voorsprong
de rust in ging. Dillon Janssens had
de gasten na een half uur spelen op
voorsprong gebracht na een mooi uitgespeelde aanval. Ton Peeters mocht
vijf minuten voor rust wel aanleggen voor een strafschop, nadat Freek
Kessels werd gevloerd. Peeters schoot
beheerst binnen, waarna Helden even
opgelucht kon ademhalen.
Dat moment van rust duurde voor
de thuisploeg echter kort. De eerste
aanval na de gelijkmaker resulteerde
ook in een strafschop nadat Freek

Kessels de bal met de hand beroerde.
De strafschop werd tot geluk van het
goed gevulde sportpark gekeerd door
doelman Nick Bouten. Enkele minuten later moest hij wel zijn meerdere
erkennen in een schot, waardoor
SVC´00 alsnog met een voorsprong de
rust in ging, 1-2.
Na de rust leek Helden wat meer
rust in de ploeg te hebben. Het was
dan ook nadrukkelijk op zoek naar
de gelijkmaker, maar vond telkens
een goed keepende sluitpost op haar
weg. Aan de andere kant kreeg SVC´00
de ruimte om de voorsprong uit te

bouwen, maar doelman Bouten hield
enkele ballen op fenomenale wijze
uit het doel, waardoor de spanning er
volledig in bleef. Boutens werk werd
beloond toen Nicky van Lier de bal in
de 96e minuut binnen wist te schieten. Deze gelijkmaker zorgde voor een
ongekende ontlading en het kampioenschap. Met dit gelijkspel mag
Helden zich de terechte kampioen van
de vierde klasse D noemen. Het hele
seizoen stonden de Heldenaren (al dan
niet op basis van verliespunten) op
kop en wist slechts één ploeg de
Heldenaren te verslaan.
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Dag van het Kasteel
in Kessel
Bij de landelijke Dag van het Kasteel op maandag 21 opent Kasteel
De Keverberg in Kessel de deuren. De hele dag kunnen bezoekers
luisteren naar spannende verhalen die in een intieme huiskamersetting
in het kasteel verteld worden door ‘oud-bewoners’.
De ‘oud-bewoners’ in het kasteel vertellen de hele dag spannende
verhalen die gericht zijn op kinderen tot 12 jaar. Troubadour Mart van
Knippenberg zorgt voor de muzikale
intermezzo’s. In het najaar van 2018
verschijnt een boek over Kasteel De

Keverberg. In het boek is er aandacht
voor historische verhalen van het
kasteel vanaf de 15e eeuw, verhalen over de periode rond de Tweede
Wereldoorlog en komen oude bewoners aan het woord over het leven
op het kasteel.

HUIS GEZOCHT
Wij zoeken ons droomhuis, kun jij ons daarbij helpen?
ONZE WENSEN
• Gelegen in MEIJEL (kern/rand)
• Instapklaar
• Vrijstaand

Onbekende bestemming

Boekpresentatie Elly Ostolski
van Beek
Elly Ostolski van Beek presenteert op zaterdag 19 mei haar eerste boek in Kasteel de Keverberg in Kessel. De
boekpresentatie vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur.
Kunst, natuur, dieren en de mens
hebben haar geïnspireerd tot het
schrijven van het boek Onbekende
bestemming. De gedichten worden

geïllustreerd door foto’s van kunstwerken, die samen een ‘reis door het echte
leven en een stukje fantasie maken’,
aldus de uitgever. De middag wordt

muzikaal opgeluisterd door Jamie
Hugh Caerlleon O’Callighan en Linda
Swinkels. Enkele kunstenaars zijn aanwezig om hun kunstwerken te tonen.

Festival Egchel

EGOpop klaar voor de start
Egchel maakt zich weer op voor het grootste festival van de gemeente. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei is
het tijd voor EGOpop. Het festival met het terrein aan de Horsten in Egchel vindt om het jaar plaats. Het wordt de
twaalfde editie van het evenement.
“Ooit is EGOpop klein begonnen,
niet meer dan een tent, een podium
en een handjevol bands”, schrijft het
festival. “Inmiddels is het een festival
dat zich al lang niet meer alleen richt
op muziek, maar een totaalbeleving
neerzet die je doet vergeten dat je in
de Egchelse weides staat.”
Optredens tijdens de twee dagen
zijn er van onder meer Memphis
Maniacs, Bökkers, Jebroer en
The Partysquad. “Lokaal talent is ook

een ankerpunt in de programmering”,
aldus de organisatie. “Het is een mix
van jonge en beginnende bands en
grote lokale namen zoals Blackbird uit
Kessel.”

Memphis Maniacs,
Bökkers, Jebroer
Het terrein bestaat uit het hoofdpodium (Xtreme Sound & Light
Mainstage) in de festivaltent en

het buitenpodium (Asbestsanering
het Zuiden Talentstage). Daarnaast
is dit jaar de Dotje’s Dansfabriek
omgedoopt tot Dotje’s Danskerk,
waar diverse dj’s komen optreden.
Nieuw dit jaar is de Plop-up bar van
café De Zoes en het aanbod in eten is
ook flink uitgebreid, laat de organisatie weten.
Kijk voor meer informatie over
EGOpop en de kaartverkoop op
www.egopop.nl

• 3 à 4 slaapkamers

Nieuwe instuifavond voor jongeren in DOK6

• Wij hoeven geen huis te verkopen en zijn flexibel

Tweede leven Heldense instuif

06 - 52436486 • huis-gezocht@outlook.com
BoeBaDoe Farm
De leukste boerderij in Beringe
met een boerenterras, speelweide,
dierenweides en vele leuke activiteiten:
• Kinderfeestjes
• Groepsuitjes
• Koe knuffelen
HAAMBERGWEG 14, BERINGE • 06-41052369 • WWW.BOEBADOEFARM.NL

Voor onze werkplaats zijn we op zoek naar:

Op initiatief van het MamaCafé Peel en Maas vindt op zaterdagavond 26 mei in DOK6 voor de eerste keer de
Instuif 2.0 plaats, een 12+ party voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar. Het idee voor de instuif komt van de
12-jarige Tara Chatrou. Verder werken ook DOK6, welzijnsstichting Vorkmeer en gemeente Peel en Maas mee aan
het initiatief.
Tijdens een brainstormsessie van
het MamaCafé kwam de 12-jarige
leerling van het Bouwens Tara met het
plan voor de uitgaansavond. De activiteit doet denken aan de instuif voor
jongeren zoals die vroeger plaatsvond
in het voormalige gemeenschapshuis
Heljes Keteer, het oude culturele centrum van gemeente Helden. Omdat
deze oude instuif plaatsvond op de
plek waar nu DOK6 zit, heeft het de

naam Instuif 2.0 gekregen. Met deze
avond wil de organisatie jongeren de
mogelijkheid bieden om elkaar te ontmoeten in een ongedwongen sfeer.

Jongeren ontmoeten
elkaar
“Zelf heb ik er ook kei veel zin in
en daarom hoop ik dat er zich nog
meer aanmelden, want hoe meer

mensen, hoe gezelliger”, aldus Tara op
Facebook.
De instuif is in DOK Cavo, duurt van
20.30 uur tot 00.00 uur en er treden
drie jonge dj’s op.
De toegang is gratis maar aanmelden vooraf is verplicht. Dit kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
Er is plaats voor honderd jongeren
en er zijn inmiddels al zo’n vijftig aanmeldingen binnen voor de avond.

Geschiedenis van de club

1STE AUTOMONTEUR / APK Jubileumboek 100 jaar MVC’19

Functie-eisen:
- je beschikt over een afgeronde auto technische opleiding;
- je hebt ervaring als Automonteur / Autotechnicus;
- je hebt (sleutel) ervaring met diverse merken;
- je hebt kennis en interesse in de moderne auto elektronica;
- je vindt het een uitdaging om storingen te onderzoeken en op te lossen;
- je maakt graag onderdeel uit van een team en kunt goed samenwerken;
- je bent proactief en houdt van aanpakken en doorpakken;
- je beschikt over een flexibele en klantgerichte instelling;
- je bent eerlijk en vakkundig;
- je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Wij bieden je:
- een markt- en cao-conform salaris;
- een prettige werkomgeving in een enthousiast team;
- een nette werkplaats, met up-to-date apparatuur.
Sollicitatieprocedure:
- stuur een sollicitatiebrief met CV naar info@garagefervanlin.nl
- of maak telefonisch een afspraak 077-398 71 71.

L I D B O VA G A F D E L I N G A U TO B E D R I J V E N A S S O C I AT I E

Nog een jaar wachten en dan bestaat voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree 100 jaar. Ter gelegenheid van
het naderende jubileum wil de vereniging graag een boek uitbrengen over de geschiedenis van de club.
Een groep leden is inmiddels al
bezig met het samenstellen van het
jubileumboek. Om hen verder te helpen, vraagt de vereniging mensen

die in het bezit zijn van foto’s, verhalen, anekdotes of verslagen om deze
beschikbaar te stellen voor het boek.
Mensen die iets aan te bieden heb-

ben, kunnen zich melden door een mail
te sturen naar jpgwijnen@hetnet.nl
Ook voor meer informatie kan een mail
gestuurd worden naar het e-mailadres.

Beel terug in de grot

Mariarondgang in Helden
Voor het vijfde jaar op rij wordt in Helden de Mariarondgang georganiseerd door vier samenwerkede
organisaties. Op woensdag 23 mei wordt het Mariabeeld in de grot geplaatst in de voormalige kloostertuin
van gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
De Rondgang wordt georganiseerd door de St. Lambertusparochie,
dorpsdagvoorziening De Koeberg,
KBO Helden en De Zonnebloem.
Tijdens de Mariarondgang wordt stilgestaan bij het Mariabeeld, dat terug

wordt geplaatst in de grot. Ook vindt
er een korte plechtigheid plaats.
Na afloop kan er nog worden nagepraat met een kop koffie of thee en
een plakje Dörper Kook. Het seniorenkoor van de KBO, schutters

van het Koninklijke Schuttersgilde
St. Lambertus Helden en het koperensemble van fanfare St. Cecilia
verlenen hun medewerking aan de
bijeenkomst. De Mariarondgang
begint om 14.00 uur.
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Kaarsje opsteken

Reünie van ‘vooroorlogse’
Baarlose jongens
Een groepje Baarlose heren dat in de oorlog bij elkaar in de klas zat, kwam onlangs weer bij elkaar.
Deze ‘vooroorlogse’ jongens uit 1934 maakten een rondje in en om de kerk en staken een kaarsje aan voor de
klasgenoten die er niet meer zijn.

cultuur 21

Zomerleesclub in
Panningen
Speciaal voor de mensen die in juli en augustus niet op vakantie
gaan, wordt er dit jaar voor het eerst een zomerleesclub gehouden in
Panningen. Senia, de landelijke organisatie van leesclubs, is initiator
en werkt voor de zomerse leesclub samen met Bibliotheek Panningen.
Deelnemers aan de zomerleesclub lezen drie romans die besproken
worden aan de hand van leeswijzers met gespreksvragen. Het thema
is Een reis door het leven. De drie
boeken die besproken gaan worden,
zijn ‘Je ziet mij nooit meer terug’ van
Sonja Barend, ‘De acht bergen’ van
Paolo Cognetti en ‘De Heilige Rita’
van Tommy Wieringa.
De leesclub gaat door zodra vier
mensen uit Peel en Maas zich aange-

meld hebben. Zij worden in contact
gebracht met elkaar en in onderling
overleg wordt de eerste afspraak
gemaakt. De leesclub kan op
bepaalde tijden gebruik maken van
ruimte in de Panningse bibliotheek.
Kijk voor meer informatie over
het initiatief en de kosten op
www.senia.nl
Aanmelden voor de club kan
door een mail te sturen naar
info@senia.nl

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

De schooltijd begon voor de jongens in 1940, gelijk met de Tweede
Wereldoorlog. “We bespraken wat
er veranderd is in het dorp, zoals de
oude kerk, de molens die door de
‘Pruuse’ werden opgeblazen, de openbare jongensschool en het zuivelhuis,
het spelen met munitieresten van de
‘Tommy’s’ en de tucht met rammel op
school”, aldus Frits Kuijpers, die ook bij

de reünie was. Die wordt al sinds 1985
georganiseerd, sinds Tuun ‘Van de
Busjop’ Janssen terugging naar de missie in Indonesië en zijn klasgenoten
nog eens wilde zien. “Dit was toen zo
geslaagd dat we dit elke vijf jaar hebben gedaan”, aldus Kuijpers. “Dit keer
werd de reünie niet meer gevierd
zoals veertig jaar geleden, toen er van
alles werd ondernomen. Nu bekeken

we genoeglijk met een drankje en een
hapje het verleden, maakten we een
rondgang in en om de kerk en staken we een kaarsje aan ter herinnering aan hen die dit niet meer mogen
meemaken.” De heren spraken af snel
weer bij elkaar te komen. “Maar niet
meer over vijf jaar, want dat is voor
die ouwe knarren wat lang”, aldus
Kuijpers. (Foto: Leo Kurvers)

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

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

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

www.hadecollection.nl

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben
dagelijks bezig met doodgewone zaken.
Mijn bedrijf Consendo, uw steun voor
nu en later, begeleidt mensen rondom
verliessituaties met als doel om ze zolang
mogelijk zelf de regie in hun persoonlijke
situatie te laten behouden.

Gescheiden:
een testament maken of niet?
Maud was gehuwd met Menno. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren: Bert, Tom en Isa. Maud en Menno zijn vorig jaar gescheiden. Maud
woont in een eigen woning, welke is belast met een hypotheek.
Daarnaast heeft ze nog wat spaargelden over. Een testament heeft Maud
nooit gemaakt. Nu heeft ze gehoord dat dit wel verstandig is om te doen.
Vraag: is het verstandig dat Maud een testament maakt?
Omdat Maud geen testament heeft gemaakt, zullen Bert, Tom en Isa haar
erfgenamen zijn indien zij komt te overlijden. Dat is ook de bedoeling,
dus waarom zou ze een testament maken.
De eerste reden voor Maud om een testament te maken, is het feit dat
Menno via de achterdeur toch van Maud zou kunnen erven. Stel namelijk
dat Maud overlijdt en de kinderen erven alles. Als vervolgens Tom overlijdt, erven Bert, Isa en Menno van Tom. Zo verkrijgt Menno toch nog iets
uit de nalatenschap van Maud.
Een andere reden om een testament te maken is het instellen van een
bewind over de verkrijging van de kinderen totdat ze bijvoorbeeld
23 jaar oud zijn. Hiermee bereik je dat Menno niets over de erfdelen
van de kinderen te zeggen krijgt, als Maud overlijdt. De zeggenschap zit
namelijk bij de bewindvoerder.

Wipe-out op kermis Maasbree
Van zaterdag 12 tot en met woensdag 16 mei was het kermis in Maasbree. Naast altijd
terugkerende attracties als de rups, de bank, carrousel, trampolines, botsauto’s en het bewegende
‘funhouse’ stond ook het opblaasbare wipe-outspel Mad Mill in het dorpscentrum. Deelnemers aan
dit behendigheidsspel probeerden de ronddraaiende arm te ontwijken door te springen. Wie na deze
inspanning nog geen genoeg had van de kermis, kon daarna nog terecht bij de vele rustigere spellen
als het schieten, touwtje trekken of munten schuiven en iets lekkers halen bij één van de vele
horecakramen. (Foto: Ebisch Events - Henny Roosen)

Verder is het ook belangrijk dat Maud vastlegt wie alle zaken mag regelen als zij overlijdt. Dit is de zogenaamde executeur. Indien de kinderen
nog niet meerderjarig zijn, zou Menno als andere ouder de zeggenschap
hebben over de kinderen en over de zaken die geregeld moeten worden.
Door het benoemen van een executeur voorkom je dat Menno zaken kan
regelen in de nalatenschap van Maud.
Kortom, als je gescheiden bent, zijn er redenen genoeg om een testament te maken.
Meer weten?
Meer weten over overlijden en testamenten? Neem contact met ons op
of maak gebruik van onze Kofﬁepraat.
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Agenda t/m 24 mei 2018
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Aftrap project ‘Zon voor asbest’

Muziek onder de Toren

Optreden Third Half

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Peel Energie
Locatie: Karissendijk 14, Egchel

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Aardbeienactie

Boekpresentatie Elly Ostolski van
Beek ‘Onbekende Bestemming’

Tijd: vanaf 17.00 uur
Organisatie: Judo Vereniging Meijel
Locatie: huis-aan-huis Meijel
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Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Pinkstermarkt
Tijd: 09.30-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Diabetescafé

Inzegening kapel Baarlo

Dag van het Kasteel

Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: Diabetesvereniging Nederland
Locatie: dagbestedingsruimte De Groenling
Panningen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: Stichting Kapellen en Kruisen Maasbree
Baarlo
Locatie: kapel Hei Baarlo

Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Jubileumwedstrijd
SV Panningen - VVV-Venlo

Theaterconcert met René van
Kooten

‘Brits fietsrundje’

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: SV Panningen
Locatie: Sportpark Panningen-Noord, Panningen

en Shifting Daylight
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kampioensreceptie
beugelteam De Treffers 2

Optreden coverband Green River

Kampioensreceptie
VC Kessel dames 1
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: VC Kessel
Locatie: sportzaal Achter De Häöf Kessel

Comedyvoorstelling Fuad Hassen
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: start tussen 13.00-14.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: starten bij Mafcentrum Maasbree

Optreden Puur
met akoestische pop en rock

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 20.00-21.00 uur
Organisatie: De Treffers
Locatie: clubgebouw Breetse Peelweg Maasbree
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Tijd: 15.00 uur
Locatie: ‘t Café Helden

Temptation Night met meet&greet

Optreden Bryan&Gijs

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 16.00-20.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Verzamelaarsbeurs
Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelvereniging De Peelstreek
Locatie: Rabozaal gemeenschapshuis D’n Binger
Meijel

Willies Waanzin met dj Willie

Smakelijk WandelRondje Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: start tussen 11.00-13.00 uur
Organisatie: KnopenLopen Baarlo
Locatie: start bij MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tommies Invites met dj Francois

Koningschieten Maasbree

Tijd: 22.00 uur
Locatie: Tommies café Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: schutterij St. Anna
Locatie: schietterrein Oude Heldenseweg Maasbree

Repair Café Maasbree

Koningschieten Helden

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: schutterij Sint Lambertus
Locatie: schietterrein Hazenakkerweg Helden

di
22
05

Inloopcafé voor tablets
en smartphones

wo
23
05

Mariarondgang

do
24
05

Basiscursus o.a. libellen

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: KBO-lokaal De Ringoven Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: samenwerkende Heldense verenigingen
Locatie: kloostertuin Kerkeböske Helden

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

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

Wij zijn op zoek naar:

De werkgever voor bouw
en technisch personeel

• metselaars • bouwtimmerman
• tig-lasser • monteur machines (E & W)
• goede verdiensten
• doorgroeimogelijkheden en opleidingen

• aanbod op maat
• een bedrijf met fijne collega’s

Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66 • info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 20 mei
H. Mis Pinksteren H. Mis 09.30 – koor
t.i.v. Wilhelmus Verstegen en Petronella
Verstegen-Gommans en overl. fam.
(jaardienst); t.i.v. Pastoor Van Tulder
b.g.v. zijn 40 jarig Priesterschap.
Woensdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 20 mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur
Zondag 27 mei
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 20 mei – Viering van het
Hoogfeest van Pinksteren
H. Mis: 11.00 uur – Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Jan en Doky Peeters.
Zeswekendienst Sjaak Roeven en
dochter Bernie.
Maandag 21 mei
– Tweede Pinksterdag
Geen H. Mis.
Mededelingen
Actie Nederlandse Missionarissen
Van 12 t/m 20 mei vindt de
Pinksteractie plaats voor de Week
Nederlandse Missionaris. Met
het thema “Geloven in de ander.
Ieder mens telt mee” wil de WNM
onze aandacht vragen voor alle
missionarissen en missionair werkers

Kerkdiensten
Vrijdag 18 mei
H. Mis 14.30 uur Huwelijksviering
voor het bruidspaar Mark Nouwen en
Yvonne Huismans
Zaterdag 19 mei
H. Mis 19.00 uur Pinksteren t.i.v. Drika
Keizers-Drissen (jaardienst) en alle
overledenen van de fam. Keizers-Drissen

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 20 mei
H. Mis Pinksteren 10.00 uur –
herenkoor t.i.v. Toon Backus en Tiny
Backus-Lenders (jaardienst)
Extra collecte vw de weekboekjes.
Maandag 21 mei
H. Mis 2de Pinksterdag 10.00 uur –
samenzang
Zondag 27 mei
H. Mis 10.00 uur – Eerste
Communieviering

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Vrijdag 18 Mei
Viering H. Vormsel 19.00 uur door
hulpbisschop mgr. E. de Jong m.m.v.
koor Konzagro
Zaterdag 19 mei
Doopviering 13.30: Indy Smets in de
kapel van de Broeders
H. Mis Pinksteren 17.30 uur t.i.v. de
parochie; pastoor H. van Tulder vw zijn
40-jarig priesterjubileum
Zondag 20 mei
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zondag 20 mei
H. Mis Pinksteren 11.00 uur –
herenkoor t.i.v. Ton Gielens (verj);
Gertrudis v. Heugten en overl. fam.

die zich wereldwijd belangeloos
inzetten voor anderen. Door onze
bijdrage aan de kerkdeurcollecte
op zondag 20 mei kunnen wij hen
een steun in de rug geven en wat
praktische zorgen bij hen wegnemen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op
bankrekening NL24RABO 0131007823
t.n.v. Missiecomité Maasbree.
Viering Eerste H. Communie
In de eucharistieviering van zondag 27
mei om 10.30 uur zullen de kinderen
van groep 4 van de basisschool de
Eerste H. Communie ontvangen. In het
middenschip van de kerk zijn plaatsen
gereserveerd voor de ouders en
gezinsleden van de communicanten.

Zondag 20 mei
- Hoogfeest van Pinksteren.
10.00 uur Eerste H.Communie.
Maandag 21 mei
10.00 uur H.Mis op de camping d’n
Aenstoot.
19.00 uur Rozenkrans Kapel in Ooyen.
Woensdag 23 mei
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 26 mei
19.15 uur Jaardienst voor Naadje
Konings en Lies Teeuwen.
Mededeling
Onze oprechte deelneming aan de familie Timmermans – van den Beuken met
het overlijden van jullie Mam en Oma.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 mei
19.15 uur Jaardienst Hay Heldens.
Nelly en Frans. Agnes en Huub.
Zes wekendienst voor Mevr. Tiny
van Kessel – Cuijpers. Na de H.Mis
bijzetting van de urn.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 19 mei
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 20 mei
9.30 uur H. Mis. Hoogfeest van
Pinksteren. Eerste H. Communie.

Parochie Koningslust

(gest. jaardienst); overleden fam.
v.d. Manakker (gest. jaardienst);
Mien Lansbergen-Hoebergen, Brord
Lansbergen (gest. jaardienst); To SlaatsVerbugt (coll); Dorothea Reijven-van
Geleuken (jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 21 mei
H. Mis 2de Pinksterdag / H. Maria,
Moeder van de Kerk 10.00 uur met
volkszang
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 22 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 18 mei
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Zaterdag 19 mei
H. Mis 19.00 uur – Gemengd Koor
t.i.v. To Janssen-van der Linden (gest.
jaardienst) en Piet Janssen en zoon

Maandag 21 mei
- Tweede Pinksterdag
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Diaken Johan Bodelier en Gertha
Bodelier-Ploum.
Donderdag 24 mei
8.30 uur H. Mis.
Vrijdag 25 mei
8.00 uur H. Mis. Broederschap St.
Antonius en St. Urbanus.
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
Mededelingen
Overleden: Door v. Ninhuys-Jacobs, 99
jaar, Fuusstraat 1.
Zondag 20 mei is de communieviering
van de basisscholen De Diamant en
de Omnibus. De voorste banken zijn
gereserveerd voor de ouders van de
communicanten.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 20 mei
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 27 mei
9.30 uur Jaardienst Martien Heymans
en Helena Heymans-Rutten.

Sjraar; Jac Kerkhof en Nelly KerkhofHendriks
Zondag 20 mei
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Eerste H. Communie mis 11.00 uur
(!) – m.m.v Koninklijke Harmonie
Concordia en de communicanten
Maandag 21 mei
H. Mis 10.00 uur 2e Pinksterdag –
samenzang dagkapel
Dinsdag 22 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 23 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 24 mei
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

Medelingen
I.v.m met verbouwing van het
gemeenschapshuis, is tijdelijk de
waterleiding op het kerkhof af
gesloten. Onze excuses hier voor.
Indien iemand v.w. ziekte, of andere
vragen, een gesprek wil met
pastoor, of een kerkbestuurs lid van
de parochie dient dit zelf aan te
geven aan de betreffende persoon.
Hartelijk dank.

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Realistische werken

Schildersexpositie in galerij Panningen
De kunstenaars Yvonne Broos-van Haarlem, Jan Michielsen en Cees van Rooij exposeren op zaterdag 26 en zondag 27 mei hun nieuwste schilderijen in olieverf en acryl bij de gelegenheidsgalerie Peeters in Panningen. Deze is gratis te bezoeken.
De drie kunstenaars exposeren
in de galerie hun laatste werken.
Ze staan bekend om hun realistische

stijl. Yvonne Broos werkt figuratief
met contrasten in licht en donker.
Cees van Rooij maakt veelal

landschappen en stillevens met olieen acrylverf.
Tijdens de twee expositiedagen

zijn ze zelf aanwezig in de
voormalige smederij dat nu dienst
doet als galerie. De kunstgalerij

is gelegen aan Beekstraat 39A in
Panningen en geopend van 11.00 tot
17.00 uur. De toegang is gratis.
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Tummers

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

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

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

895,-

4K

ULTRA HD

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

NU

GRATIS
BEZORGD!

UHD QLED TV / QE55Q6F

GRATIS
BEZORGD!

604,-

-/QLED

-/-

504,-

INRUILKORTING

1799,-

INRUILKORTING

1399,-
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Altijd al een grotere TV, UHD
of Smart TV gewild? Dan is dit uw kans!

10.00 - 16.00
Winkel Panningen geopend van
11.00 - 17.00
Overige winkels geopend van

2e Pinksterdag

11.00 - 17.00
Winkel Roermond geopend van
Overige winkels: gesloten

1e Pinksterdag

Openingstijden Pinksteren

UHD TV / KD55XE9005

ULTRA HD

4K
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Tummers

