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Jong geleerd
In de bibliotheek in Panningen is tot en met zaterdag 14 mei de tentoonstelling ‘MOOI STUK! - Ode aan de reparatie’ te bezoeken. Deze Repair Café tentoonstelling heeft het doel om
repareren als alternatief voor weggooien te promoten. Om kinderen al vroeg met repareren vertrouwd te maken worden tijdens de tentoonstelling diverse activiteiten georganiseerd. Jong geleerd is tenslotte oud gedaan. Zo is er elke zaterdag een speelgoedreparatie activiteit waar kinderen hun defecte speelgoed kunnen laten repareren. Ook kunnen ze
meekijken hoe defect speelgoed wordt gerepareerd. De afgelopen weken werden de activiteiten al goed bezocht. / Beeld: Jac Willekens

Al jarenlang klachten over geur

Onderzoek naar stankoverlast in Panningen
De gemeente Peel en Maas, De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg en Provincie Limburg gaan gezamenlijk een onderzoek instellen naar de geur- en gezondheidseffecten van een drogerij op het industrieterrein in Panningen. Aanleiding voor dit onderzoek is de overlast die inwoners van Panningen al jaren ervaren.
Al jaren ontvangt de gemeente
klachten over stankoverlast van
afvalverwerker Van de Weijer
in Panningen. Het bevoegde
gezag, Provincie Limburg, is naar
aanleiding van deze klachten
onderzoek gaan uitvoeren naar
de mogelijke oorzaak en het
productieproces van het bedrijf.
Hierdoor hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden in de productie. Wethouder Paul Sanders
concludeert dat deze niet hebben
geleid tot de oplossing, omdat

daarna weer klachten binnenkwamen. De klachten over geuroverlast zijn dit jaar aangevuld
met klachten over oplaaiend stof
dat op auto’s neerviel. “We hebben nooit gekeken naar wat
uit de schoorsteen komt bij het
bedrijf. We weten dus niet of de
uitstoot wel of niet schadelijk is.
Daarom gaan we dit gezamenlijk onderzoeken. Uit de klachten is gebleken dat de overlast
op bepaalde dagen erger wordt.
Dit hangt samen met bijvoor-

beeld het weer”, legt wethouder
Sanders uit.

Geruststellen
Sanders geeft aan tevreden te
zijn met de samenwerking met
de provincie. “Met het onderzoek
kunnen we de omwonenden
geruststellen, omdat we aantonen dat we wat met hun klachten doen. Wel is het lastig om
geur te meten. Dat is voor iedereen anders.” Het is niet duidelijk wie opdraait voor de kosten

van het onderzoek. De gemeente
gaat ervan uit dat de provincie
boter bij de vis doet, omdat zij
het bevoegd gezag is.

Het is lastig om
geur te meten,
dat is voor
iedereen anders

LIMBURGS CABARET

VLUG
ZOUT
‘Makt dur
ut bèste van’

3, 4, 5 juni Panningen

DOK6.eu
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Joop Groothand zamelt met eigen gemaakte kar
afval in om Maasbree schoon te houden
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 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Met een zelf gemaakte kar, voorzien van verlichting en slogans, loopt
Joop Groothand uit Maasbree bijna elke week een route om zwerfafval
op te halen. Met minimaal tien zakken komt hij terug. Ondanks zijn
lichamelijke klachten hoopt hij nog lang als vrijwilliger de omgeving
schoon te houden.
Vier jaar geleden kwam Joop vanuit het zuiden in Maasbree wonen.
Na het lezen van een oproep
voor de landelijke opschoondag,
meldde Joop zich aan als vrijwilliger. Inmiddels loopt hij al drie jaar
lang bijna elke week een route van
10 kilometer om zwerfafval op te ruimen. Wanneer het regent of stevig
vriest, slaat Joop een weekje over.
“Ik ga altijd vroeg in de ochtend vanwege mijn eigen veiligheid. De route
loopt langs provinciale wegen die
gevaarlijk kunnen zijn, omdat mensen er te hard rijden. Dit zijn wel
de wegen waar het meeste afval te
vinden is. Het is niet normaal hoeveel McDonald’s zakken en blikjes ik
elke week vind. Je kan doen wat je
wilt, maar je houdt het zwerfafval
niet tegen.”

Het is niet normaal
hoeveel McDonald’s
zakken en blikjes ik
elke week vind

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Fietskar
Ook maandag 25 april was het weer
raak. Joop keerde terug met een
kar met zestien zakken. “Het verschilt per week hoeveel ik verzamel.
Deze maandag was een vondst van
twee weken. Die week ervoor ben
ik namelijk niet op pad geweest.”

Omdat Joop elke week zeker tien
zakken met afval kan vullen, besloot
hij na een tijd een bolderkar aan
te schaffen om de zakken mee te
vervoeren. Die bleek echter niet te
functioneren en daarom kocht hij
een fietskar die hij zelf ombouwde
tot ‘afvalkar’. “Er zit verlichting op
en stickers die een slogan vormen.
Ook heb ik een poster gemaakt voor
telefoongebruikers in het verkeer”,
legt hij uit.

Hartinfarct
Volgens Joop heeft hij in drie jaar
tijd mooie, maar ook minder leuke
herinneringen aan het opruimen
van afval overgehouden. Zo is hij
een dag niet goed geworden tijdens
het lopen. “Toen ben ik neergevallen. Toevallig kwam een busje langs
en de bestuurder heeft mij naar
huis gebracht. Achteraf bleek dat ik
een hartinfarct heb gehad.” Ook is
Joops kar wel eens beschadigd door
schoolkinderen. “Deze kinderen
schopten tegen mijn kar en en een
jongen gooide daarna zijn afval op
de grond. Ik ben niet op mijn mond
gevallen. Toen heb ik gedreigd met
de politie en een melding bij hun
school. De jongen die het afval op de
grond gooide, heb ik terug geroepen. Hij heeft uiteindelijk zijn troep
opgeruimd.” Onlangs is de kar van
Joop wederom beschadigd geraakt.
Dit keer door een wielrenner die met
volle snelheid tegen de kar fietste.
“Het plexiglas dat voor de kar zat,

is kapot. Ik ben met de verzekering
bezig om de schade te verhalen.”
Over het algemeen zijn omstanders
positief over Joops eigen gemaakte
kar. Van de vijftig vrijwilligers is
Joop de enige met een kar en dat
levert goede reacties op, geeft hij
aan. “De politie komt wel eens een
praatje met me maken. Ze vinden
het positief dat ik goed verlicht ben
op de grote weg en het zwerfafval

opruim. Een vrachtwagenchauffeur
is onlangs voor me gestopt om me
geld te geven. Ook heb ik wel eens
van een vrachtwagenchauffeur een
zak krentenbollen gekregen. Hij herkende me en kwam me vaak tegen.
Dat maakt het werk extra leuk. Zo
lang ik het lichamelijk volhou, blijf ik
het nog lang doen.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

X-perience Unisign

Meld je aan voor
een rondleiding!

Een afwisselende technische job? Reken maar!
Werken in machinebouw | Wereldspeler in CNC-machines

» Elektromonteur
» Technisch inkoper / Uitbesteder
» Service Werkvoorbereider
» Junior CNC Frezer / Draaier / Slijper
Kijk op www.unisign.com/career
Innovatieve CNC machines | Panningen
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Toestellen Willem van Hornestraat verdwijnen

Komst skatebaan op Pius Park door
college bevestigd
Al enige tijd klagen omwonenden van de skatebaan aan de Willem van Hornestraat in Panningen over overlast. Het College van B&W heeft nu besloten de skatetoestellen af te breken en er een groenvoorziening te
realiseren. Het onderliggende zand van de skatebaan wordt gebruikt voor de baan die op het Pius Park wordt
gerealiseerd. De planning is dat tijdens fase 2 Pius Park wordt gestart met de aanleg, dat gebeurt tegelijkertijd met het afbreken van de oude skatebaan.
De skatetoestellen aan de Willem van
Hornestraat in Panningen waren aan
vervanging toe. Omdat er al enige
tijd sprake is van overlast, heeft het
college nu besloten om de toestellen te verwijderen. Dit gebeurt
tegelijkertijd met de realisatie van
een skatebaan op het Pius Park.
Dit omdat het onderliggende zand
van de locatie aan de Willem van
Hornestraat wordt gebruikt voor de
aanleg van de nieuwe skatebaan op
het Pius Park. Het is de bedoeling om

tijdens fase 2 Pius Park te beginnen
met de verwezenlijking van de skatebaan. Wethouder John Timmermans
geeft aan dat de jongeren het liefste een pumptrackbaan willen op
die locatie. Daar gaat de gemeente
geen gehoor aan geven. “Er komt
een basisvoorziening te liggen die te
vergelijken is met de skatebaan aan
de Willem van Hornestraat. Jongeren
moeten zelf de middelen voor een
pumptrackbaan bij elkaar zoeken”,
aldus de wethouder.

Er wordt geen tussenoplossing
gezocht voor de overlast die de
omwonenden aan de Willem van
Hornestraat ervaren totdat de skatebaan wordt verwijderd. Wel is er
nauw contact met omwonenden,
geeft wethouder Timmermans aan.
“Samen met de buurt vindt ook
overleg plaats over de invulling van
de groenvoorziening wanneer de
skatebaan is verwijderd. Het is nog
niet helder hoeveel dit project gaat
kosten.”

Demonstratie freerunnen

Minded Motion uit Panningen
trad op voor koning in Maastricht
De sporters van Minded Motion uit Panningen mochten tijdens Koningsdag in Maastricht hun freerunkunsten laten zien aan de koninklijke familie. Volgens Mike van den Broek was dat een geweldige ervaring.
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Prijsuitreiking eerste editie
‘Laup nao de pômp’ Maasbree
Na twee jaar uitstellen vond op zaterdag 16 april de eerste editie
van de Maasbreese quiz ‘Laup Noa de pômp’ plaats. 27 teams
hebben deelgenomen aan de quiz. Tijdens de kermisvrijdag in
Maasbree op vrijdag 6 mei krijgen de teams in de feesttent van
Café de Pool te horen hoe ze het ervan af hebben gebracht.
Na twee dagen nakijken is de
uitslag bekend en weet de organisatie welk team de wisseltrofee mee naar huis mag nemen.
Op vrijdag worden om 19.00 uur
de hoogtepunten van de quiz
doorlopen en wordt de winnaar
bekendgemaakt. De teams speelden tevens mee voor een door
hen gekozen (lokaal) goed doel.
Voor het goede doel van het winnende team ligt vrijdag een cheque klaar, evenals voor die van
de nummers twee en drie.

Ook aan de andere teams en
aanwezigen is gedacht. Dankzij
de sponsoren worden er nog een
groot aantal prijzen vergeven.
Om kans te maken gaat de organisatie lootjes verkopen. Contant
geld is daarom van belang.
De sponsoren worden tijdens
deze avond nog even onder de
aandacht gebracht. Na het kronen
van de winnaar van de quiz gaat
het kermisprogramma van Café
de Pool van start met de band
‘Starstruck’.

Ondernemersprijs Peel en
Maas 2022
Kiwanis Club Peel en Maas organiseert in 2022 voor de twaalfde
keer de Ondernemersprijs Peel en Maas. Wie in aanmerking wil
komen voor een van de eervolle titels kan zich hiervoor zelf aanmelden of kan worden voorgedragen. De uitreiking van de
Ondernemersprijs vindt plaats op woensdag 2 november in de
theaterzaal van DOK6 in Panningen.
Met de Ondernemersprijs wil de
Kiwanis Club het ondernemerschap binnen Peel en Maas op
positieve wijze in de schijnwerpers
plaatsen. Thema is dit jaar ‘Risico’s
en kansen’. Ondernemen is een
kwestie van het zien van kansen
en het afwegen en verkleinen
van de risico’s die onverbrekelijk

zijn verbonden met het benutten
van kansen. De jury beoordeelt
de deelnemende ondernemers dit
jaar daarom in het bijzonder op het
zien van kansen en het omgaan
met (ondernemers)risico’s. Kijk op
www.ondernemersprijspeelenmaas.nl voor meer informatie.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie

Hooikoorts, Vermoeidheid, Stress,
Herstel na Ziekte, Overgangsklachten,
Pijnklachten, Blessures, Afvallen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Het kostte wat voorbereiding, maar
dan heb je wel wat. Mike van den
Broek uit Beringe en de freerunners
van Minded Motion mochten namelijk
aan de koning een demonstratie geven
over freerunnen, een sport waarbij
door gymnastische technieken over
obstakels wordt bewogen. Ze kregen
ongeveer tien minuten de tijd om op
de hoek van de Sint Servaesbrug hun
kunsten te tonen. “Nadat de organisatie ons heeft gevraagd of we een
demonstratie wilden geven, hebben we samen de locatie besproken.
De organisatie wilde een spectaculaire
opening en daarom werden wij aan het
begin van de route gezet. De demonstratie zelf leek heel kort te duren.
Het ging allemaal heel snel, maar we
merkten dat de familie onder de indruk
was. Vooral Maxima leek het freerunnen tof te vinden, ze bleef wat langer
bij onze act hangen”, vertelt Mike.

Een praatje maken met de koning zat
er voor de freerunners niet in. “Hij had
een strakke planning”, geeft Mike
aan. “We hebben niet echt interactie gehad. Alleen met Maxima, die
zwaaide en ons bedankte. Hierna had
de rest van de familie wat meer tijd
om naar ons te kijken.”

Vooral Maxima leek het
freerunnen tof te vinden,
ze bleef wat langer bij
onze act hangen
Voordat het team überhaupt in
Maastricht mocht optreden, werden
de freerunners van tevoren digitaal
gescreend door de AIVD. Op de dag
zelf werd nogmaals een controle uit-

gevoerd en kregen de deelnemers
een bandje. “Het is een hele ervaring, maar wel tof om mee te maken.
De organisatie maakt er een hele
happening van doordat er veel beveiliging aanwezig is. Dat begrijp ik wel,
het evenement moet veilig blijven.
Toch ben je er op het moment dat je
de demonstratie geeft niet mee bezig.
Ik was mijn eigen ding aan het doen
en gefocust.”

en
Gra tis binnen
buiten spelen

Een gezellig
dagje uit met de
hele familie bij
Leurs in Venlo!

Tevreden
Ook het publiek rondom de route was
onder de indruk van het freerunnen,
geeft Mike aan. “We hadden van te
voren goed in ons hoofd wat we wilden laten zien. We wilden alles soepel
laten verlopen en dat is gelukt. Ik ben
tevreden over hoe we we het freerunnen hebben kunnen promoten.
Wel had ik gehoopt dat we langer op
televisie waren gekomen.”

e e
zonlk
d
openag

Ontbij t, lunch
en diner

Volg ons op
en
/tuincentrumleurs
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Beetje bij beetje moesten wij je verlaten,
we konden niet zo goed meer met je praten.
Die blik, die stilte deed vaak zeer
de man van vroeger was je niet meer.
Maar nu je voorgoed bent heengegaan,
zeggen wij ‘‘dank je’’ voor alles wat je hebt gedaan.

Jan Jongmans

‘‘Samen zorgen voor een

* Klundert, 2 mei 1935

Persoonlijk afscheid’’

Toos Jongmans - Bos

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

Tilburg:

Conny en Frans
Cleo
Jarco

Deurne:

Mark
Hannah
Emma
Julia

t. 077-3078642
Panningen

Grashoek:

www.janssenuitvaart.nl
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Jolanda en Martien
Kim en Rick
Vera en Mike

Corr.adres: Bernhardstraat 53, 5981 XN Panningen
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 2 mei.

eigen afscheidscentra

Een speciaal woord van dank aan dokter Keereweer en aan
het Plattelandshoés voor de liefdevolle zorg aan Jan.

met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling die wij hebben ontvangen tijdens het
ziekbed en na het overlijden van

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Truus Weerts - Reinders
Een speciaal woord van dank voor Huisartspraktijk Habets voor
de geboden zorg. Tevens een speciaal woord van dank aan
team Groene Kruis en het herenkoor.

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

Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties
voor ons een grote troost zijn bij de verwerking van het
heengaan van Truus Weerts Reinders.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Namens Jan Weerts en familie.
Pastpaedje 15, 5768 BC Meijel

www.vooraltijdbijzonder.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

Enige en algemene kennisgeving
Omringd door vele liefdevolle handen is van ons heengegaan,
onze lieve moeder, oma en omi in de leeftijd van 93 jaar

* Blerick, 6 oktober 1928

De schietbomen voor het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) 2022
in Meijel staan in de grond. Zaterdag 30 april werden maar liefst
41 schietbomen geplaatst. Het OLS 2022, dat op 3 juli plaatsvindt,
komt steeds dichterbij. Op feestelijke wijze werd daarbij stilgestaan door de schietbomen in te zegenen door kapelaan Roger.
Ook werd dit muzikaal omlijst.

† Venray, 30 april 2022

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: Westeringlaan 9, 5993 CD Maasbree
De crematiedienst zal in besloten kring plaatsvinden.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Gezocht in Baarlo, hulp in de
huishouding voor 5 - 6 uur per week.
Tel. 06 20 63 35 89

Schietbomen OLS Meijel
geplaatst en gezegend

Hay van Enckevort

Aspergeboerderij Friesen Castenray
Lekkere asperges ook geschild.
Boerderijautomaat 24 uur open.

Te huur opslagruimte 06 21 27 15 02
Beringe Regio Boedelopslag

stukje historie uitdiepen en presenteren. De eindpresentatie van alle
werkstukken is op vrijdag 17 juni.
Met de extra gelden die worden
opgehaald, worden speciale uitjes
georganiseerd voor schoolgaande
kinderen, gecombineerd met informatieve workhops. Ook voor senioren worden er dan in de middagen
activiteiten georganiseerd. Zo krijgt
de historie van Baarlo nog meer
draagvlak. De crowdfunding-actie
loopt tot 16 juni.

Sinds 8 januari 2009 weduwe van

Te koop geraniums surfinia en vele
andere soorten Perkplanten. M
Verhees Egchelseweg 18 Panningen

De talrijke blijken van medeleven na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Dankbetuiging

Hortensia’s (heel veel srt.) Rhodo
e.a. groenbl. heesters ook op
stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv.
DIV. AANBIEDINGEN ZIE: www.veldtuinplanten.nl Open za. 9.30-16.30 uur,
of vrij. na afspr: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree

De groepen 6-7-8 van basisscholen
De Diamant en De Omnibus gaan
aan de slag met een zes weken
durend project, startend op maandag 9 mei. De kinderen maken
kennis met hun roots door gastlessen gegeven door leden van
Historische Werkgroep De Borcht,
een escaperoute door het dorp naar
allerlei historische plekjes en het
prikkelen van de creativiteit door
zelf een natuurstenen kunstwerk
te maken. Daarnaast gaan ze een

Mien van Enckevort-Schmitz

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52

In de vorm van een zuil worden de belangrijkste highlights uit de
geschiedenis van Baarlo verbeeld. Om de realisatie te bekostigen
en de jeugd bij het project te betrekken is Baarlo Leeft! een crowdfundingsactie gestart.

in liefde verbonden met

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

bob noten

† Panningen, 25 april 2022

Baarlo Leeft! start crowd
fundingsactie voor historisch
project

Ludo van den Heuvel
waren voor ons een enorme troost.
Hartelijk dank hiervoor.
Riet v.d. Heuvel, kinderen en kleinkinderen
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Katsberg, thuiszorg Groene Kruis Panningen
en zorgcentrum Hornerheide, woning 1.

“Vele vrijwilligers hebben al veel
werk verzet om het terrein klaar
te stomen voor het OLS. Nu de
schietbomen staan, is het terrein
ook echt al te bewonderen door
iedereen. Een mooi startschot waar
we samen bij stil hebben gestaan.
Uiteraard is er ook nog veel werk te

verzetten, maar we zijn nu al trots
dat we samen met vele vrijwilligers gaan zorgen voor een prachtig OLS-terrein”, aldus Leo Kuepers,
voorzitter van de werkgroep Terrein
en Techniek OLS 2022.
Beeld: Johan Horst

0505 \ jongeren
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15-vragen aan

Lotte Driessen Maasbree
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Altijd jezelf blijven. Dit advies heb
ik van mijn moeder gekregen en
ik vind het ook heel belangrijk.
Als mensen jou niet leuk vinden
om wie je bent dan is dat maar zo.
Verander niet voor een ander, maar
blijf gewoon jezelf. Er zullen vast
andere mensen zijn die je wel leuk
vinden en wel met je om willen
gaan. Je bent goed zoals je bent.

Met vriendinnen afspreken vind ik
superleuk om te doen, want het
is altijd keigezellig met zijn allen.
Op vrijdag hebben we meestal
‘kiët’ met onze vriendinnengroep.
Daar kijk ik altijd erg naar uit.
Maar, een filmavond met ons gezin
vind ik ook heel erg leuk.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb twee gescheurde trommelvliezen en ik ben hier ook al drie
keer aan geopereerd, maar omdat
het nog steeds niet dicht is, zei
de dokter dat ze me nog een keer
kunnen opereren. Ik heb besloten dat niet te doen en gewoon zo
verder te leven. Ik heb er namelijk zelf niet zoveel last van en ben
eraan gewend dat ik minder goed
hoor.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een foto van mijn vader en ik voor
de Eiffeltoren. Dit was toen opa en
oma ons vier dagen meenamen
naar Disneyland Parijs. Eén van
die dagen gingen we de stad zelf
bezoeken en dat was heel erg
mooi.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Naam:
Leeftijd:
School:

Lotte Driessen
12 jaar
Bouwens van der
Boijecollege
Woonplaats: Maasbree

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keertje met vriendinnen op vakantie willen gaan naar
een warm land. Daar dan elke dag
lekker zonnen op het strand en heel
veel leuke dingen doen. Maar ik
vind de avontuurlijke vakanties met
ons gezin ook altijd heel erg leuk en
dan maakt het mij eigenlijk niet zo
veel uit naar welk land we gaan.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Ik zou graag Spaans willen leren,
want dan kan ik praten met mijn
tante uit Peru. Ook zou ik nog
graag wat meer motivatie willen

hebben om te leren en huiswerk te
maken.

Wat deed je als kind het liefst?
Heb je een leuke jeugdherinnering?
Ik was vroeger altijd aan het dansen op of mee aan het zingen met
K3-liedjes, maar ik knuffelde ook
heel erg graag met dieren en dat
doe ik nu nog steeds graag, net
zoals zwemmen.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik denk Halloween in Toverland
met mijn vriendinnen, want toen
gingen we naar een heksenbos.
Het was buiten al donker en dat
was best wel eng. Eigenlijk heb ik
er ook niet heel veel van gezien,
want ik vond het zo eng dat ik
met mijn ogen dicht tussen al mijn
vriendinnen liep.

In groep 3 zagen we elkaar voor
de eerste keer, toen gingen we
een keertje afspreken en het
klikte meteen. Wij hebben precies dezelfde interesses, maar we
lijken qua uiterlijk helemaal niet
op elkaar. Ik hou heel erg veel van
haar en ik hoop dat we voor altijd
beste vriendinnen blijven.

Heb je een verborgen talent?
Ik ben heel creatief en ik hou er
ook van om te tekenen of te schilderen. Het liefste teken of schilder ik iets na, bijvoorbeeld uit een
tijdschrift of van een plaatje op
Pinterest. Als ik me op school verveel dan ga ik ook tekenen in mijn
schrift.

Heb je een bijbaantje?
Nee, ik heb nog geen bijbaantje,
maar ik pas soms op bij mensen
en daar verdien ik ook een beetje
geld mee.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn moeder, want ze helpt mij met
alles en geeft me ook motivatie en
adviezen. Ik had geen betere moeder kunnen wensen. Ik kom ook
altijd tot rust bij mijn opa en oma,
want zij staan altijd voor me klaar.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik gun mensen altijd het allerbeste
ook als ik zelf daarvoor iets moet
inleveren. Ook kan ik goed delen.
Als ik bijvoorbeeld snoep heb, dan
geef ik altijd wat aan de mensen
om me heen, want ik word er blij
van als mensen ook blij zijn om iets
wat ik hen gun.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik ben niet zo van het lezen, want
als ik lees dan is het voor school.
Maar het laatste boek dat ik heel
erg leuk vind ben ik nu aan het
lezen. Het heet ‘Op blote voeten’
en het is geschreven door Maren
Stoffels. Het gaat over een 16-jarig
meisje genaamd Sam(anta) dat een
nieuwe buurjongen krijgt en verliefd op hem wordt. Maar ze twijfelt
of hij haar ook leuk vindt, omdat ze
kort haar heeft en vaak een jongen
wordt genoemd. De buurjongen
start een hotel waar zij mag gaan
werken als serveerster en in haar
vrije tijd schrijft ze graag brieven
naar een vriendin van vroeger of
spreekt ze af met Elsa en Bo. Dat is
alles wat ik tot nu toe weet, maar ik
ga het nog uitlezen.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou niet mijn leven willen ruilen, maar een weekje kan wel.
Het maakt me eigenlijk niet zoveel
uit met wie ik zou ruilen, als diegene
maar rijk is. Ik zou namelijk heel
graag eens willen weten hoe dat is.
Tekst: Marin Driessen

Onderzoek naar twee locaties voor De School Maasbree
Het College van B&W van Peel en Maas gaat twee locaties onderzoeken voor de huisvesting van De School in
Maasbree. Het gaat om een locatie bij sportcentrum Dynamic en in het gebied Meulenveld. Momenteel huisvest
de openbare basisschool in een noodgebouw bij basisschool De Violier, maar daar is een gebrek aan ruimte.
De openbare basisschool De School in
Maasbree is al vijf jaar gehuisvest in
een noodgebouw.
Omdat het leerlingenaantal stijgt,
is het huidige gebouw niet op de
toekomst gericht. Volgens wethouder John Timmermans worden er de

komende jaren ruim tachtig leerlingen verwacht. Daarom wordt op de
nieuwe locatie ingezet op honderd
kinderen om de toename te dekken. Door een extern adviesbureau
worden nu twee locaties onderzocht. Er wordt gekeken naar dubbel

gebruik, hoeveel ruimte er nodig is
voor de school, de kosten en welke
gebruikers er momenteel op de locaties aanwezig zijn. De gemeente
vindt het praktisch niet verstandig
om de locatie bij De Violier uit te breiden. Dit omdat het pand geen ruimte

biedt voor Hoera Kindercentra dat bij
de school kinderopvang wil gaan aanbieden. Daarom wordt nu gekeken
naar de sportomgeving en het gebied
het Meulenveld, een terrein tussen de
Molenstraat en de Westeringlaan.
Op dinsdag 7 juni krijgt de gemeenteraad het voorstel voorgelegd. De raad
krijgt dan de mogelijkheid om extra
punten aan te dragen voor het onderzoek.

Hoi

Column

Vakantie
De tijd om weer eens goed tot
rust te komen. Even weer één
op één tijd met vrienden,
vriendinnen, familie en
natuurlijk met jezelf.
In de vakantie neem je je allerlei
goede dingen voor. ‘Deze vakantie ga ik echt veel werken.’
‘Deze vakantie ga ik geen geld
uitgeven.’ ‘Deze vakantie ga ik
meer sporten.’ En misschien de
onmogelijkste, deze vakantie
ga ik vroeg opstaan.’ Als je toch
vakantie heb waarom genieten we dan niet van de luxe die
we zelden aangeboden krijgen?
Gun jezelf de tijd, de rust en de
aandacht voor jezelf. Waarom
moet je tijd nuttig besteed zijn?
Een middagje uitslapen, bankhangen met Netflix erbij en
‘s avonds het een keer lekker laat
maken in bed, is ook aandacht
voor jezelf. Vergeet jezelf niet en
verlies jezelf niet uit het oog.

Misschien is deze
column net de
kleine aansporing
of motivatie die een
lezer nodig had
Om nu eens even lekker bij te
kletsen met die ene vriendin die
je al zo lang niet gesproken hebt.
Om nu die ene boswandeling te
maken waar het altijd te koud
voor was. Om nu dat uitstapje te
maken waar niemand ooit tijd
voor had. Om nu eens even een
stapje terug te doen uit je dagelijks werkschema. Misschien is
deze column net de kleine aansporing of motivatie die een lezer
nodig had. Misschien is dit juist
jouw reden om de krant maar
snel bij het oud papier te gooien.
Maar ook dan neem je de tijd
ergens voor deze vakantie.
Mijn plannen zijn vooral nog
veel werken. Genieten van het
lekkere weer. Mijn goede voornemen was vroeg opstaan.
Maar daar is het pas één keer
van gekomen. Mijn excuus
ervoor? Ik wil pas opstaan als het
buiten net zo warm is als het in
mijn bed was. En jammer genoeg
is dat pas in de middag. Ja, verdorie... dan toch nog maar een
paar keer omdraaien.
Mirthe
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Staken moet altijd kunnen
Er was chaos op Schiphol tijdens de meivakantie. Door een staking stond het vliegveld op zijn kop. Werknemers eisen meer loon en laten daardoor hun werk liggen. Reizigers zijn hier echter de dupe van. Alleen KLM al moest namelijk het eerste weekend van de meivakantie bijna 150
vluchten annuleren. Moet een staking op alle momenten kunnen? Dus ook op momenten dat heel veel mensen er last van hebben die eigenlijk
geen invloed hebben op de eisen die de stakers stellen?
Reizigers werden tijdens de staking opgeroepen om vanwege de drukte niet meer naar de
luchthaven te komen. Het bagagepersoneel
van KLM staakte, met drukte en een reeks
vluchtannuleringen tot gevolg. Het bagagepersoneel is namelijk van mening dat ze onder
slechte arbeidsvoorwaarden en te hoge werkdruk moeten werken. Daarnaast spelen nog
de plannen van KLM om de afhandeling van
bagage deels te uit te besteden. Vanwege
deze staking zagen verschillende reizigers hun

vakantieplannen in het water vallen.
De staking op Schiphol is één van de voorbeelden
van een staking die grote gevolgen heeft. Toch
doet het personeel niets anders dan opkomen
voor hun rechten. Juist in drukke tijden kunnen
zij een statement maken. Staken moet dus eigenlijk altijd kunnen. Aan de andere kant zijn mensen de dupe die niets te maken hebben met de
arbeidsvoorwaarden van anderen. Een grote groep
vliegreizigers die vanwege de staking op het
vliegveld getroffen werd door vertragingen en/

of annuleringen, vist nu achter het net bij financiële vergoedingen. Het blijkt namelijk dat alleen
KLM-reizigers recht hebben op genoegdoening.
Passagiers van andere maatschappijen vallen
buiten de boot. Dit levert veel onbegrip op onder
gedupeerden. Heb jij wel begrip voor de staking
of vind je dat het KLM-personeel een rustiger dag
had moeten uitzoeken?

Staken moet altijd kunnen. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

Ik ben koningsgezind
De koninklijke familie vierde woensdag 27 april weer Koningsdag. Veel mensen gingen in oranje shirt de straat op om elkaar te treffen, langs de
markten te gaan of een feestje te vieren. Maar ben jij ook echt koningsgezind?
We hebben Koningsdag in Nederland om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren.
Maar vier jij ook echt de verjaardag van onze
koning? Of ben je gewoon blij omdat (de meeste) mensen vrij hebben en er allerlei activiteiten
worden georganiseerd? Vind je het koningshuis

niet meer van deze tijd, of is de koning belangrijk
voor de eenheid van ons land?
De reageerders op de poll geven aan koningsgezind
te zijn. Ze zijn voor het koningshuis en hebben er
geen problemen mee dat er veel geld wordt uitgetrokken om de koninklijke familie tijdens Konings-

dag in het zonnetje te zetten. De stemmers op de
poll vinden het belangrijk dat er een koningshuis is.
Op wereldgebied zijn Willem-Alexander en Maxima
graag verwelkomde gasten en daardoor doen we
het goed op het internationaal veld.

PvdA/GroenLinks

Graag ruimhartige uitvoering
van regeling energietoeslag
Het Rijk verhoogt het budget waarmee gemeenten huishoudens
met een laag inkomen een energietoeslag kunnen verstrekken
van 800 euro met 175 miljoen tot 854 miljoen euro. PvdA/
GroenLinks vindt dat de gemeente deze regeling ruimhartig
moet uitvoeren, want veel huishoudens zitten in financiële nood
en onze gemeente zit goed bij kas.

Apply online at
jobs.deere.com

Human Resources & Office Administrator (m/f/d)
The HR Team in Horst is looking for a HR & Office Administrator (min. 32 hours) for a
temporary assignment. Our ideal candidate will be able to start latest June 2022 and
work till mid-January 2023 to help in covering a maternity leave.

•
•
•
•

You will perform a variety of tactical tasks to support HR,
such as employee time registration, employee records and
other routine activities.
In addition, you will also perform work related to the
reception such as welcoming guests and managing calls.
You have a background in human resources, secretary,
administration or equivalent.
You have ±3 years of experience in a similar role and
preferably in a dynamic work environment.

For more information about this vacancy, please scan the QR code or go to jobs.deere.com!
John Deere Fabriek Horst B.V.
Energiestraat 16
5961 PT Horst, Nederland
John Deere employs approximately 75,000 people and is the world's largest manufacturer of agricultural
equipment. Our name stands for high quality and reliability. John Deere Fabriek Horst B.V. produces and
develops sprayers and employs about 200 people.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Wij zijn op zoek naar een
betrouwbare, zelfstandige,
precieze hulp in de huishouding.
Schoonmaken en strijken, wekelijks
3-4 uur in Blerick. 06 43 23 66 90
Gez. vlotte energieke huishoudelijk
hulp (geen student), ervaren, zelfst.
functionerend. Voor 4-8 uur p. wk.
Bij interesse: 06 14 45 52 50.

Praktijk Sensus Panningen heeft
’n nieuwe website. www.sensus-pvs.nl.
We gaan tal van workshops en
cursussen organiseren, zoals: WORKSHOP
mindfulness (10 mei), ACT (19 mei)
Mediteren (24 mei). Aanmelden:
06 13 74 75 29 / info@sensus-pvs.nl
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans
Voor het spuiten van verwarmings
radiatoren, evt ophalen mogelijk.
Meer info 077 466 34 52 of 06 42 84 74 11

PvdA/GroenLinks heeft voorgesteld de grens voor het toekennen van de energietoeslag te
stellen op 130 procent van het
minimum. Lokaal Peel en Maas,
CDA, VVD en D66 hebben dat
afgewezen. De grens blijft 120
procent. Nu de toekenningsgrens
niet omhooggaat, dringt PvdA/
GroenLinks aan op een ruimhartige uitvoering. Dan kunnen toch
meer huishoudens de energietoeslag krijgen. Bijvoorbeeld
huishoudens met een klein pensioentje die veel ziektekosten
hebben en huishoudens die in
de schuldsanering zitten. De eerste groep huishoudens zou recht
hebben op de energietoeslag
als het fiscaal verzamelinkomen wordt genomen om vast te
stellen of voldaan wordt aan de
120 procent-grens. Dan worden
namelijk hoge ziektekosten of
andere onvermijdbare lasten in
mindering gebracht op het inkomen alvorens de 120 procenttoets wordt toegepast.
Een aantal organisaties, waaronder ouderenbonden en vakbewegingen, helpt huishoudens
met het invullen van hun inkomstenbelasting. Zij hebben con-

tact met die huishoudens. Als de
gemeente de regeling ruimhartig
uitvoert, zouden deze organisaties betreffende huishoudens
kunnen adviseren een aanvraag
voor energiecompensatie in
te dienen. Verder staat het de
gemeente vrij om de energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen boven
de inkomensgrens, die vanwege problematische schulden
en deelname aan een schuldhulptraject weinig te besteden
hebben; in de regel slechts het
‘vrij te laten bedrag’ van circa
95 procent van de bijstandsnorm. Daarnaast zijn er huishoudens met een onvolledige
AOW omdat ze minder dan vijftig
jaar woonachtig zijn geweest in
Nederland. De gemeente kan
contact opnemen met de Sociale
Verzekeringsbank waar deze
huishoudens bekend zijn en ze
via deze weg ook ambtshalve de
toeslag toekennen.

TamTom

Column

Platen en
plaatjes
Marc Overmars heeft iets met
plaatwerk, althans zo lijkt het.
Eerder moest hij bij Ajax op stel
en sprong vertrekken omdat hij
met piemelplaatjes had lopen
leuren en nu lijkt hij een plaat
voor zijn kop te hebben. Na zijn
gedwongen vertrek bij Ajax, als
gevolg van dat soort activiteiten, maakte hij onlangs de
overstap naar voetbalclub
Royal Antwerp FC in België.
Bij zijn aanstelling vertelde hij dat
wat er bij Ajax gebeurd was, hij achter zich wilde laten. Hij vond het erg
jammer dat hij bij Ajax had moeten
vertrekken door dat gedoe met die
piemelplaatjes. “Maar ja, je moet
verder, ik moet daar doorheen”, zei
hij. Het voelde alsof hij het vooral
lastig vond voor zichzelf, omdat het
zoveel impact op zijn leven heeft.
Hij wilde verder niet dieper op de
zaak ingaan. Blijkbaar is hij helemaal niet bezig met de vraag wat
zijn vunzigheid met vrouwen doet.
Daarover geen woord. Hij liet zijn
slachtoffers daarmee een figuurlijke
middelvinger zien.
De leiding van Royal Antwerp lijkt
daar ook zo over te denken. De club
beschouwt de zaak Overmars bij
Ajax als een privékwestie, waardoor deze geen belemmering vormt
voor zijn aanstelling. “We hebben
goed geluisterd hoe alles in elkaar
stak en wij hebben vanuit onze kant
Marc overtuigd wie we zijn en wat
onze waarden zijn. Dat matcht. En
nee, we hebben het hierover niet
specifiek met onze vrouwelijke
medewerksters gehad”, aldus algemeen directeur van FC Antwerp,
Sven Jaecques.
Zo’n match belooft wat voor vrouwen binnen deze club. Ik zou als ik
hen was maar alvast het telefoonnummer van Marc Overmars vragen
om dat bij voorbaat al te blokkeren.
De aanschaf van een kuisheidsgordel lijkt me ook een goede investering. Wat me nog het meest stoort,
is dat er in Nederland nauwelijks
negatieve reacties zijn over deze
overstap van Overmars. Iemand
zoals Johan Derksen bijvoorbeeld,
vindt dat dit moet kunnen.
Maar Derksen past dan ook prima
in de sfeer van dit onderwerp.
Denk de snor en de lange haren
weg, maak een foto en je hebt een
aangekleed piemelplaatje.

Tekst: Annigje Primowees, Frits
Berben, Raf Janssen, raadsleden
Tom van Bakel
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Koningsdag 2022 Huis van de Gemeente. Foto: Stefan Koopmans

Informatie over opvang
Oekraïense vluchtelingen
De opvanglocaties in Maasbree en Meijel zijn in gebruik. Ook zijn er op verschillende
plekken in Peel en Maas inwoners die Oekraïense vluchtelingen in hun woning opvangen.
Er verblijven inmiddels ruim 200 mensen uit Oekraïne in de gemeente Peel en Maas.
Informatie op de website
Mogelijk heeft u vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld over
werk, onderwijs of zorg. Op de website van de gemeente vindt u veel informatie. Kijk op
www.peelenmaas.nl onder de knop Oekraïne.
Binnen korte tijd komt er ook een speciale website voor Oekraïense vluchtelingen die worden
opgevangen in de provincie Limburg. Op deze website komt informatie te staan in het
Nederlands, Oekraïens en Russisch. Zodra deze website online is, vermelden we dat op de
website van de gemeente en op deze pagina in de Hallo Peel en Maas.

Kermis Maasbree 7 t/m 11 mei
Zaterdag 7 mei 16.00 uur

Opening kermis door wethouder Sanders bij ‘t Gemeintehoes en
aansluitend een kwartiertje gratis draaien voor de kinderen.

Dinsdag 10 mei en woensdag 11 mei

Bekendmakingen

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

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Grotestraat 11
Heuvel 4
Johannes-Hoeve uitbreiding
Hoevenstraat 22
Peelstraat 86
Gruise Epper 8
Jan v.d. Boschstraat 1
Koetsiersweg 3
Op de Lundert 9
Op de Lundert 15
Servaashof 20
Dijk 5
Dorpstraat 71
Eerselsberg 3
Eerenbeemd 2
Heufkesweg 12
Katsberg 1
Vieruitersten 6
Heibloemseweg 30
Industrieterrein Panningen 106
Laagheide 1
Loosteeg 15
Stox 21
Protocol cameratoezicht

WhatsApp

Gemakkelijk
Gemakkelijk en
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
06
1804
7445
nummer 06 - 1804 7445
Wij
Wij beantwoorden
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
maandag t/m vrijdag van 08.30tot
tot17.00
17.00uur
uur

Verrassing op het kermisterrein.

Kermis zondag t/m woensdag geopend van 14.00 tot 24.00 uur.

Veul plezeer same!

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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BEVO doet goede zaken in
Arcen

Oekraïense vluchteling kan Grashoek
niet aan overwinning helpen

In de uitwedstrijd tegen DEV Arcen deed BEVO zondag 1 mei goede
zaken in de strijd om de derde periodetitel. Op een zonovergoten
sportpark De Hondskamp boekten de Beringers een 2-0 overwinning.

Hoewel de 1-4 nederlaag anders doet vermoeden, wist Grashoek het Hegelsom zondag 1 mei behoorlijk moeilijk te maken. 80 minuten lang was de koploper niet zeker van de punten. Pas toen Hegelsom de laatste tien
minuten meer ruimte kreeg, sloeg het genadeloos toe.

De twee teams schotelden het
publiek een leuke en vermakelijke wedstrijd voor. De thuisploeg mocht dan wel het meeste
balbezit hebben, BEVO creëerde
gedurende de gehele wedstrijd
de beste kansen. Uiteindelijk gingen de punten dan ook verdiend
mee naar Beringe. Na een mooie
BEVO-aanval wist Kevin Vossen
de score te openen. De 2-0 viel
na een slimme actie van Sam van
Rijt in het strafschopgebied die
een penalty opleverde. Deze werd
vakkundig benut door Stan Spee.

Daarna wist DEV een veldoverwicht te creëren. Tot veel doelgevaar leidde dit niet. In de tweede
helft werd het veelal een fysieke
strijd met veel lange ballen voor
het BEVO-doel. Nick Steeghs wist
zijn doel echter schoon te houden.
De wil om te winnen van BEVO
kant gaf de doorslag, met name op
momenten dat het toch nog spannend leek te worden. Onder leiding
van routinier Roger Gielen hield de
BEVO-verdediging prima stand.
Tekst: BEVO

Grashoek begon de wedstrijd met
een nieuw gezicht: Ivan Muchak, een
Oekraïense vluchteling die in Grashoek
is ondergebracht. De voormalige prof
toonde zich een absolute versterking
voor de geelzwarten, hoewel hij er in
zijn eentje niet in slaagde het beeld van
de wedstrijd te veranderen. Hegelsom
ging vanaf de eerste minuut op zoek
naar de overwinning. Toen scheidsrechter Schnitzler in de 21e minuut een
vlagsignaal voor een achterbal wegwuifde, kon Guido Kauffeld eenvoudig de openingstreffer binnen tikken.
Enkele minuten later moest Grashoek
opnieuw even slikken toen een duide-

lijke handsbal geen penalty opleverde.
Toch liet Grashoek zich niet uit het veld
liet slaan en creëerde het enkele kansen. Ivan Muchak trof de paal bij een
vrije trap en doelman Witt verwerkte
een prima schot van Coen Gommans
met een puike redding tot corner. De
start van Grashoek in de tweede helft
was flitsend. In de 47e minuut maakte
een Hegelsomse verdediger opnieuw
hands. Ditmaal wees de scheidsrechter
wel naar de stip. Coen Gommans verzilverde de penalty met een geplaatst
schot in de linkerhoek. Hegelsom
moest nu weer komen en er ontstonden de nodige hachelijke situaties voor

het Grashoekse doel. Uiteindelijk kwam
de gasten in de 67e minuut terecht
op 1-2. Marc van Rens verzilverde een
uitgespeelde kans met een voor doelman Koen Clephas onhoudbaar schot.
Grashoek nam hierna meer risico’s,
maar het beoogde resultaat bleef uit.
Denny Bongers profiteerde in de 79e
en de 84e minuut twee keer op identieke wijze van de geboden vrijheid.
Nauwelijks gehinderd kon hij beide
malen oprukken vanuit het middenveld
en doelman Koen Clephas verschalken
met een geplaatst schot.
Tekst: John Janssen

Ondanks nederlaag nog
kansen voor Herpertz Bevo Hc

MVC’19 troeft Baarlo opnieuw af in
topduel

Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc heeft zaterdag
30 april in Aalsmeer met 32-27 van landskampioen GreenPark
Aalsmeer verloren. Bij rust keek de Panningse ploeg tegen een
16-14 achterstand aan. Door deze nederlaag is Herpertz Bevo HC
afgezakt naar de derde plaats in de kampioensgroep.

Koploper MVC’19 heeft op zondag 1 mei afgerekend met aartsrivaal Baarlo. De wedstrijd eindigde in een 0-3
winst voor de uitploeg. De drukbezochte derby én topper tussen de nummer één en twee vond plaats in Baarlo
met naar schatting ruim achthonderd toeschouwers.

Routinier Dario Polman moest deze
wedstrijd door een blessure missen. Dat betekende dat andere
spelers voor de bijna onmogelijke
opgave kwamen te staan zijn rol
over te nemen. Herpertz Bevo Hc
kon de thuisclub goed bijbenen,
maar keek wel steeds tegen een
kleine achterstand aan. Niet alle
spelers waren in topvorm. In cruciale fases brak dit feit de Panningse
ploeg op. Men werd onnauwkeurig
in de passing, het verdedigen en
de afronding. Het breekpunt kwam
halverwege de tweede helft toen
de landskampioen van 21-20 tot

24-20 kon uitlopen. Deze achterstand wist Herpertz Bevo Hc niet
meer goed te maken. De uiteindelijke 32-27 was verdiend, maar
Herpertz Bevo Hc heeft nog alles
in eigen hand. Als het alle vijf
de resterende wedstrijden weet
te winnen, is een tweede plaats
nagenoeg zeker en mag het in een
Best of Three strijden om de landstitel. Zaterdag 7 mei kan Herpertz
Bevo Hc op bezoek bij Kras
Volendam al zijn eerste slag slaan.

De wedstrijd begon met een flitsende
start. MVC’19 schoot uit de startblokken en kreeg binnen enkele minuten een dot van een kans voor een
vroege voorsprong, maar liet die liggen. Wakker geschrokken trok Baarlo
daarna het initiatief naar zich toe en
beperkte MVC’19 zich tot counteren.
Een rol waarin de Maasbreese ploeg
zich overigens graag schikt en in excelleert. Het Baarlose offensief resulteerde ook in een aantal doelkansen
voor Rik Schotman, Michiel Hanssen
en Sander Gulev. Die werden echter
gemist of door MVC-doelman Tim van

Renselaar met fraaie safes onschadelijk
gemaakt. Daarbij had Baarlo ook nog
de pech dat een zuiver lijkende treffer van Rik Schotman op advies van de
Maasbreese lijnrechter wegens vermeend buitenspel werd afgekeurd. De
rust ging dus in met een dubbelblanke
stand.
In de tweede helft was MVC’19 de
betere ploeg. De Baarlose aanvalspogingen strandden praktisch allen in het
zicht van de haven, veelal als gevolg
van te lang individualistisch spel. Aan
de andere kant was MVC’19 op de
tegenaanval effectiever. Vanuit een

flipperkastsituatie opende Rob Custers
al vrij snel de score en gooide Ron van
den Kerkhof 20 minuten voor het einde
het slot op de deur met een bijzonder
fraaie omhaal: 0-2. De derde treffer,
een lob van Mike Peeters in de absolute slotfase, was meer voor de statistieken: 0-3. Een ietwat geflatteerde,
maar zeker niet onverdiende zege voor
de gasten uit Maasbree, die de koploperspositie daarmee flink verstevigde
en daarmee tevens een voorschot op
de titel lijkt te hebben genomen.
Tekst: Len Gielen

Tekst: Mat Nellen

VOORJAARSVERKOOP
UIT EIGEN KWEKERIJ

WAT?

Twee kampioenen bij VC Kessel

WANNEER?

VC Kessel heeft maar liefst twee kampioenen. Eerst waren het de volleybalsters van het derde damesteam,
onder leiding van trainer/coach John ter Voert, die in Weert middels een overtuigende 0-4 zege de titel
definitief wisten binnen te halen. Na de titel in de najaarsreeks, werd ook de voorjaarsreeks als kampioen
afgesloten. Een paar uur later maakte het reserveteam Dames 2 het feest compleet. In de eigen Kesselse
sportzaal werd tegen directe concurrent Stravoc duidelijk gemaakt dat de titel alleen aan het team van
trainer/coach Fran Fusers toekwam. De Kesselse dames wonnen de eerste drie sets op overtuigende wijze,
waarmee het kampioenschap een feit was. Op zaterdag 21 mei worden de teams in het zonnetje gezet
wanneer de Kesselse volleybalvereniging haar (uitgestelde) gouden jubileum viert.

WAAR?
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Verschil in laatste minuut zichtbaar

S.V. Egchel 1 verliest van Olympia Boys 1
De heren van S.V. Egchel 1 hebben met 1-3 verloren tegen Olympia Boys uit het Brabantse Ommel. De wedstrijd
vond plaats op zondag 1 mei in Panningen. Tijdens de thuiswedstrijd ging het er gelijk aan toe. Pas in de
laatste tien minuten werd het verschil zichtbaar.
S.V. Egchel spelers Sami Amhaouch en
Frank Gielen stonden in tegenstelling
tot vorige week weer opgesteld. De
Egchelse club begon de wedstrijd met
een slechte start. Luuk Timmermans
viel uit tijdens de warming-up waardoor er een beroep werd gedaan op
spelers uit het tweede elftal en de
jeugd. In de tweede minuut werd het
verschil gemaakt met een doelpunt
door Brent Vulders van Olympia Boys.
De achterstand kon worden ingehaald
door thuisploegspeler Frank Gielen
maar in een kansrijke positie schoot
hij tegen de keeper aan.
De spelers uit Panningen kwamen
vervolgens goed weg bij twee tegen
kopballen die net over het doel ver-

dwenen. Er ontstonden net voor de
rust een paar kansen voor de thuisploeg, maar geen treffers. Na de rust
bouwde de wedstrijd zich redelijk
gelijk op met wat corners en vrije
trappen aan beide kanten.
Jeugdspeler Bart Doensen werd in de
loop van de tweede helft geruild voor
S.V. Egchel speler Ryan Bruisten. Nadat
een schot van Olympia Boys nog de
Egchelse lat had geraakt, kwamen de
gasten in de 80e minuut middels een
schot over keeper Kars Titulair op een
0-2 voorsprong, wederom door Brent
Vulders.
Een andere jeugdspeler van S.V.
Egchel, Sten van Schaijk, loste Leon
Teeuwen af. Even later kwam ook

Niek Verschaeren op de positie van
Roel Reinders. Olympia Boys wisselde gedurende de 90 minuten maar
liefst vier keer. In de 88e minuut
mocht Egchel een strafschop nemen
na een overtreding. Frank Gielen van
S.V. Egchel zorgde voor de 2-1. Brent
Vulders maakte 2 minuten later vanaf
11 meter zijn derde doelpunt van de
dag, 1-3. S.V. Eghel wist de achterstand niet meer in te halen, waardoor de wedstrijd eindigde met een
eindstand van 1-3. S.V. Egchel speelt
zijn volgende duel uit tegen de aanstaande verwachte kampioen SVSH uit
Someren-Heide.
Tekst: S.V. Egchel

Panningen verliest op de valreep in Reuver
Ondanks nagenoeg ideale weersomstandigheden legden zowel Panningen als Reuver op zondag 1 mei een
matige wedstrijd op de mat van sportpark Dijckerhof in Reuver. Uiteindelijk wist de ploeg die de punten het
hardste nodig heeft, Reuver, diep in blessuretijd beslag te leggen op de overwinning: 1-0.
Reuver kwam goed uit de startblokken. Meteen in de 2e minuut
dook het al gevaarlijk op voor het
Panningen-doel. Even later leidde
balverlies van Panningen tot een
vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Het lage harde schot
ging voorlangs. In de 32e minuut
was Reuver voor de derde maal
gevaarlijk. Panningen-doelman
Jordy Nelissen moest gestrekt
naar de hoek voor een gevaarlijk
schot van de Reuverse linksbuiten.
Daarmee zijn meteen alle memorabele momenten uit de eerste helft
genoemd. In de tweede helft nam

Panningen, dat zijn complete voorhoede miste door blessures, het
initiatief. Dit leidde meteen na rust
tot een uitgelezen mogelijkheid
voor Bas Wilmer. Daarbij bleef het
vervolgens lange tijd. Bij Panningen
was inmiddels Dion Vogelzang
ingevallen voor de geblesseerde
Youri van den Hurk. In de 65e
minuut maakte ook de volgende
jeugdspeler, Ayoub Amhaough,
zijn debuut in het eerste elftal van
Panningen. De groenwitten werden
weliswaar sterker, maar grote kansen bleven uit. Trainer Naard Vaes
besloot daarop centrale verdediger

Roy Cuppen naar voren te dirigeren.
Dit zorgde voor meer body in de
voorhoede van Panningen. Ook een
derde jeugdspeler, Jop Engels,
maakte zijn debuut in het vaandelteam van Panningen. Tot winst voor
Panningen leidde het allemaal niet.
Sterker nog: in de vierde minuut
van de blessuretijd dook Reuver
voor het eerst in de tweede helft
op voor het doel van Panningen op
meteen was het raak: 1-0 door Tim
Lenssen.

Tekst: SV Panningen

Einde aan Heldense zegereeks
Na vier overwinningen op rij bleef Helden op zondag 1 mei in de thuiswedstrijd op een 1-1 gelijkspel tegen het
verrassend laag geklasseerde Liessel. Na een zeer matige eerste helft, waarin de blauwwitten op achterstand
kwamen, lukte het de ploeg niet om het overwicht in de tweede helft om te zetten in een overwinning.
De wedstrijd kwam moeizaam op
gang. Liessel, dat ieder punt in deze
competitie koestert in de strijd om
lijfsbehoud voetbalde ‘op eieren’,
maar Helden was in de eerste 45
minuten niet bij machte het Liessel
lastig te maken. Aan beide kanten
viel in de eerste helft een doelpunt.
Dat van Helden werd echter wegens
buitenspel afgekeurd. Het Liesselse

doelpunt, gescoord in blessuretijd,
vond wel genade bij de scheidsrechter. Na een mooie voorzet van links
werd de bal keurig achter keeper Nick
Bouten binnen gekopt. In de tweede
helft ging een furieus Helden op
zoek naar de gelijkmaker. Die kwam
er al vlot. Het was weer eens Koen
Maessen die het doelpunt voor zijn
rekening nam, met Sef Arts als prima

aangever. Daarna regende het kansen
voor Helden. Een prachtig schot van
Mees Philipsen verdween net over het
doel. Ook Ties van Breukelen wist een
kans over rechts niet te verzilveren.
Zo kwam het niet van een tweede en
winnende Heldense treffer en bleef
het bij een 1-1 gelijkspel.
Tekst: VV Helden

Voor mensen met dementie

Dansmiddag in Panningen
In Panningen wordt op donderdag 12 mei een dansmiddag georganiseerd onder het motto ‘Dans met mij’
voor iedereen die van dansen houdt. De middag is speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook rolstoeldansers en hun begeleiders zijn welkom. Met begeleiding van professionele vrijwilligers staan ontspannen en ontmoeten deze middag centraal.
Tijdens de dansmiddag zorgt DJ
Anton voor muziek. De danszaal is geopend vanaf 13.30 uur.
De aanvang is vanaf 14.00 uur.
Er bedraagt een entreeprijs waarvoor je in ruil een warme drank

en een hapje krijgt. Om 16.30 uur
komt de dansmiddag weer tot een
einde. Er staan al meer dansmiddagen op de planning. Namelijk op
iedere tweede donderdag van de
maand. Alleen in augustus vindt er

geen danssalon plaats in verband
met vakantie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
coördinator Jo Basten.
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6.800 gram vis

Joris van Eekeren winnaar
viswedstrijd Hengelsport
vereniging ‘De Ruisvoorn’
De allereerste viswedstrijd van dit seizoen vond zondag 1 mei
plaats bij visvijver de Breeërpeel in Helden. Na de loting gingen de
deelnemers aan de slag om de ‘Wilma sport en safety’ prijzen
binnen te slepen. Joris van Eekeren kwam als winnaar uit de bus.
Na een actieve visochtend, werden
om 12.00 uur alle vangsten gewogen. Deelnemer Joris van Eekeren
hengelde maar liefst een vis van
6.800 gram uit het water, waardoor hij zichzelf de winnaar mocht
noemen van het de viswedstrijd.

Op de tweede plaats eindigde
Cor van der Weide met een vangst
van 3.650 gram. Oscar Huidekoper
eindigde op de derde plek met een
vangst van 3.600 gram. Mark van
Rens en Micah Trines completeerden de top 5.

Rundje Koeberg
Bij Rundje Koeberg kan iedereen elke tweede zondag van de maand
sporten in de Heldense bossen, met of zonder begeleiding, individueel of in groepsverband. Zondag 8 mei bestaat de mogelijkheid
om te fietsen, te wandelen of te hardlopen.
De fietsers leggen in groepsverband een route van 25 kilometer af.
Inschrijven is mogelijk vanaf 09.00
uur bij Kerkeböske. De gezamenlijke start volgt een kwartier later.
Wandelaars en hardlopers hebben

de keuze uit een route van 7, 13 of
19 kilometer richting Koningslust.
Inschrijven voor deze routes is
mogelijk tussen 07.30 en 09.30 uur,
eveneens bij Kerkeböske.

Lezing en wandeling
Weerdbeemden
IVN Helden organiseert op dinsdag 10 mei een lezing over de
Weerdbeemden, het natuurgebied aan de Maas ten zuiden van
Kessel-Eik. Daarna volgt op zondag 15 mei een wandeling door het
gebied.
Hoe is dit rivierterras hier ontstaan? Wat hebben de kleiafgravingen voor invloed gehad op de
flora en fauna in dit gebied? Welke
planten komen er voor en welke
insecten en vogels leven er? Twan
Jenniskens en Harrie Peeters beantwoorden deze en andere vragen
in hun lezing over dit natuurgebied. Ze beschrijven de invloed
van de geologie op de ecosyste-

men en de daardoor ontstane flora
en fauna. Tijdens de wandeling
blijkt vervolgens wat er ter plekke
valt te ontdekken en herkennen
op het gebied van flora en fauna.
De lezing op 10 mei vindt plaats bij
IVN Helden en begint om 19.30 uur.
De wandeling op 15 mei start om
09.00 uur. Aanmelden voor deze
bijeenkomsten kan via natuurcursus@ivnhelden.nl

10

verenigingen \ 0505

‘Spreek Nederlands met mij’

SeniorenVereniging Kepèl
betrekt Poolse inwoners bij
nieuw project
SeniorenVereniging Kepèl start op maandag 9 mei met het
project ‘Spreek Nederlands met mij’. Het doel is om Poolse inwoners te laten oefenen met het spreken van de Nederlandse taal.
Daarnaast biedt het project ook de ruimte om sociale contacten
aan te knopen en te onderhouden.
De Poolse inwoners kunnen twee
keer per maand, steeds op de
2e en de 4e maandagavond van
de maand, van 20.00 tot 21.00
uur samenkomen. Samen met
Nederlandse vrijwilligers kunnen
er gesprekken worden gevoerd
over alledaagse zaken. De bijeenkomsten worden gehouden in
het Gemeenschapshuis in Kepèl,
Kerkstraat 27 in Panningen.
Er hebben zich al enkele Poolse
mensen aangemeld. Mensen
van Vorkmeer en gemeente
Peel en Maas hebben ook hun
belangstelling kenbaar gemaakt.
Het project is alleen bedoeld
voor Poolse mensen die vast
in Nederland wonen. Het project dat in mei start, eindigt
op 26 september. Vanwege de
kermis in Panningen vindt er
op maandag 11 juli geen bij-

eenkomst plaats omdat het
Gemeenschapshuis dan gesloten is.

Goedendag Project
Na afloop van dit project wil
SeniorenVereniging Kepèl verder gaan met het organiseren
van het Goedendag Project. Een
project met diverse nationaliteiten, dat eind oktober of begin
november op de planning staat.
Dit project is ook bedoeld voor
mensen die zich definitief in
Nederland hebben gevestigd.
Daarnaast moeten de deelnemers ook Nederlands praten. De
bijzonderheden van dit project
worden tijdig bekendgemaakt.
Aanmeldingen als deelnemer
of als vrijwilliger zijn mogelijk
via Jos Janssen, bestuurslid van
SeniorenVereniging Kepèl.

Jubilarissen Verzamelvereniging
De Peelstreek
Tijdens de jaarvergadering van Verzamelvereniging De Peelstreek werden enkele verzamelaars gehuldigd.
Karel Berkers, Frans van Stiphout en Toon van Lith zijn momenteel 25 jaar lid van de vereniging.
Bart Nelissen, Mart van Ninhuys en Betsie Maas - Scheepers zijn veertig jaar lid. Daarom werden deze
leden in het zonnetje gezet. / Beeld: John Loomans
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Adver torial

FysioHelden heeft nu twee inloopspreekuren
bij de huisartsenpraktijk Kessel
Met ingang van maart dit jaar is fysioHelden gestart met inloopspreekuren bĳ de huisartsenpraktĳk Kessel. Iedere woensdag
staan manueel therapeut Sjoerd Lemmen en geriatrie fysiotherapeut Rudi Thiesen voor u klaar. Zĳ zullen uw vragen proberen
te beantwoorden over het bewegingsapparaat en de eventuele klachten die u heeft.

een laagdrempelige manier vragen stellen
aan de fysiotherapeut. Dat kan gaan over
orthopedische klachten, zoals onder andere
heup-, nek- of knieklachten, maar ook over
kwaaltjes die optreden bij het ouder worden.
Het is voor u een vrijblijvende manier om
vlot advies in te winnen. Klachten kunnen
in een vroeg stadium gezien worden en
voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen.
fysioHelden biedt iedere woensdagmiddag
twee spreekuren aan. Rudi is iedere woensdag
van 14.30 tot 15.00 uur aanwezig om adviezen
te geven voor ouderen en bewegen. Daarna is
er het spreekuur van Sjoerd voor orthopedische
klachten van 16.30 tot 17.00 uur.
Aan deze inloopspreekuren zijn geen
kosten verbonden. Ondanks dat het een
inloopspreekuur wordt genoemd, is in verband
met eventuele drukte, aanmelden gewenst.
Wilt u graag het spreekuur bezoeken? Dan
kunt u zich aanmelden bij fysioHelden op
telefoonnummer 077 307 34 35.
Afspraken voor de praktijk op het Elzenpad 2
kunnen ook via dit nummer gemaakt worden.

Fysiotherapie Kessel is met ingang van juli
2021 onderdeel geworden van fysioHelden.
Fysiotherapeute Jeanne Jacobs-Staaks, een
bekend gezicht in het dorp, is verbonden
gebleven aan de praktijk. Zij is onder andere
gespecialiseerd in oedeemfysiotherapie
(lymfedrainage) en bekken(bodem)
problematiek en is aangesloten bij het
Chronisch Zorgnetwerk. Tijdens haar
40-jarige loopbaan heeft ze zich breed
georiënteerd en met name aandacht
ontwikkeld voor het totaalbeeld van de
patiënt.

Jeanne heeft in de praktijk op Elzenpad 2
ondersteuning gekregen van Rudi Thiesen en
Sjoerd Lemmen. Sjoerd is manueel therapeut
en daarbij gespecialiseerd in schouderrevalidatie. Als manueel therapeut behandelt hij vooral
klachten van de gewrichten en de wervelkolom
maar bijvoorbeeld ook sportblessures. Sjoerd
is zelf fanatiek sporter en crossfitinstructeur bij
PRFRM Fitness in Panningen.
Rudi is geriatrie fysiotherapeut en richt
zich op het behandelen van mensen met
ouderdomsziekten. De behandeling is zowel

gericht op het voorkomen van conditie- en
krachtvermindering als op het verminderen
van klachten bij dagelijkse bewegingen. Rudi is
dagelijks te zien op Omroep P&M waar hij voor
ouderen toegankelijke oefeningen begeleid.
De uitzendingen zijn iedere dag om 10.30 uur
en 15.30 uur op de tv-zender van Omroep P&M.
Sinds maart dit jaar zijn de fysiotherapeuten
in Kessel dus op twee locaties zichtbaar:
in de praktijk op Elzenpad 2, en tijdens
inloopspreekuren bij de huisartsenpraktijk in
Kessel. Tijdens deze spreekuren kan men op

Behalve in Kessel heeft fysioHelden vestigingen
in Helden, Panningen en Maasbree. Het team
therapeuten van fysioHelden bestaat in totaal
uit zestien therapeuten, elk met zijn of haar
eigen specialisme en aandachtsgebied. Voor
meer informatie kijk op www.fysiohelden.nl

fysiohelden.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Meimaand

In de meimaand besteden wij
extra aandacht aan Maria.
Want mei is de maand van
Maria. Als het ware zetten wij
haar extra in de bloemetjes.
Waarom? Omdat Maria de
moeder van Jezus is. Op de weg
van het geloof in Jezus is Maria
ons voorbeeld. Zij luisterde
intens naar het woord van
God. En zij wist haar leven
in dienst te stellen van de
naasten. Wij kunnen Maria niet
missen. Wij rekenen op haar
voorspraak en bijstand. In deze
meimaand bidden wij een extra
Weesgegroet en wij steken een
kaarsje aan bij haar beeld en
zeggen een stil gebed.

Parochie Beringe

Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077 466 18 50 of per email roger.
maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Mededelingen

Restauratie oorlogsmonument
Donaties voor de restauratie van
het oorlogsmonument op het
parochiekerkhof van Beringe zijn
welkom op NL 21 RABO 0141939583
van parochie Beringe.
Kerkdiensten
Zondag 8 mei
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Jacobus
Steeghs en Dorothea SteeghsVerstappen en schoondochter Lien
Steeghs-Thielen;
Woensdag 11 mei
H. Mis 09.00 uur

Zondag 8 mei
H.Mis 11.00 uur t.i.v. alle moeders vanwege moederdag; To Zegers-Kessels
(zeswekendienst)
Zondag 15 mei
H.Mis 10.30 uur. 1e Heilige
Communieviering

opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 14 mei
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van
09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 6 mei
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
voor alle moeders en onze overleden
moeders; Giel van Lier en Leen
van Lier-v.d. Hurk (verj); Thé Stals
en schoonzoon Jan; Leo Nelissen
en To Nelissen-Lemmen; Jeanne
Janssen-van Rijt; overl. ouders Piet
Engels en Lenie van der Sterren.

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 mei
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jac Gommans
(sterfdag)
Zondag 15 mei
H. Mis 11.00 uur: voorstelmis van de
eerste communicanten.

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten

Parochie Koningslust

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact

Cluster MKBE

Parochie Kessel

Dinsdag 24 mei
14.00 uur – Kapel Genooi met de
Zonnebloem
Parochie Maasbree
Woensdag 25 mei
Misintenties
19.00 uur – Kapel ’t Rooth
NL58RABO0131001973
De zang wordt verzorgd door het
Pastorie Dorpstraat 31
Dameskoor.
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Viering Eerste H. Communie
Zondag 22 mei ontvangen de kinderen
www.parochiemaasbree.nl
van groep 4 van de basisscholen
Kerkdiensten
voor het eerst de H. Communie tijdens
Zondag 8 mei
de vieringen om 11.00 uur.
H. Mis: 11.00 uur. Lector: Mevr.
Openstelling Aldegundiskapel
Jeanne Senden. Intenties: Jeanne
Trepels-Peters (vanwege verjaardag De Aldegundiskapel in onze parochieen Moederdag).
kerk is dagelijks geopend voor het
Mededelingen
opsteken van een kaarsje, een gebed
Kapeldiensten in de maand mei
of een moment van bezinning. De H.
Woensdag 18 mei
Aldegundis is beschermheilige tegen
19.00 uur - Kapel Korte Heide
ernstige ziekten en voor troost en hoop.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
19.15 uur Voor Mien en Nol JacobsBenders
Donderdag 26 mei
10.00 uur E.H. Communie plaats.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Door IVN-lid en bioloog Ilse Hendriks

Workshop planten en dieren
identificeren IVN Meijel
IVN Meijel organiseert op maandag 9 mei een workshop over het determineren en registreren van
waarnemingen in de natuur, zoals wilde bloemen, insecten en vogels. De workshop staat onder
leiding van IVN-lid en bioloog Ilse Hendriks uit Meijel.
De workshop is bedoeld voor
beginners die graag willen weten
hoe ze een waarneming in de
natuur kunnen duiden en desgewenst ook kunnen registreren.
Gekeken wordt naar het belang
van biologische waarnemingen en wat de principes zijn van
een biologische waarneming.
Deelnemers leren welke methodes er zijn om waarnemingen te

doen en welke tools ze kunnen
gebruiken. Denk daarbij aan boeken, apps, websites en andere
digitale hulpmiddelen. Met deze
tools wordt ook geoefend.

Vervolg
Op maandag 23 mei krijgt
deze avond een vervolg.
Geïnteresseerden gaan dan onder
leiding van Ilse Hendriks naar

buiten om biologische waarnemingen in de praktijk te oefenen. De workshop op 9 mei vindt
plaats in de Truijenhof, Tomveld
2 in Meijel en begint om 19.45
uur. Inloop is vanaf 19.30 uur.
Deelname is gratis. Ook nietleden van IVN Meijel zijn welkom.

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5, 077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
H. Mis 19.00 uur - met Dameskoor
t.i.v. Anna Hendriks-Wijnands (verj) en
Karel Hendriks (gest.jaard); Henk Vlek
en Truus Derckx (gest.jaard); Jacques
en Netje Geraets-Lenders en fam,
Jean en Agaath v. Berlo-Foss en fam,
Karel en Greet Horning en fam, Fam.
Wedding
Maandag 9 mei
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 10 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 12 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
Aanbidding

Kerkdiensten
Zondag 8 mei
09.30 uur H. Mis. Jaardienst Sef
Smedts en Lies Smedts-Peeters; voor
de overleden bestuursleden van de
Stichting Baronesse d’Erp.
Donderdag 12 mei
09.00 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522. Opgave tijdelijk
bij Tjeu Stemkens 06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
18.00 uur H. Mis. H. Mis voor
Gertruda Timmermans- Joosten,
Elizabeth Timmermans- Joosten, Sjra
Timmermans en Leen Joosten.

Parochie Panningen

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 7 mei
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Piet Janssen en To
Janssen-van der Linden en zoon
Sjraar; overleden leden familie
Cleophas-Driessen en zoontje Gerard;
Zondag 8 mei
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
dinsdag t/m vrijdag
H. Mis om 9.00 uur in de dagkapel

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 27,50 | door de week € 12,50

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

Mien Kersten-Van Bussel Beringe
Ondanks dat Mien de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, zit ze niet gauw stil en is ze graag omringd
met mensen. Ze houdt van toneelspelen, koken, de kinderen en kleinkinderen. Deze week wordt
Mien Kersten-Van Bussel (71) uit Beringe geplukt.

per week gedialyseerd worden. Ik heb
daarom een cursus gevolgd om Jac
thuis dagelijks te dyaliseren. Toen hij
in 2015 een nierdonor kreeg, was dat
niet meer nodig. Zijn lichaam was echter al op door alle bijkomende kwaaltjes. Hij is uiteindelijk overleden aan
darmkanker.”

Liefde voor toneel

Op haar 22e trouwde ze met de
Egchelse Jac en verliet ze daardoor haar geboortedorp Meijel.
Het stel ging echter niet in Egchel
wonen, ze kochten samen een

huis in Beringe. Een langere periode
woonden ze op de Kanaalstraat en
later op de Hulsweg. Toen het huis
voor het stel te groot werd, bouwden ze een oud kippenhok aan de

Peelstraat om tot een mantelzorgwoning. Momenteel woont Mien daar
nog altijd. “Helaas niet meer met Jac,
die is vorig jaar overleden. Mijn man
had een nierziekte en moest drie keer

Ondanks dat Mien veel bezigheden
heeft, geeft ze aan het soms lastig te
vinden om alleen te zijn. Vooral de
zondagen zijn moeilijk. “Mijn kinderen en kleinkinderen trekken mij er
wel door heen. Ik moet mensen om
mij heen hebben. Daarom vind ik ook
de repetities fijn die momenteel aan
de gang zijn voor de ‘Strijd om de
Kathedraal’, een theaterproductie van
Jacques Vriens. De mensen die meespelen zijn familie geworden. Het klikt
ontzettend goed met iedereen.”
Mien is namelijk sinds jong af aan
op het toneel te vinden. Vroeger bij
toneelgroep van de Katholieke Meisjes
Gilde, later bij ZijActief Beringe en nu
bij de C.O.M in Meijel. Enkele jaren
geleden gaf ze zich op om mee te
spelen in de eerste theaterproductie
van Jacques Vriens ‘Weg uit de Peel’.
“Ik las in de krant een advertentie
hierover. Dat leek me wel leuk, maar
ik twijfelde lang om me in te schrijven. Ik kende namelijk niemand die
meespeelde. Achteraf bleken er verschillende mensen uit de omgeving
mee te doen. Omdat mijn man mij
aanspoorde om auditie te doen, heb ik
uiteindelijk buurvrouw Hubertina als
rol gekregen. Jacques heeft Jac zelfs zo
ver gekregen dat hij ook in het toneelstuk meedeed.” Mien is daarom erg
te spreken over de betrokkenheid van
Jacques. “Hij is een heel toegankelijke
man die iedereen persoonlijk benaderd. Hij heeft mij een mooie brief
geschreven toen Jac kwam te overlijden. Binnenkort zijn een tegenspeelster en ik ook bij hem uitgenodigd op
de koffie als we in het zuiden gaan
fietsen.”

Kostuums maken
In het toneelstuk de ‘Strijd om de
Kathedraal’ heeft Mien bewust geen

tekst. Vanwege de ziekte van haar
man koos ze voor een rol als figurant en om deel uit te maken van
de kledingcommissie. Haar verleden
als coupeuse kwam van pas bij het
maken van de Middeleeuwse kleding.
“Met een groepje van vijf hebben we
alle kostuums zelf gemaakt. Omdat
er enkele dames geen ervaring hebben met kleding maken, moest ik me
soms inhouden om niets te zeggen.
Zelf heb ik jarenlang op de naaikamer
van Dercks Modemagazijn gewerkt.
Ik mocht zelfs bruidskleren maken.
Dat was erg gaaf.” Mien werkte
daarna voor meerdere modezaken,
maar omdat haar laatste werkgever
besloot de winkels te sluiten, stopte
Mien ook met werken. “Ik was al in de
60 en mijn man was destijds al ziek.
Omdat Jac altijd aan het hobbyen was,
besloot ik daarom vrijwilliger te worden bij de Dorpsontmoeting. Elke dinsdag kook ik samen met een andere
vrijwilliger voor de mensen. Later
kwam daar het Beringe Eetpunt nog
bij, omdat ik besloot te stoppen bij
Eetpunt Oppe Koffie in Meijel. Dat is
heel leuk om te doen.”

Genieten van rol
Naast dat Mien momenteel repeteert voor het theaterstuk van Jacques
Vriens, staat ze binnenkort ook op de
planken met de toneelvereniging van
Meijel. Eén keer in de week repeteert ze namelijk voor ‘Are You Being
Served’. “Ik hou van komische stukken, tijdens de repetities lach ik me
kapot. Ik vind het niet erg om een
rol te hebben waarin niet gesproken
hoeft te worden. Tijdens ons voorlaatste toneelstuk ‘Allo Allo’ was ik
een oma, die de hele dag in bad lag.
Pas later kwam ik erachter dat ze
constant in beeld was, maar wat heb
ik genoten van die rol. Ik moest het
Franse volkslied zingen, terwijl ik niet
kan zingen. Het was zo vals als een
ketter, maar wat was het geweldig.
Momenteel zijn we bezig met ‘Are
You Being Served’’, een stuk met een
lach en een traan. Daar kan ik ook van
genieten.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Commercieel, technisch, teamspeler
Jij bent als verkoopmedewerker hét gezicht van onze Wildkamp vestiging in Beringe. Je adviseert klanten
over al onze producten, van beregeningssystemen tot LED verlichting en van installatiematerialen tot artikelen

voor infra. Daarnaast werk je samen met je team om de doelen die jullie hebben gesteld, met succes te
behalen. Spreekt dit jou aan?

Solliciteer dan nu! Scan de QR of kijk
voor meer info op werkenbijwildkamp.nl

