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Peel en maas

Rondje kermis
In Maasbree stonden van zaterdag 7 mei tot woensdag 11 mei de kermisattracties uitgestald. Wethouder Paul Sanders opende de kermis zaterdag om 16.00 uur officieel bij
‘t Gemeintehoes. Na de opening konden kinderen 15 minuten gratis draaien. Niet alleen voor de jonge kinderen was er vertier, ook de volwassenen maakten het gezellig onder
het genot van een alcoholische versnapering. / Beeld: Jac Willekens

Constructieve gesprekken met elkaar

Oekraïense kinderen
krijgen onderwijs in dorp
waar ze verblijven

De formerende partijen Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 hebben de afgelopen weken goede en
constructieve gesprekken met elkaar gevoerd om tot een coalitieakkoord en een nieuw college te
komen. De onderhandelaars zijn het eens over het concept coalitieakkoord, momenteel stemt iedere
partij dat af met haar eigen achterban.

Vanuit gemeente Peel en Maas is geen specifieke aanpak voor het
regelen van onderwijs voor Oekraïense kinderen. Het onderwijs is
vanuit haar verantwoordelijkheid actief in het organiseren van
onderwijs voor deze buitenlandse kinderen. Bij de inschrijving in
het Basisregistratie Personen (BRP) worden de gezinnen naar de
dichtstbijzijnde school verwezen. Dat reageert de gemeente op
vragen van Lokaal Peel en Maas.

Lokaal Peel en Maas, CDA en D66 werken toe
naar coalitieakkoord en nieuw college

De drie partijen hebben de
afgelopen weken onderhandeld
in de verschillende kernen van
Peel en Maas. De partijen hebben
met elkaar verdieping gezocht
op de belangrijke thema’s voor
de komende jaren. Dit hebben ze
verwerkt in een coalitieakkoord.
Er komen vier wethouders in het

nieuwe college. Als de formele
procedure om tot benoeming van
de wethouders te komen, met
onder andere een integriteitstoets,
is afgerond, wordt bekendgemaakt
wie de kandidaatwethouders
zijn. Ook hierin willen Lokaal
Peel en Maas, CDA en D66
zorgvuldig handelen. Op dinsdag

31 mei is de benoeming van
de wethouders in een extra
gemeenteraadsvergadering
voorzien. Dinsdagavond 10 mei is
de gemeenteraad door formateur
Tijs van Lierop bijgepraat over
de stand van zaken van de
coalitieonderhandelingen en het
beoogde vervolgproces.

Gezinnen worden door de onderwijsinstelling uitgenodigd voor
inschrijving en kennismaking. Waar
nodig ondersteunt de gemeente
de onderwijsinstelling hierbij en
denkt ze mee. Voor kinderen die in

Oekraïne op de middelbare school
zaten, wordt meer op regionaal
niveau gekeken hoe het onderwijs
geregeld moet worden.
Lees verder op pagina 03
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Ricardo Geeraets uit Panningen voltooid ‘Big Six’
World Marathon Majors
Ricardo Geeraets (27) uit Panningen heeft de ‘Big Six’ World Marathon
Majors voltooid. Na New York, Tokyo, Chicago, Londen en Berlijn was
Boston de laatste hardloopwedstrijd van dit avontuur. Met dit initiatief
heeft hij samen met zijn vaste team geld opgehaald voor KiKa.
In 2017 stelde Ricardo het doel om
de moeilijkste hardloopmarathons in
de wereld te voltooien. Samen met
een team van dertig vaste lopers,
haalde hij meer dan een miljoen
euro op voor KiKa. “Dat is een hoog
bedrag voor een klein team. Om mee
te doen aan een wedstrijd moest je
minimaal 8.000 euro per persoon
ophalen. Ik heb daarom verschillende
evenementen georganiseerd en
sponsoren benaderd. Via een
benefietdiner, sponsorloop en een
kinderevenement heb ik veel geld op
kunnen halen. Daar wil alle mensen
voor bedanken.”

Prestigieus
Van de zes marathons was die in
New York de populairste en Boston
de zwaarste, geeft Ricardo aan.
“New York was voor mij de eerste
wedstrijd en omdat ik niet wist wat
ik moest verwachten, viel deze
marathon zwaar. Lichamelijk was de
laatste marathon, die in Boston, het
zwaarste. Dit omdat er veel hellingen
in de route zitten, de luchtkwaliteit
anders is en dat daardoor heel
vermoeiend is. Deze marathon wordt
gezien als prestigieus en daardoor een

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

hoofddoel. Door ervaring op te doen
leer je wanneer je moet inhouden en
je sneller kunt rennen. Ik heb tijdens
deze marathon zelfs mijn persoonlijke
record verbroken.”

Doel behaald
Ricardo geeft aan blij te zijn dat
hij zijn doel heeft behaald, maar
aan de andere kant ook te balen.
“Je sluit wat af. Nu is het zoeken
naar wat ik ga doen. Ik zou graag
mijn persoonlijk record op de
marathons aanscherpen. Omdat
ik Nederland nog nooit een
marathon voor KiKa heb gelopen,
ga ik in oktober meedoen aan een
wedstrijd in Amsterdam. De kans
is aanwezig dat ik op dat moment
sneller ren, doordat ik uitgerust ben.
De marathons van Berlijn en Londen
vielen in dezelfde week. Twee
wedstrijden in een week is veel
zwaarder en daardoor waren ze voor
mij een uitdaging.” Ricardo hoopt
in de toekomst nog enkele grotere
marathons in het buitenland te
voltooien. Zo heeft hij nog een
wedstrijd in Los Angeles voor ogen
en in Moskou. “Die laatste is door
de oorlog afgelast. De organisatie
van de Big Six is ook bezig om een
zevende marathon aan de lijst toe
te voegen. Dat is Kaapstad. Dat zie
ik ook wel als een uitdaging. Zo lang
mijn lichaam het aan kan, blijf ik nog
aan veel wedstrijden meedoen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Oh, zit dat zo!

Herstel box 3 heffing
Box 3 blĳft de gemoederen bezighouden. Na de uitspraak van de Hoge Raad over de onrechtmatigheid van deze belasting is de wetgever
aan zet. Niet alleen moet het verleden worden hersteld, daarnaast komt er een Noodwet voor de korte termĳn en defi nitieve aanpak
van de belasting op vermogen die wordt verwacht in 2025. In dit artikel richt ik mĳ op de Herstelwet, die gaat gelden voor de periode
2017 tot 2022.
op herstel. Voor de jaren vóór
2021 zal vaak wél een definitieve
aanslag zijn opgelegd (maar dat
hoeft niet).

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Deze Herstelwet gaat (in elk
geval) gelden voor aanslagen
die nog niet definitief vast staan.
Dat wil zeggen als er nog geen
definitieve aanslag is opgelegd.
Voor 2021 en 2022 zijn er nog
geen definitieve aanslagen opgelegd en heeft iedereen dus recht

Is er wel een definitieve aanslag,
dan volgt ook herstel als hiertegen tijdig (binnen zes weken)
bezwaar is gemaakt. Er was wel
politieke druk om ook iedereen
die géén bezwaar had gemaakt
herstel te bieden, maar daar
hangt een fors financieel plaatje
aan. Er loopt nu een procedure
bij de Hoge Raad om ook in de
situatie dat niet tijdig bezwaar is
gemaakt toch rechtsherstel te krijgen en die wacht de regering af
alvorens een definitief standpunt
in te nemen.
Het rechtsherstel vindt plaats in
de vorm van de forfaitaire spaar-

variant. Waar de oorspronkelijke
heffing uitging van een standaardverdeling van het vermogen
over sparen en beleggen, wordt
in de herstelvariant uitgegaan
van de werkelijke verdeling tussen spaargeld, vorderingen en
beleggingen (effecten en onroerend goed).

Is het dan klaar? Nou nee, de
verwachting is dat er over de
Herstelwet ook wel weer juridische procedures gaan komen
en dan hebben we het nog niet
gehad over de Noodwet en
het nieuwe stelsel vanaf 2025.
Voorlopig zijn we er dus nog
niet vanaf.

Belastingplichtigen met alleen
spaargeld gaan er zondermeer op
vooruit, maar heb je ook beleggingen, dan zou je ook hoger
kunnen uitkomen. Bijbetalen
hoef je echter nooit. De bedoeling is dat de Belastingdienst
het allemaal automatisch regelt
en hoef je dus zelf niks te
doen. Vanaf augustus begint de
Belastingdienst met corrigeren,
voordat alles klaar is zal nog wel
even duren.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Mont Ventoux beklimmen voor onderzoek naar MS
Harja Schrijver uit Panningen wil samen met haar honden de Mont Ventoux beklimmen om geld in te zamelen
voor onderzoek naar MS. Dit omdat bij haar nichtje Myrthe de diagnose MS is vastgesteld. Harja hoopt een
bedrag op te halen van 1.250 euro.

tes niet gewend, daar is de lucht ook
anders en het is uiteraard zwaarder om
te lopen. Je bent ook afhankelijk van
het weer hoe de beklimming verloopt.
Als je slecht weer hebt, is 24 kilometer een heel eind. Maar ik heb het voor

mijn nichtje over.”
Doneren kan via klimmentegenms.nl
Harja’s actie is te vinden op Doodles
lopen mee tegen MS.
Tekst: Jeanine Hendriks

Gedichten en verhalen
voorgedragen in museum

Inmiddels staat de teller al op
1.000 euro. Harja is dus druk bezig
met de laatste loodjes en hoopt
het streefbedrag voor maandag
6 juni, wanneer de beklimming staat
gepland, bij elkaar te halen. Met het
geld kan er onderzoek worden gedaan
naar de ziekte MS. Volgens Harja
wordt die ziekte ondergesneeuwd.
“Er gaat jaarlijks veel geld naar
onderzoek naar kanker, maar over
MS hoor je weinig. Mijn nichtje heeft
net voor corona, september 2020,
te horen gekregen dat ze MS heeft.
Dan komt de ziekte erg dichtbij. Met
deze wandeling geven we als familie
aan dat we haar steunen en aandacht
willen voor de ziekte.” De opbrengst
gaat naar de stichting Klimmen tegen
MS.
Harja’s nichtje is namelijk pas 22 en
staat nog in de bloei van haar leven.
Door de diagnose staat haar leven in

eens op zijn kop. “Ze is nog zo jong
en door de ziekte wordt ze snel moe.
Ze zit nu nog in de acceptatiefase.
Emotioneel is ze nog niet toe aan
behandelingen. Daarnaast wordt ze
mismoedig als ze denkt over haar
toekomst, je weet niet hoe hard de
ziekte gaat. Het enige wat ik voor haar
kan doen is deze wandeling samen
met de familie. We steunen elkaar en
slaan de handen ineen om aandacht
te vragen voor deze ziekte. Onze
familieband is daardoor ook sterker
geworden.”
Sinds vorig jaar is Harja al aan het
trainen voor de beklimming. Bijzonder
aan deze actie is dat haar twee
doodles ook meegaan. Volgens Harja
gaat daar wel een flinke voorbereiding
aan vooraf. “Het is een beklimming
van 24 kilometer in totaal met
een hoogte van bijna 2 kilometer.
Vorig jaar ben ik begonnen met

trainen, eerst met een wandeling
van 5 kilometer en daarna heb ik
dit langzaam opgebouwd. Mijn man
werkt in Zwitserland en daar heb ik
getraind voor de steile stukken.”
Om de labradoodles gereed te
maken voor de beklimming, heeft
Harja moeten investeren in spullen
voor haar honden. “Ik heb van
alles aangeschaft voor de honden,
onder andere wandelschoenen om
de pootjes op de steile stukken te
beschermen voor scherpe steentjes en
een harnast om de temperatuur van
de honden op peil te houden. Deze
beklimming is een hele onderneming.
De voorbereidingen kost meer tijd
dan we van tevoren gedacht hadden”,
lacht Harja.
Behalve haar broer trainen haar nichtje
en schoonzus in Nederland. Volgens
Harja kan het nog een zware tocht voor
de familie worden. “We zijn de hoog-

In het kader van 4 en 5 mei waren de Kesselse dichteres Mariet van
Knippenberg en de Panningse scholier Lucas Colbers in het museum
Peel en Maas. Van Knippenberg droeg twee zelf geschreven gedichten
voor die betrekking hadden op oorlog en vrijheid. Colbers vertelde
een pakkend verhaal over de waanzin van oorlog en het belang van
vrijheid. Daarbij legde hij op indrukwekkende wijze de link met de
oorlog die nu gaande is in Oekraïne. Op deze manier vroeg het
museum aandacht voor de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
In het museum kunnen mensen meer te weten komen over de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding van Peel en Maas.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
BAARLO RONDOM VELDSTRAAT
MAASBREE RONDOM DORPSTRAAT
MAASBREE BUITENGEBIED

Vervolg voorpagina

Oekraïense kinderen krijgen onderwijs
in dorp waar ze verblijven
Als het lokale voortgezet onderwijs daarin een rol kan spelen en
dat gewenst is, staan zij paraat.
“De ervaring leert dat veel van
deze kinderen online les krijgen.
Er komen naar verwachting landelijke richtlijnen en spelregels en de
nodige extra financiële middelen
die zowel gemeente als onder-

wijs kunnen inzetten”, aldus de
gemeente.
Met het onderwijs is afgesproken
dat ouders en basisschoolgaande
kinderen zich aanmelden bij de
dichtstbijzijnde school. “We handelen hierbij vanuit onze waarde dat
we geloven in- en vertrouwen op
de kracht van gemeenschappen:

dichtbij, in eigen dorp, in verbinding met elkaar. De school onderzoekt de onderwijsbehoefte en het
kind krijgt een plek in de klas waar
het het meest tot zijn of haar recht
komt. Dit kan zo nodig een oplossing op maat zijn, bijvoorbeeld in
samenwerking met een andere
school.”

KESSEL RONDOM KARREWEG-NOORD

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE

Mail naar bezorgers@garcon.nl
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Sammy Stienen uit Kessel is deelnemer aan de
HandbikeBattle in Oostenrijk
Ondanks haar beperking heeft de 18-jarige Sammy Stienen uit Kessel sporten in een hoog vaandel staan. Ze traint momenteel intensief om donderdag 23 juni in Oostenrijk mee te doen aan de HandbikeBattle. Het is een droom die uitkomt, wanneer Sammy de top bereikt met haar handbike.
Ze heeft in de handbikesport haar ziel en zaligheid gevonden en wil hier in de toekomst nog veel verder mee gaan.

De Kesselse Sammy werd met bijna
25 weken geboren en door de vroeggeboorte is Cerebrale parese (CP)
vastgesteld. Dit is een houding- en
bewegingsstoornis die veroorzaakt
wordt door een beschadiging van de
hersenen. “Toen ik werd geboren, was
ik zo groot als een liniaal. De vliezen
van mijn moeder braken al met 18
weken, ik had daardoor maar 1 procent
kans om te overleven”, legt Sammy uit.
De stoornis heeft tot gevolg dat alle
bewegingen voor haar zes keer zwaarder aanvoelen dan normaal, dit omdat
ze veel meer energie verbrand. Ook is
haar evenwicht en spierkracht verslechterd. “Op mijn 10e heb ik lichamelijk
mijn toppunt bereikt. Ik ben genood-

zaakt om genoeg te bewegen zodat ik
zo lang mogelijk het gebruik van een
rolstoel uitstel. Daarom ben ik onlangs
intern bij revalidatiecentrum Adelante
in Hoensbroek gestart met een fitcare
traject. In die vijftien dagen ben ik ontzettend goed vooruitgegaan, dat had
ik niet gedacht. Ik heb nu geen spalken
meer nodig als ik loop. Tijdens het traject liep ik elke dag 20.000 stappen.”

kan niet meer op een normale fiets
fietsen. Daarom ben ik enkele jaren
geleden begonnen met handbiken. Ik
kan me nu goed verplaatsen en dat
geeft mij vrijheid. Ik probeer positief
te blijven en te kijken naar de dingen
die ik wel kan. Handbiken is voor mij

ontspanning, ik kan op de fiets mijn
hoofd leeg maken.”

Pittige trainingen
Omdat de aanschaf van een handbike minimaal 10.000 euro kost, heeft
Sammy momenteel een fiets in bruik-

leen vanuit het revalidatiecentrum
Adelante. Samen met het team van
Adelante neemt Sammy 23 juni deel
aan de HandbikeBattle in Oostenrijk.
Dat is een handbikewedstrijd voor
mensen met een beperking. Je kunt
meedoen als deelnemer van een team
van een Nederlands revalidatiecentrum of als individuele deelnemer.
Elke week traint Sammy vier keer in
haar eigen omgeving met een buddy
en één keer in de week in het zuiden
om met de handbike te oefenen op
hellingen. “De route in Oostenrijk is
20 kilometer lang en gaat alleen maar
bergop. Mijn doel is om binnen 4 uur
het einde te bereiken. Maar de kans
is ook aanwezig dat mijn lichaam de
tocht niet aankan. Tijdens de trainingen heb ik wel eens last van verkrampte handen en dan kan ik niet
verder. Het is frustrerend als je mentaal wel wil, maar het lichamelijk niet
kan. Het is de kunst om daarmee om
te gaan. Ik moet er ook rekening mee
houden dat ik mezelf niet overtrain
en blessures oploop. Toch probeer ik
in Oostenrijk alles te geven en als het
niet lukt, is het mijn doel om volgend
jaar de tocht te voltooien. Ik heb er
heel veel zin in.”
De wedstrijd in Oostenrijk is voor
Sammy pas het begin in de handbikewereld. Haar droom is om ooit mee te
mogen trainen in Papendal. “Dat lijkt
me ontzettend gaaf. Ik wil mezelf blijven uitdagen en mijn grenzen verleggen. Dan leer je jezelf ook kennen. Ik
weet zeker dat het in me zit.”
Voor meer informatie over de
HandbikeBattle, kijk dan op de
Facebookpagina van de wedstrijd.
Tekst: Jeanine Hendriks

Adver torial

Vrijheid
Sammy zit dus niet bij de pakken neer
en haalt alles uit haar lijf wat mogelijk is. Daarom is ze een aantal jaren
geleden begonnen met handbiken.
Een handbike is een fiets die kan worden voortgeduwd met de hand. “Ik
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Het verhaal van Marcel de Klein
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Marcel
de Klein. Marcel is sinds 1996 werkzaam bĳ NLW Groep en vanaf begin dit jaar gedetacheerd bĳ
Waterschap Limburg als medewerker Areaalbeheer in de regio Maasduinen. We treffen Marcel in het
buitengebied van Oirlo waar hĳ samen met collega Geraldine het onderhoud van boerenstuwen uitvoert.
Marcel: ‘Ik vind het fijn om bĳ het Waterschap te werken, zĳ bieden me zelfstandigheid en laten me vrĳ in
de uitvoering van mĳn werkzaamheden. Ook laat mĳn leidinggevende weten dat hĳ tevreden is over mĳn
werk en inzet. Dat vind ik erg belangrĳk.’ Marcel wordt vanuit NLW ondersteund door jobcoach AnneMarie Peeters. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep
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Vier heren reizen op de bonnefooi door heel Nederland

Vier oldtimer brommers leggen een tour
af van 1.500 kilometer
Met een Reidler, Zundapp en Puch
uit de jaren 60 gaan Jan Craenen,
Teun Peeters en Raymond
Vincentie op toertocht door heel
Nederland. Hein Gommans volgt
de mannen vanuit Grashoek met
een auto. Samen hebben ze een
tocht van 1.500 kilometer langs de
Nederlandse grens op de planning.
Wanneer die tocht start is nog onbekend. Initiatiefnemer Jac Craenen
heeft de mannen de hele maand juni
vrij laten houden. Toen het weer in
mei al voortreffelijk werd, twijfelde hij
om de tocht eerder te laten plaatsvinden. “Nu is het goed weer en regent
het niet. De mannen konden vanwege
afspraken helaas niet eerder. Nu is
het afhankelijk van het weer op welke
datum we precies vertrekken”, legt
hij uit.
Wat wel duidelijk is, is de route die de
heren gezamenlijk afleggen. Die route
van 1.500 kilometer heeft Jac volledig uitgestippeld. Wel is er volgens de
mannen nog ruimte voor improvisatie. “De route voert van Grashoek naar
Arnhem richting Groningen. Dan rijden we via de kust naar beneden en
komen we via Brabant terug. Als laatste doen we Zuid-Limburg aan, het
mooiste plekje in Nederland, waar we
regelmatig met de groep touren. Het
is de bedoeling om vier tot vijf uur per
dag te rijden, dit minimaal tien dagen
lang. Als je op de brommer rijdt, ga je
voor je gevoel terug de tijd in en denk
je aan vroeger”, legt Jac uit. “De overige tijd besteden we aan het bezoeken van museums, terrasjes en hotels.
We vinden het ook belangrijk om met

Over dementie

Column

Alles gaat goed
Hoe gaan we zorgen voor meer
bewustwording en hoe gaan wij
het taboe rondom dementie
doorbreken?

elkaar te praten. Deze tocht zien we
echt als een vakantie.”
De uitdaging is volgens de mannen
de rit zelf. “Dat we op de bonnefooi
vertrekken, maakt de reis spannend.
Elke dag zal anders verlopen. Je weet
van tevoren niet of de brommer het
volhoudt, of je onderweg een hotel
kan vinden en of je het samen gezellig hebt. Misschien hebben we aan
het einde slaande ruzie”, lacht Teun.
Dat is volgens Jac niet de verwachting.
“Het is geven en nemen. Ik verwacht
dat het samen goed gaat.”
De gezelligheid is voor Hein ook de

reden geweest om zich op te geven
om mee te gaan. Hij is echter niet
lichamelijk in staat om op de brommer
mee te rijden, daarom stapt hij in de
volgauto. “Omdat ik te maken heb met
een blessure, is 1.500 kilometer rijden
op een brommer voor mij een brug
te ver. De heren waren heel blij dat ik
ze met de auto volg. Je hebt een auto
nodig voor onder andere een reserve
bromfiets, reparatiemateriaal, benzine
en kabels. En natuurlijk de portemonnee met geld”, vertelt Hein lachend.
Raymond ziet de tocht meer als een
avontuur. “Ik ben alleen en een tijd

niet op vakantie geweest. Door deze
tocht ga ik veel van Nederland zien en
kom je op plekken waar je nog nooit
bent geweest. Elk landschap heeft zijn
charme. Daarnaast ben ik bekend met
het rijden van lange afstanden. Dus ik
was er snel bij toen ik Jac met het idee
kwam. Het wordt tien dagen genieten.” De avonturen die de heren beleven op de weg, kunnen via Polarsteps
gevolgd worden.

Tekst: Jeanine Hendriks

Dodenherdenking Everlo

Peel en Maas herdenkt oorlogsslachtoffers
bij monument
Uit respect en eerbetoon voor hen
die gestorven zijn in oorlogsgeweld werd woensdag 4 mei tijdens Dodenherdenking
stilgestaan bij oorlogsslachtoffers. In gemeente Peel en Maas
waren deze herdenkingen met
traditionele kranslegging in
Baarlo, Kessel, Maasbree, Meijel
en Panningen. Burgemeester
Delissen-van Tongerlo hield bij
het oorlogsmonument Everlo, een
gedenksteen waar bijna honderd
oorlogsslachtoffers worden
herdacht, een toespraak.
Acht lopers van atletiek Helden
kwamen in de ochtend aan met het
bevrijdingsvuur uit Wageningen.
Wethouder John Timmermans ontving ze bij het Everlo-monument
waar het bevrijdingsvuur werd aangestoken. Om 19.30 uur begon de
herdenking met een openingswoord
door Lucas Colbers. Fanfare St. Cecilia
Helden speelde daarna twee coupletten van het Wilhelmus, waarna
de toespraak van de burgemeester
begon. Ook de kinderburgemees-

ter was aanwezig en las een gedicht
voor. Piet Gommans maakte van het
moment gebruik om een verhaal
voor te lezen dat door Theo Driessen

is geschreven. Ook volgde er een
gebed door pastoor van der Horst
na de kranslegging. Onder muzikale
begeleiding van Caledonius werd de

dodenherdenking afgesloten met
een defilé langs de monumenten.
Beeld: Jac Willekens

Kwetsbare ouderen blijven steeds
langer thuis wonen in hun oude
vertrouwde omgeving. Slechts
een klein deel verhuist (uiteindelijk) naar een verpleeghuis. Dit is
circa 30 procent van de mensen
met dementie. Dit vraagt dus veel
van naasten en/of mantelzorgers.
De gemeente organiseert via de Wet
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) verschillende vormen van
ondersteuning. Een uitdaging hierbij
is dat iemand met dementie op termijn meer zorg nodig heeft, waardoor mensen ook te maken kunnen
krijgen met de Wet langdurige zorg
(Wlz). Die overgang loopt niet altijd
even soepel. Veel draait hierbij om
contracten. Gemeentes kunnen
andere partijen gecontracteerd hebben dan een zorgkantoor. Om mensen met dementie zo lang mogelijk
mee te laten doen in de samenleving zijn begrip en hulp van belang.
Hier ligt niet alleen een belangrijke
rol voor de gemeente, maar ook
voor de directe omgeving door het
vergroten van bewustwording en
voorlichting te geven over dementie. Of door het organiseren van
passende persoonlijke ondersteuning voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers. Maar vooral
door te praten over dementie. Met
name het laatste punt geldt voor
de directe omgeving. Iemand met
beginnende dementie is nog steeds
goed in staat om over zijn aandoening te praten. Dit zou juist ook zijn/
haar omgeving moeten uitnodigen
om over dementie te praten. Uit
een recent gesprek dat ik met een
mantelzorger had blijkt het tegenovergestelde. Deze mantelzorger
gaf juist aan er niet over te spreken,
om haar partner te beschermen.
Mijn spontane opmerking was of zij
zichzelf daarmee ook hielp? Je rol
als mantelzorger kan grote invloed
hebben op je leven. Het kan voelen
als verlies als je familielid, vriend of
buur door ziekte of beperking iets
niet meer kan. Je kan daar verdrietig
of zelfs boos over zijn. Geef jezelf de
tijd om veranderingen te accepteren.
Probeer ook te kijken naar wat hij of
zij nog wel kan. Heb je hierin ondersteuning, advies of hulp bij nodig?
Mocht u vragen hebben, willen reageren op deze column, een verhaal
willen delen, stuur dan een bericht
naar allesgaatgoeddementie@gmail.
com of bel mij op 06 22 04 87 39.
Frank Jeene
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samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Altijd was je hier aanwezig
stil, behulpzaam maar toch bezig nam je deel aan
onze vreugde en verdriet
Jou vergeten, doen wij niet.

Eenvoud was je sterkste kant,
zorgen en dienstbaar zijn, tekenden jouw leven.
Jouw plaats in huis is nu leeg,
we zullen je ontzettend missen.

Jeanne van den Beuken Pijnenburg

Riek Kluitmans-Noteborn
* Wittem, 20 juni 1942

echtgenote van

echtgenote van

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

* Neerkant, 6 december 1945

Jan van den Beuken

Meijel

Erwin en Sandra, Roy, Kyra

Meijel

Luc en Han

Meijel

Kim en Rick, Ruben, Lotte
Familie van den Beuken

24-uur
bereikbaar

Loe Kluitmans †

† Weert, 7 mei 2022

Meijel

† Panningen, 6 mei 2022

Leon en Dorrie
Daniëlle en Ruud
Juul, Tom, Ties

Correspondentieadres: Familie Delissen
Hub 1, 5981 PT Panningen

Kerkveld 12, 5768 BB Meijel
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

De afscheidsdienst heeft op woensdag 11 mei in besloten kring
plaatsgevonden.

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven
na het overlijden van mijn man en vader,

Wegens omstandigheden zijn wij
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei gesloten.

Van den Beuken Uw Slager
Dorpsstraat 33 Meijel

Henk Geurts
Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd
willen wij iedereen hartelijk bedanken, dit heeft ons goed gedaan.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en berichtjes.
Helmie Geurts-Jacobs
Juul
Kyra

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Niet geschoten is altijd mis;
wij zoeken een huurwoning
omgeving Panningen.
Max. €900,-/mnd 06 39 22 98 92
Gezocht tuin/klusjesman (vrouw)
bij mensen met beperking. Informatie:
peelenmaas1958@gmail.com

OVERLAST
DOOR
VOGELS?

TRAAS BELLEN:
0478-850138
WWW.TRAASBUILDINGCARE.NL

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

Steingood
Beringe
houdt
informatie
avond

Weer in Peel en Maas

Dorpscoöperatie Steingood
Beringe organiseert op
maandag 23 mei een openbare vergadering in de vorm
van een infoavond. Inwoners
van Beringe zijn uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn in
De Wieksjlaag.
Tijdens de informatieavond presenteert de coöperatie de resultaten van het onlangs gehouden
woononderzoek. Door middel
van een ludieke actie zijn inwoners van Beringe afgelopen tijd
gevraagd om de vragenlijst in
te vullen. Het woononderzoek
is daardoor door 429 mensen
ingevuld. Ook worden de aanwezigen op de informatieavond
bijgepraat over het historisch
boek over Beringe. Verder wordt
er stilgestaan bij de activiteiten
die Dorpscoöperatie Steingood
zoal ondersteunt. Om 19.30 uur
staat de koffie klaar.

Afrikaanse föhn
We hebben deze week al een stukje van de zomer kunnen proeven en de eerste zomerse dagen van
25 graden of meer zijn opgetekend. Nu matigt de temperatuur zich even naar vrij gemiddelde waarden van
rond de 20 graden. Op zaterdag wordt het net een paar graden warmer. De grote afwezige is regen en daar
komt de komende tijd ook nauwelijks verandering in. Het stromingspatroon is geblokkeerd en dat wil
zeggen dat storingen vanaf de oceaan ons niet kunnen bereiken. In het weekend bouwt er zich een nieuw
centrum van hogedruk op boven onze omgeving en deze trekt vervolgens verder door naar Scandinavië.
De Afrikaanse föhn lijkt ons hierdoor volgende week te kunnen bereiken met een zuidelijke stroming en
temperaturen die soms vlakbij de 30 graden kunnen zitten. Er kan dan plaatselijk een onweerscomplex
voorkomen, maar het is meestal droog. De foto is gemaakt op de Slinkstraat in Panningen.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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15-vragen aan

Mea Peeters Helden
komen we negen van de tien keer
niet op tijd uit de kamer) en bowlen
bij Taurus moet ook minstens twee
keer per jaar gebeuren.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb sinds kort drie bijbaantjes.
Ik werk als dansdocente bij DéDé
Dance. Hier geef ik les aan kinderen
van 3 tot en met 12 jaar. Dit is echt
een en al plezier. Ik vind het zo leuk
om te dansen met de kinderen en ga
altijd met goede zin de danszaal binnen. Dan werk ik nog als verkoopmedewerker bij de Kruidvat. Het werk
voor mij is vooral achter de kassa
staan en vakken vullen. Een groot
pluspunt is dat mijn beste vriendin
hier ook werkt. Daarnaast werk ik
sinds kort bij Groepsuitje Limburg.
Hier sta ik achter de bar en serveer ik
eten. Dit bijbaantje is heel divers en
je hebt van alles te doen. Dat maakt
het ook zo leuk. Weer een pluspunt is
dat ik mijn broer als collega heb.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond wil
ik het liefst lekker genieten. Dit kan
zijn met vriendinnen op stap gaan of
met het gezin lekker gaan uiteten. Ik
zorg er wel altijd voor dat ik iets van
plannen heb en veel plezier ervaar.

Wat is je favoriete dag?

Naam
Leeftijd
School

Mea Peeters
17 jaar
Gilde Opleidingen
Roermond
Helden

Wat is je favoriete herinnering
aan de winter?

In het algemeen is mijn favoriete
herinnering de mooie witte sneeuw
en de sneeuwpret die je daar aan
Woonplaats
beleefd. We gingen vaker met de
familie naar de Koeberg in Helden
Wat voor reis zou je ooit willen
om daar vanaf te sleeën. Ik had altijd
maken?
angst wanneer ik recht op een boom
Een rondreis door Amerika. Dit is
gewoon een land dat altijd al op mijn afging. Toch konden we er laterna
altijd om lachen.
lijstje heeft gestaan. Mijn ouders
hebben dezelfde rondreis gemaakt
in Californië en hebben verteld dat
Wat is je grootste talent?
het supergaaf was. Hierdoor wil ik er Dansen. Al van kinds af aan heb ik
natuurlijk zeker heen.
daar liefde voor gehad. Ik heb toen
ook de kans gekregen om dansles te
Wat zou je graag nog willen leren geven aan kinderen. Ik ben al bijna
één jaar superblij als dansjuf. En zelf
in je leven?
dans ik natuurlijk ook nog met veel
Dat is misschien niet iets wat iederplezier in mijn eigen groepen.
een wil leren in zijn leven: boogschieten. Deze vaardigheid komt ook
niet van pas in het dagelijks leven en Wat is je favoriete restaurant?
toch lijkt het me altijd cool om het
Dat is moeilijk. Er zijn zoveel lekkere
te leren. Misschien komt het door
restaurants. Ik merk wel dat ik vaak
alle films waar elk hoofdpersonage
bij tapas restaurantjes ga eten.
supergoed kan boogschieten.

De zondag is mijn favoriete dag. En
niet omdat het bekend staat als een
lekker rustig dagje, maar voor mij
is het juist andersom. Mijn zondagen zien er altijd divers uit. Of ik ben
aan het werk, of ik ga ik aan school
werken en in de andere week ben
ik met vriendinnen aan het afspreken. Hoe dan ook, ik krijg altijd veel
gedaan op een zondag.
keuze gemaakt qua fotograaf. Op
de foto zijn we een danstechniek
aan het oefenen genaamd de ‘battement’. Hier hebben ze weken lang
veel op geoefend en een mooi resultaat neergezet. Dan voel je je toch
wel een trotse juf.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriendin heb ik blijkbaar
al ontmoet toen ik een klein kleutertje was, maar toen waren we nog
helemaal geen vriendinnen. In de
latere jaren op de basisschool zijn
we pas echte vriendinnen geworden en op de middelbare werden we
onafscheidelijk. Ze maakt me altijd
heel erg aan het lachen (ze is de
grappigste persoon die ik ken) en we
hebben samen heel veel plezier. Het
maakt niet uit of we nou ergens op
een terras zitten, of dat we juist op
de bank aan het hangen zijn. De tijd
vliegt voorbij.

Wat deed je als kind het liefst?

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Had je plannen voor de
meivakantie?

Ik vond zwemmen altijd heel erg
leuk. Nu nog steeds. Maar vroeger ging ik erg vaak zwemmen met
mijn vriendinnen, en ik merk dat dit
nu veel minder is. We werden dan
gebracht naar de Leistert waar we de
dag afsloten met frietjes en ijsjes.

De foto is van mij en een leerling
bij het dansen. Deze is met mijn
telefoon gemaakt door een leerling
van 8 jaar. Ik had niemand anders
beschikbaar om de foto te maken,
maar ze heeft hele goede foto’s
gemaakt. En ik heb dus een goede

Ik heb maar een weekje mei vakantie, dus ik heb geprobeerd de week
helemaal vol te plannen met etentjes, uitgaan en nog meer leuke
activiteiten. We gaan vaker met het
gezin op kleine uitstapjes. Escapes
rooms zijn altijd fantastisch (ook al

Wat is je favoriete stuk decoratie
in je kamer/huis?
Mijn favoriete stuk decoratie zijn de
hakken die mijn oma heeft gedragen op haar 50-jarige trouwdag. Ze
zijn zo mooi. Helaas te klein voor mij
om te dragen maar daarom zijn ze zo
prachtig als decoratie.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
Friends. Die heb ik nu al voor de
honderdste keer opnieuw gekeken
en hij blijft zo leuk om te zien. Ik
kan er heel veel om lachen en mijn
ouders vinden het ook een geweldige serie. Dubbel zo leuk om samen
te kijken.

Wat is je favoriete herinnering
aan dit jaar?
Het jaar is nog niet eens voorbij en
er zijn nu al veel favoriete herinneringen. De herinnering die bij mij nu
toch op nummer één staat is mijn
reis naar Italië. Ik ben dit jaar voor
het eerst met een vriendin alleen op
vakantie gegaan naar Rome. Dit was
superleuk en je leert kei veel zelfstandigheid. Je houdt er samen dus
ook mooie herinneringen en foto’s
aan over. Echt een aanrader.

Hoi

Column

Bijbaantjes
Iedereen heeft wel eens een
(bij)baantje gehad. De een
begon met 13 jaar, de ander
misschien pas met 18.
Verschillende bedrijven willen
graag jonge scholieren werven
om wat klusjes binnen het
bedrijf te doen, wat erg belangrijk is voor het zelfstandig
worden. Ze leren met geld om
te gaan, door het zelf te verdienen. Zelf begon ik ook met
13 jaar bij mijn bijbaantje,
waar ik nu nog steeds werk.
Ieder weekend sta ik tussen de
rozen bij een rozenkwekerij.
Werk dat ik al zo’n zes jaar doe, en
ik doe het nog steeds met plezier.
Met de vele leuke collega’s die ik
heb, is het nooit saai. Afgelopen
winter was er een periode die ik
nooit eerder had meegemaakt
in die zes jaar dat ik er werk.
De energiekosten werden ontzettend hoog, en de kas ging op
koud. Geen enkele rozen konden
groeien en dat betekende geen
werk voor de vaste medewerkers,
maar ook voor mij en de andere
jongeren/scholieren. Een aantal
maanden heb ik dat flink kunnen merken in mijn portemonnee.
Ik ben toen naar extra bijbaantjes
opzoek gegaan, en gelukkig kon
ik hier bij de HALLO Peel en Maas
terecht, werk dat ik nu combineer
met mijn bijbaantje bij de rozen.
Ik ben ontzettend blij dat deze
maanden voorbij zijn. Het warme
weer is volop aanwezig, wat
betekent dat er veel rozen zijn en
dus ook veel werk. Deze maand
heb ik daarom bijvoorbeeld een
aantal extra werkdagen gepland.
Verder heb ik van plan om deze
zomervakantie ook nog wat extra
dagen te gaan werken. Extra geld
verdienen is nooit verkeerd, want
zo kan ik veel leuke dingen gaan
doen met dit mooie weer.
Zolang ik het nog naar mijn zin
heb, zal ik hier zeker nog wel een
tijdje blijven werken.

Extra geld verdienen
is nooit verkeerd,
want zo kan ik veel
leuke dingen gaan
doen met dit mooie
weer

Tekst: Mirthe
Marin Driessen
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Deze kanjer

In al zijn bescheidenheid
zoveel voor ons allen betekend

Jouw hand in mijn hand
We horen nog steeds jouw klank
Jouw stem, warmte en lach
Mis ik iedere dag

Dré (Dries) Spee

Geheel onverwacht hebben we afscheid moeten nemen van

* Egchel, 7 juli 1952

Anneke Geurts-Stammen
vierde 10 mei
zijn 85e verjaardag
Proficiat, Truus, kinderen
en kleinkinderen

lieve echtgenote van

Wim & Fien
60 jaar getrouwd

Jantje †
Roos en Arnold
Mia en Toon
Annelies en René

Peter Geurts
in de leeftijd van 61 jaar.

Neven en nichten
Achterneefjes en achternichtjes

mam van
Patrick
Wendy

Op 14 mei 2022 zijn onze
ouders, schoonouders,
grootouders en overgrootouders

van Knippenberg - Tielen

Helden, 7 mei 2022
van Wisstraat 7
5988 BL Helden
De afscheidsdienst wordt gehouden
op vrijdag 13 mei om 11.00 uur
in het crematorium van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Stokserweg 10
5981 NE Panningen

Voor alle felicitaties,
kaarten en attenties bij ons
50-jarig huwelijk.

Ger en Anny
Lenders-Haenraets
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten, o.a. Komkommertomaten enzv. -fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys Langstraat 64
Horst-Hegelsom tel.: 077 398 35 52
Computerproblemen ?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen gratis bij u thuis.
Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Voor het spuiten van
verwarmingsradiatoren, evt ophalen
mogelijk. Meer info 077 466 34 52 of
06 42 84 74 11
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
Te koop geraniums surfinia en vele
andere soorten
Perkplanten . M Verhees
Egchelseweg 18 Panningen”

Linskensweg 17
5987 AC Egchel
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 14 mei om
10.30 uur in gemeenschapshuis ’t Erf, Kapelaan Nausstraat 5 in
Egchel. Aansluitend begeleiden we Dré naar zijn laatste rustplaats
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen, maar een bijdrage in de collectebus voor de
Egchelse gemeenschap.

Stil
hĳ mocht gaan
het is goed
hĳ mag rusten
maar voor ons
een gemis
nu alles
stil
geworden is.

Van harte gefeliciteerd!
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Bedankt

Broer, zwager en oom van

Na een zorgzaam leven is van ons heengegaan

Drika van Heugten
- van Heugten
weduwe van

Sjeng van Heugten
* Helden, 26 februari 1927

Dankbaar dat pap niet langer heeft moeten lĳden,
maar intens verdrietig om het verlies, geven wĳ u kennis
van het overlĳden van ons pap en opa

Weert:
Meijel:
Meijel:
Helden:
Meijel:
Grathem:
Meijel:
Ospeldijk:
Meijel:

Gerard Claessen
echtgenoot van Bertie Claessen - Habets †
Bianca en Jean Michel Butter
Marcha
Robin
Monique en Richard Pronk
Nina
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers
en bewoners van Vincent Depaul waar pap zo liefdevol
verzorgd werd en zich zo thuis voelde.

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 11 mei
in de aula van crematorium Venlo - Blerick.

Het afscheid heeft zaterdag 7 mei in besloten kring
plaats gevonden.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij ons
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, vader, schoonvader, opa en overgrootvader

echtgenoot van

Nelly Daniëls-Cuijpers
5 Helden, 11 september 1942

c Panningen, 4 mei 2022

Gez. vlotte energieke huishoudelijk
hulp (geen student), ervaren, zelfst.
functionerend. Voor 4-8 uur p. wk. Bij
interesse: 06 14 45 52 50.

Brouwersweg 7, 5981 NG Panningen

Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06 48 55 07 30 en
www.optidee.nl/peggy-wismans

We hebben in besloten kring afscheid genomen van Lei.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nettie en Hans
Ton
Leo en Loes
Sjaak
Piet en Irma
Jo en Petra
Frans en Nel
Ankie en Pieter
René en Marjon

Correspondentieadres:
Familie van Heugten
De Bemde 9
5768 XW Meijel

We putten troost uit de gedachten
dat hĳ weer samen is met ons mam en oma.

Lei Daniëls

† Meijel, 5 mei 2022

En oma’s klein- en achterkleinkinderen

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en
medeleven na het overlijden van onze pap en opa

Dankbetuiging

Jan Sijben

† Egchel, 7 mei 2022

Bert Verstappen

Uw belangstelling en medeleven hebben
wij als een troost ervaren.
Mirian en Johan, Sjoerd, Audrey en Jelle, Floor en Kim
Jacqueline en Frank, Daan, Iris
Beringe, mei 2022
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 mei
om 9:30 uur in de kerk van Heilige Jozef te Beringe.
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Geplukt

Leon Heussen Panningen
Leons leven staat in het teken van magie. Al van kinds af aan is de Panningnaar geïnteresseerd in goochelen. Hij voelt zich dan ook helemaal thuis in de goochelwinkel waar hij werkt. Deze week wordt Leon
Heussen (29) geplukt.

Wij zijn Lek/Habo, gevestigd in Bodegraven met een serviceteam in
Horst. Als onderdeel van de Lek/Habo Groep zijn wij actief in de energieen installatietechniek. Wij verkopen verbrandingsmotoren (WKK’s) met
vermogens tussen de 100 kW en 3350 kW! Hieraan verlenen we de volledige
service en onderhoud. Kijk voor een overzicht van onze mooie projecten op
onze website www.lekhabo.nl

Leon kwam op 14-jarige leeftijd
voor het eerst in aanmerking met
een goocheltruc toen hij in België
in het ziekenhuis lag. Doordat zijn
enkel en onderbeen waren gebroken op school in Maaseik, kwam hij
in het ziekenhuis terecht. Daar ontmoette hij een man die hem zijn
eerste goocheltruc leerde. “Ik was
verbaasd over deze truc. Nadat hij
me de truc had laten zien, kreeg ik
uitleg over het goochelen. Toen is
mijn interesse voor goochelen ontstaan”, legt Leon uit.
Om zijn kennis over magie te ontwikkelen, struinde hij het internet af op zoek naar filmpjes met
trucs. “Ik was de hele dag bezig
met oefenen en had al snel de
trucs door. Ook heb ik me aangesloten bij een goochelclub en had
ik regelmatig online contact met
andere goochelaars om trucs met
elkaar te delen. Dat laatste heb ik

nog steeds. Regelmatig spreek ik goochelaars over de hele wereld, bijvoorbeeld via Zoom. Ik heb niet specifiek
één voorbeeld, er zijn veel goede goochelaars. Ik probeer vooral mezelf te
blijven en zelf trucs te bedenken, dat
vind ik veel leuker.”

Vingervlugge foefjes
Leons passie zit vooral in de ‘Sleight
of Hand trucs’: vingervlugge foefjes
die het publiek op het verkeerde been
zetten, zoals kaartspellen of voorwerpen die zweven. “Als goochelaar ben
je het publiek altijd een stap voor,
omdat toeschouwers niet weten wat
je gaat doen. Voor de trucs gebruik ik
vooral bekers of munten, maar eigenlijk draait het om de afleiding. Je krijgt
er een kick van om mensen dingen te
laten zien die eigenlijk niet kunnen. Je
ziet ze verbaasd kijken. Dat maakt het
goochelen leuk.”
Na het afronden van zijn opleiding in

Puzzel

Sudoku
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de detailhandel, werkte Leon eerst
een paar jaar bij de Boerenbond.
Maar in de goochelwinkel in Velden,
waar hij momenteel werkt, zit Leon
echt op zijn plek. “Ik ben in 2016 hier
komen werken en ik hoop er nog lang
te blijven. Mijn taak is om klanten te
helpen, trucs uit te leggen, de website bij te houden en telefoontjes op
te nemen. Ik hoef me dus nooit te vervelen. Als mensen willen leren goochelen, dan moeten ze naar de winkel
komen en dan leg ik het uit. De ene
klant heeft de trucs snel door en bij de
andere duurt het wat langer.”

Hobbymatig
Momenteel goochelt Leon alleen
hobbymatig. Dat was in het verleden
anders, vijf jaar lang gaf hij op verschillende plekken optredens. “Ik heb
als tafelgoochelaar veel optredens
gegeven. Denk daarbij aan kinderfeestjes of openingen. Kasteel de
Keverberg in Kessel was één van de
mooiste locaties waar ik gewerkt
heb”, vertelt Leon. “Nu heb ik ervoor
gekozen om geen optredens meer
te doen, behalve voor vrienden en
familie. Ik denk dat een goochelartiest
ook wordt onderschat. Het kost veel
tijd en energie om een show voor te
bereiden. Daarnaast begrijpen mensen vaak niet hoeveel de aanschaf van
materiaal kost. Sommige trucs kosten
wel 1.000 euro. Aan de andere kant
kun je je hobby zo duur maken als
je zelf wilt. Omdat ik met ‘Sleight of
Hand trucs’ werk, heb je weinig grote
spullen nodig. Wel vind ik het leuk
om ‘cups en balls’ voor het bekerspel
te verzamelen.” Leon heeft nog één
droom en dat is bekender worden
onder de goochelaars. “Ik zou het leuk
vinden als andere goochelaars mij
kennen. Daarom probeer ik regelmatig wat over mezelf op social media
te plaatsen. Door in contact te komen
met andere goochelaars kan ik mijn
trucs met hen delen.”

Ervaring met personenwagens, vrachtauto’s of
landbouwmechanisatie. Wil je eens wat anders, wat groters…
100 kW tot wel 3350 kW motoren. Wij zoeken:

SERVICEMONTEURS
Wat ga jij doen:

Als servicemonteur werk je aan onze grote verbrandingsmotoren die staan
bij o.a. tuinders, rioolwaterzuiveringen, zwembaden, ziekenhuizen en
energiebedrijven. Je werkzaamheden en omgeving zijn zeer afwissend.
Soms een week revisie op één locatie dan weer een dag vier storingen bij
vier verschillende klanten. Van het echte ‘ouderwetse’ sleutelwerk tot het
oplossen van storingen via de modernste motormanagement-systemen,
met de momentsleutel of de laptop… geen dag is het zelfde!

Wat is herkenbaar voor je:

• (V)MBO opleiding/niveau richting Motorvoertuigen,
Landbouwmechanisatie of Elektrotechniek of technisch vergelijkbaar,
• en/of je hebt affiniteit met motoren en techniek,
• je houdt van een technische uitdaging, je bent leergierig en
oplossingsgericht,
• geen 8-tot-17 mentaliteit omdat je de klus wilt afmaken en dat duurt wel
eens iets langer,
• woont bij voorkeur in een straal van 35 km rondom Horst.

Wat maakt de functie zo leuk:
•
•
•
•
•

technisch uitdagend, je bent nooit uitgeleerd,
zelfstandigheid en vrijheid, om je werk zo goed mogelijk uit te voeren,
je hebt je eigen servicebus, laptop, smartphone en technisch gereedschap,
diverse opleidingsmogelijkheden, jouw ontwikkeling is onze ontwikkeling,
uiteraard zijn de arbeidsvoorwaarden goed geregeld!

Wat wil je nog weten:

Informeer vrijblijvend naar een meeloop dag
om kennis te maken met de wereld van de
grote vermogens!
Bel naar 0172 61 93 42 en vraag naar Eelko Kitselaar
of mail naar werkenbij@lekhabo.nl
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Afvaldumpers moeten harder
aangepakt worden
De Maasbreese Joop Groothand loopt elke week een route door Maasbree om zwerfafval op te ruimen. Volgens hem zijn vooral McDonald’s
zakken langs de weg te vinden. Elke week keert hij met gemiddeld zestien zakken, gevuld met afval, naar huis.
Ook al wordt het wekelijks opgeruimd, er ligt
een week later weer een nieuwe berg afval.
Hoe komt dit en hoe is dit te voorkomen? Is het
een idee om afvaldumpers harder aan te pakken door ze bijvoorbeeld boetes te geven? Of
moet de politie zich richten op belangrijkere zaken? Door het beboeten van mensen die afval in
de natuur gooien, wordt het probleem wellicht

deels opgelost. Het schrikt de mensen af, omdat
ze weten dat er een fikse boete boven hun hoofd
hangt wanneer ze worden betrapt. Vrijwilliger Joop
geeft aan ook regelmatig plastic flesjes te vinden,
dat terwijl de overheid bewust statiegeld in het leven heeft geroepen. Je zou dus zeggen dat dit mensen weerhoudt om het afval te dumpen.
Aan de andere kant heeft de politie weinig tijd om

mensen, die afval in de natuur gooien, actief te
benaderen en te beboeten. De politie kampt namelijk al met personeelstekort en moet zich richten op
grotere problemen.

Afvaldumpers moeten harder aangepakt worden.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

POLL-bespreking: 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 waren 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?
Respondenten van de poll vinden van wel.
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. 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 gevolgen hebben voor extra druk op de organisatie gezorgd. Hierdoor hebben de stakers hun punt
bereikt. Het is daarom goed om juist om op ongunstige momenten te staken.

Ingezonden brief

N279 Meijel
Na weer een heftig ongeval op zaterdag 7 mei blijkt maar weer eens dat de toegestane snelheid op het
traject gelegen tussen Nerderweerterdijk en de Noordervaart gewoon te hoog is. Gelukkig loopt het dit
keer ook weer redelijk goed af. Nergens heeft deze weg van Horn tot naar de A2 bij ‘s-Hertogenbosch
zoveel kruisingen en splitsingen als op dit gedeelte.
Vooral de kruising Busserstraat is
zeer gevaarlijk. Ik heb meerdere
malen gezien hoe voetgangers en
fietsers ternauwernood de weg overstaken. Deze oversteekplaats ligt
net in een onoverzichtelijke bocht
terwijl er gewoon 80 gereden mag
worden. Wetende dat er meestal
al veel te hard gereden wordt, kun

je wachten op een volgend drama.
Even verder de kruising Kampsteeg:
ook onoverzichtelijk van een zijde
gezien. Even verder bij de Langstraat
staat een dikke boom die het uitzicht belemmert. De enige verkeersremmer is de rotonde bij het Shell
station. Gezien het aantal ongevallen in het laatste jaar is het wach-

ten op een zwaar ongeval met
slachtoffers. Op dit stuk weg zou
de maximum snelheid 50 kilometer moeten zijn, zeker omdat er ook
een druk bereden fietspad op een
gedeelte zeer dicht langs deze weg
loopt. Bijvoorbeeld van de Donk tot
de Noordervaart is de situatie zeer
onveilig. Alleen een betonbandje is

de scheiding tussen weg en fietspad.
De plaatselijke gebruikers van N279
zijn voornamelijk landbouw, wandelaars, fietsers en recreatie verkeer
en dit mengt zich in het doorgaande
verkeer. Wetende dat het steeds
drukker word op deze N279, vooral
vrachtverkeer, lijkt mij dat het tijd
is om eens kritisch te kijken door de
verantwoordelijke instanties naar de
situatie.

Pierre Verhees Meijel

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

VERHUISBERICHT
Wij zijn 17 jan. verhuisd naar Beekstraat 2, Panningen • 077 400 0128

Wat dunkt dich?

Column

You... name?
Een vraag aan een jonge
Oekraïense vluchteling, onwennig tijdens zijn eerste voetbal
training. Persoonlijke ervaring in
de tekenfilmwereld leert me dat
kinderen, ook al verstaan ze het
niet, elkaar wereldwijd begrijpen.
Kids zijn meestal duidelijker dan
de ‘blablabla taal’ die volwassenen tot in de puntjes beheersen.
Waat dunkt dich? een bekende
vluchteling is Jippe, via de
Kinjerkraom bezorgden we hem
een verblijfsvergunning.
Eind april wordt jaarlijks Earth Day
gevierd met als doel het bewust worden van ons milieu en onze negatieve
invloed op de aarde te reduceren.
Het effect van klimaatverandering
is al jaren tastbaar en veroorzaakte
in 2021 onder andere een watersnoodramp in Limburg. Durf te stellen
dat klimaatverandering het gevolg
is van menselijk gepruts. Naast alle
uitstoot van broeikasgassen werd
onlangs een onbekende oorzaak
erkend met betrekking tot de opwarming van de aarde. Ik citeer uit het
1995 proefschrift van vriend Jippe:
“Wij Jippetakijers zijn een vredig
proper Gnomenvolk en komen uit
Noorwegen. Nooit een vetlucht maar
altijd de geur van de lente, omdat wij
ons dagelijks wassen in een bad van
magnoliabloesem. Onze taal is een
mengeling van dialecten, 50-plussers
bijvoorbeeld noemen we ‘aoj taaie’.
Gnomen hebben zich ondergronds
gevestigd omdat het daar altijd zonnig en warm is. De kern van moeder
aarde is het restant van een stervende
ster, gevoed door aardgas en gekoeld
door water. De wereldbevolking groeit
waardoor water en aardgas slinken,
daarom zijn Jippetakijers gevlucht.”
Waat dunkt dich, jij kent toch ook
iemand die altijd lekker ruikt? ‘Life
is a party’, tenminste als je populair
bent. Ik heb het over Maxima, omdat
ik de eer had haar tijdens KinjerKraom
opnamen twee keer te mogen ontmoeten bij het uitreiken van de
Appeltjes van Oranje. Wat zeg je als
je nerveus tegenover een dame als
Maxima staat? In een bedwelmende
wolk Chanel Eau de parfum stotterde
ik :”Eh.. ruik ik Chanel 7?” Blunder...
Chanel 7 bestaat niet. Lachend antwoorde ze: “Nee Chanel 5” Een jaar
later ontmoet ik haar weer, herkenning en een glimlach: “Hee hallo,
Chanel 7?” Sympathiek... Ik eindig
optimistisch met een tip van Jippe:
“As se gelök zeuks, plök den allein de
blome woë se biej kins.”
Peter Joosten
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week 19 / 12 mei 2022 / Informatie van en over de gemeente

Spelregels Milieupark
Het Milieupark is alléén voor onze inwoners. Wij vragen uw
postcode en huisnummer én eventueel een identiteitsbewijs.
-

Sorteer thuis uw afval; het moet gescheiden worden aangeboden.
Neem zelf hulp mee; onze medewerkers helpen niet mee met lossen van zware spullen.
Er mag per keer maximaal 2 m3 aangeboden worden.
Tractoren, landbouwvoertuigen en bedrijfswagens zijn niet toegestaan op het Milieupark.
Het is verboden bedrijfsafval aan te bieden.
Zit er asbest bij uw afval? Meldt dit bij binnenkomst; er zijn speciale regels voor het
inleveren van asbest.

Let op: bij het Milieupark kunt u alleen pinnen. Kijk voor de kosten op: www.peelenmaas.nl
zoekwoord: Milieupark.
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur,
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur.

9 juni 2022

Informatieavond voor
verenigingen en stichtingen

Op donderdagavond 9 juni 2022 vanaf 19.30 tot 21.30 uur organiseren Vorkmeer en VKKL
een informatieavond over verzekeringen en wet- en regelgeving voor verenigingen en
stichtingen. Deze informatieavond is in MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden.
Landelijk HelpLoket
Op deze avond geeft een deskundige van het landelijk HelpLoket op een eenvoudige manier
informatie over bijvoorbeeld de wet WBTR, AVG, VOG en vrijwilligersverzekeringen. Ook worden
er praktijkvoorbeelden uit de dorpen besproken. Deze kennis en tools helpen verenigingen en
stichtingen om zelf aan de slag te gaan.
Aanmelden
Alle verenigingen en stichtingen in Peel en Maas kunnen zich gratis aanmelden via
https://forms.gle/ij9ky8pc4hTxsq6a8 of mailen naar info@vkkl.nl. In de mail vermeld u dat het
gaat om de informatiebijeenkomst Peel en Maas en het aantal deelnemers.

Uitnodiging lezingavond

Een toekomst voor de vergeten
grafheuvels

Op dinsdagavond 24 mei 2022 is de lezing Een toekomst voor de vergeten grafheuvels van
de Bong. Deze lezing is 19.00 tot 22.15 uur in Kasteel De Berckt in Baarlo. Inloop is vanaf
18.45 uur. Aanmelden kan gratis via onze website.
Onderzoeksproject
Samen met de Universiteit Leiden is de gemeente Peel en Maas een onderzoeksproject
opgestart naar de grafheuvels op een bosperceel aan de Meeren/Litjeshei in Baarlo. Het doel is
om de heuvels weer zichtbaar, toegankelijk en beleefbaar te maken in een natuurlijk landschap.
Kijk voor het programma, de gastsprekers en hoe u zich kunt aanmelden op www.peelenmaas.nl.

Dinsdag 17 mei, 19.30 uur

Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen
op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag 16
mei, 19:30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op https://peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl/
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
• Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De School Maasbree
• 3e envelop Investeringsagenda Regio Noord-Limburg
• Vaststellen “Bestemmingsplan Paardenhouderij Langstraat 18 in Meijel”
• Vaststellen “Bestemmingsplan Nederweerterdijk 29-31 Meijel”
• Vaststellen “Bestemmingsplan Valkerheideweg 1 Maasbree, wijziging bestemming
Agrarisch - Intensieve veehouderij naar Agrarisch – Grondgebonden”

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

Koningin Julianastraat 22
Napoleonsbaan Zuid 16
Oldenneelhof 5
Rectificatie Johannes-Hoeve
Scheresweg 1
Veldstraat 10 en 10A en Tiendvrij
Hoogstraat 54
Kloosterstraat 36C
Lindanusstraat 11
Op de Lundert 14
Past. Hoemoetstraat 13
Weidebos G 7792
Dijk 5
Rijksweg perceel I 301
Korte Heide 3
Rectificatie Eerselsberg 3
Siberië 10
Venloseweg 25
Vlasbemt 31
Beckershof
Donkerpeelkensweg 3
Heufkesweg 12
Burg. Janssenring 99
Industrieterrein Panningen 116
Industrieterrein Panningen ongenummerd
Kerkstraat 56
Schout van der Voortstraat 11
Willem de Zwijgerstraat 7
Gedoogbesluit Tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne

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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4 MEI DODENHERDENKING 2022

Op 4 mei vond de Dodenherdenking plaats in de dorpen Baarlo, Kessel, Meijel, Maasbree en Panningen.
Op deze pagina vindt u een fotoserie van de 4 mei Dodenherdenkingen.

Baarlo

Peel en Maas

Maasbree

Kessel

Meijel

Panningen

Foto’s door: Peter Sieben, KijkMeijel

Foto’s door: Jac Willekens

Speciaal woord van dank aan Koninklijke Schuttersgilde Sint Lambertus uit Helden en Schutterij Sint Hubertus uit Beringe voor hun aanwezigheid bij de
herdenking.

1205 \ politiek
Lokaal Peel en Maas

De paardensector in Peel en Maas
Steeds meer paardenbedrijven willen zich vestigen in de gemeente
Peel en Maas, de vraag is groot. Professionals en amateurs willen zich
verder ontwikkelen in onze gemeente, dit mogen wij als een groot
compliment beschouwen.
Eigenlijk is dit helemaal niet
zo vreemd, Peel en Maas ligt
in een centraal gebied voor de
paardensector en heeft veel kennis
en ervaring. Denk hierbij alleen
al aan de hippische moderne
accommodatie ‘Equestrian de
Peelbergen’ die buiten onze

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

gemeente ligt, maar waar wekelijks
evenementen plaatsvinden. Hier
kunnen ruiters in de verschillende
disciplines zoals het springen,
de dressuur, de ‘eventing’ en de
mensport aan deelnemen. Er zijn
meerdere accommodaties rond en
in de gemeente Peel en Maas waar

(semi)professionals, amateurs,
fokkers en paardeneigenaren gebruik
van kunnen maken. Er is hier dus
veel te doen op het gebied van
trainen, fokken en verkopen van
paarden.
Doordat verschillende agrarische
bedrijven de afgelopen jaren
zijn gestopt is er meer ruimte
vrijgekomen voor paarden
houdenrijen, dit is een mooie
opvulling om leegstand en
verpaupering tegen te gaan.

Locaties worden gerenoveerd en
onderhouden waardoor het een
goede uitstraling heeft in het
buitengebied.
Wel moeten we kritisch kijken
naar een goede invulling van ons
buitengebied, de agrarische sector
mag hier niet onder lijden en ook
zeker de kans blijven houden om de
sector gezond te houden.

Raadslid Lincy Bruijnen-Rutten

Zijn paarden de nieuwe varkens?

Er zijn veel varkens- en andere bedrijven van intensieve veehouderij aanwezig in onze gemeente. Te veel.
Slecht voor de natuur en slecht voor de gezondheid van mensen, om over het welzijn van de dieren maar te
zwijgen. Daarom is het goed als er intensieve veehouderijen worden opgeruimd. Maar hoe blij mogen we
zijn als daar steeds meer paardenhouderijen voor in de plaats komen?
Noord-Limburg wordt het ‘land’ van
de paarden. Investeerders bouwen
grote stallen. Soms met honderd
paardenboxen en tientallen appartementen voor ruiters en verzorgers. Er
gaat heel veel geld om in de paardensector, die aangeprezen wordt als
nieuwe drager van de economie in
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het buitengebied. Veel gemeenten,
waaronder ook Peel en Maas, ondersteunen de initiatiefnemers van de
zoveelste paardenhouderij, ook als
dit ten koste gaat van de natuur. Dat
is ook het probleem in het natuurgebied ’t Molentje, een uniek hoogveenlandschap op de grens van de

provincies Limburg en Brabant. Het
beleid van beide provincies is gericht
op het herstel van het hoogveen in dit
natuurgebied. Om dit uiterst kwetsbaar gebied te beschermen moet
de landbouwfunctie worden afgebouwd. Dat is het beleid. Het meewerken aan het oprichten van een

grootschalige paardenhouderij annex
appartementen, staat daar haaks
op. In een recent onderzoek van de
Zuidelijke Rekenkamer worden zorgen
geuit over de veel te hoge neerslag
van stikstof en over de onttrekking
van water uit het kwetsbare hoogveengebied van de Limburgse en
Brabantse Peel. Het rapport met als
titel Natuurdoelstellingen Peelvenen
beoordeelt de algemene stand van
zaken voor het hoogveengebied als
‘slecht’. PvdA/GroenLinks vindt het

onbegrijpelijk dat het college van Peel
en Maas zijn medewerking toezegt
aan het paardenhouderij-initiatief.
Ook natuurorganisaties zijn tegen,
maar voelen zich weinig gehoord
door het college. Gelukkig moet de
gemeenteraad uiteindelijk besluiten
over deze plannen. Te hopen valt dat
de nieuwe raad meer waarde toekent
aan de natuur.
Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen, raadsleden

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

Vestigt u uw bedrijf aan de
Venrayseweg in Horst?

Te koop
17 geschakelde bedrijfsunits
vanaf € 299.000

B US I N E S S PA R K HOR ST

Een geweldige investering voor
zowel ondernemer als belegger!
Binnenkort start de bouw van 17 bedrijfsunits, vanaf
240m² tot 916 m². Mede door deze oppervlaktes zijn de
panden geschikt voor bijna elk type ondernemer.
Vestigt u uw werkplaats, opslagruimte, magazijn of
montageruimte op deze uitstekend bereikbare locatie
nabij de A73 in Horst? Alle units zijn voorzien van
een trap richting een verdiepingsvloer. Perfect voor
bijvoorbeeld een combinatie met kantoor!
De perfecte bedrijfsunits voor de vestiging van uw
bedrijf!

Voor meer informatie:
Boek & Offermans Makelaars
T 0478 63 69 22
E venray@boek-offermans.nl
W www.boek-offermans.nl

Download direct de
brochure!
www.hkvastgoed.nl/news/projectbusinesspark-horst

Boek &
Offermans
DYNAMIS
Makelaars
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Moeizame overwinning

Panningen wint met hakken over
de sloot van SVEB
Panningen boekte op zondag 8 mei in de thuiswedstrijd een moeizame overwinning op SVEB. Hoewel de
thuisploeg de bovenliggende partij was en het betere veldspel had, wist ze pas in de slotfase een 1-0 achterstand om te buigen in een 2-1 zege.

Isa Snijkers Limburgs
kampioen Eventing
Isa Snijkers uit Meijel heeft zaterdag 7 mei deelgenomen aan de
Limburgse kampioenschappen Eventing die werden verreden op het
SGW terrein in Kronenberg. De samengestelde wedstrijd bestond uit
dressuur, springen en cross en het springen over natuurlijke vaste
hindernissen. Isa werd met haar pony Daylight Distinction, die
inmiddels 24 jaar jong is, Limburgs kampioen in de klasse D-L.

Panningen trad aan met keeper Jordi
Nelissen als aanvoerder. Youri van
den Hurk, normaliter aanvoerder van
de groen-witten, moest vanwege een
blessure verstek laten gaan. Hij werd
node gemist op het middenveld.
Met SVEB trof Panningen een
getergde tegenstander. Panningen
legde wel het betere voetbal op de
grasmat maar dankzij een tomeloze
inzet wist SVEB het spel van de
thuisploeg steeds in een vroeg
stadium te ontregelen. Slechts uit
standaardsituaties wisten de groenwitten gevaar te stichten. De gasten
leunden achterover en lieten de
thuisploeg het spel maken. Geheel

tegen de verhouding in kwam
de fusieclub uit Broekhuizen en
Broekhuizenvorst op voorsprong toen
Maik Vermazeren fraai scoorde uit
een vrije trap. Na rust kwam Robin
van Osch de groen-witte aanval
versterken. Panningen viel aan en
drong de bezoekers ver terug. Steeds
bleef de laatste beslissende pass uit,
waardoor de gasten met kunst- en
vliegwerk overeind wisten te blijven.

Fanatiek
Maar twintig minuten voor het einde
kantelde de wedstrijd. Een hoge
voorzet van Jordi Kirkels viel buiten
bereik van de SVEB-goalie tegen de

tweede paal. De terugstuitende bal
werd door Robin van Osch koelbloedig
ingekopt. Panningen rook bloed
en ging fanatiek op zoek naar de
winnende treffer. Deze viel vijf
minuten later. Jordi Kirkels wist met
een pass Robin van Osch vrij voor
de doelman te zetten. Overtuigend
scoorde de invaller zijn tweede goal.
In de resterende tijd konden de gasten
geen vuist meer maken en kwam de
overwinning van Panningen niet meer
in gevaar.

Tekst: SV Panningen

Kostbaar puntenverlies

Gehavend Baarlo komt niet
langs strijdend Haelen
VV Baarlo leed zondag 8 mei in de strijd om de titel kostbaar puntverlies. De uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Haelen eindigde in een teleurstellend gelijkspel: 1-1.

Op zoek
naar werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen een baan en
salaris. Persoonlijke aandacht en voldoende
opleidingsmogelijkheden, tijdelijke én vaste
banen! Kijk maar eens hieronder.

Teeltmedewerker (fulltime)

Regio Kessel | Vac. Nr. P053959

Lijkt het je wat om in een kas of lekker buiten aan de slag
te gaan? Als onderdeel van een klein en enthousiast team
is in deze functie elke dag anders.

Hekwerk monteur (fulltime)

Regio Venray | Vac. Nr. P053602
In deze functie werk je veel in de buitenlucht. Je komt op veel
plekken in de regio om hekwerken en toegangspoorten te
installeren. Zie jij dit zitten?

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P053406

Zorg jij graag voor verkoeling deze zomer? Als operator geef je
leiding aan productiemedewerkers van icesticks.

Productiemedewerker food (fulltime)
Regio Meijel | Vac. Nr. P052803

Wil je werken in een groeiende organisatie en sta je voor
eigenaarschap, verantwoordelijkheid, inbreng en motivatie?
Pak je kans!

Groenvoorziener of (startend) hovenier (fulltime)

Regio Horst | Vac. Nr. P052775

Werk je komende zomer graag buiten? In deze functie
ga je aan de slag met aanleg/onderhoud van groen.
Ook zonder ervaring ben je welkom!

Interesse? Contact recruiter Lian via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70
AB Werkt Horst | ab-werkt.nl

Het wegvallen van een viertal basisspelers noopte Baarlo-trainer Tim
Nabben wederom tot creatieve aanpassingen. Baarlo, dat duidelijk moest
wennen aan de geïmproviseerde
opstelling, werd in de beginfase
enkele malen verrast door het opportune spel van Haelen. Nog voor het
verstrijken van het eerste kwartier
moest het de openingstreffer van de
thuisclub incasseren: 1-0. Baarlo pakte
vervolgens de draad op en kwam een
tiental minuten later alweer langszij
door een treffer van Jordi Peeters na
een goedlopende aanval via Laurents
van den Ham: 1-1. De Baarlonaren

bleven aandringen en kregen op slag
van rust een strafschop toegewezen
na een overtreding op Laurents van
den Ham. De inzet van Frank Peeters
vanaf de elfmeterstip was echter
een gemakkelijke prooi voor Haelendoelman Stan Achten. Die gemiste
kans om de wedstrijd geheel naar zich
toe te trekken, brak de roodzwarten
uiteindelijk op.

Niet het vermogen
In de tweede helft bleef Baarlo aanvallend wel de bovenliggende ploeg.
Wat ontbrak waren het vermogen
en vernuft om het compact, fanatiek

en met veel fysieke inzet spelende
Haelen echt in de problemen te brengen. De focus van Haelen lag vooral
op het over de streep trekken van een
puntendeling. De thuisclub slaagde
uiteindelijk in die missie, die na afloop
als een overwinning werd gekoesterd.
Een in het kader van de degradatiestrijd belangrijk punt voor Haelen.
Weer kostbaar puntverlies daarentegen voor Baarlo dat hiermee lijkt uitgespeeld in de strijd om de titel.

Tekst en beeld: Len Gielen
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Alles ging mis

Landstitel Herpertz Bevo Hc
uit beeld na zware nederlaag
Ondanks een goede start heeft het eerste herenteam van Herpertz
Bevo Hc zaterdag 7 mei een forse nederlaag geleden tegen Kras
Volendam. Na een ruststand van 21-16 werd Herpertz Bevo HC min
of meer afgedroogd met 40-31.
De Panningse ploeg nam in
Volendam een 7-4 voorsprong,
maar na een tactische timeout van Kras Volendam stortte
Herpertz Bevo Hc in elkaar. De
Volendammers walsten bij vlagen
over de Limburgse ploeg heen.
Alles wat maar mis kon gaan,
ging mis. Niek Jordens viel uit met
een zware blessure. Niks wilde
lukken bij de Panningse formatie.
De ploeg speelde slordig. De
defensie leek een gatenkaas en
aanvallend werden open kansen
en zelfs strafworpen gemist. Ook in

DSG Expression
behaalt 7e en 11e plaats op EK
In De Maaspoort in Den Bosch vond zaterdag 7 en zondag 8 mei het Europees kampioenschap garde- en showdans 2022 plaats. Tot het deelnemersveld behoorde ook dans- en showgroep Expression uit Baarlo.

overtalsituaties kreeg de Panningse
ploeg doelpunten tegen. Herpertz
Bevo Hc was kortom volledig van
slag. In theorie kan Herpertz Bevo
Hc nog een rol spelen in de strijd
om de landstitel. Dan moet het
wel de laatste vier wedstrijden
winnen en zouden Kras Volendam,
GreenPark Aalsmeer en Kermit
Lions steken moeten laten vallen,
een uiterst onwaarschijnlijk
scenario.

Tekst: Mat Nellen

14.300 gram

Albert Trines wint tweede
viswedstrijd ‘De Ruisvoorn’
Hengelsportvereniging ‘De Ruisvoorn’ organiseerde zaterdag
7 mei de tweede wedstrijd van het visseizoen aan visvijver de
Breeërpeel in Helden. Na de loting gingen de vissers om 14.00 uur
aan de slag voor de ‘Artifice belettering’ prijzen. Om 17.00 werd de
vangst gewogen. Albert Trines ging er met de winst vandoor.
Albert Trines hengelde in totaal
maar liefst 14.300 gram uit het
water, waardoor hij zichzelf winnaar van de wedstrijd mocht noemen. Op de tweede en derde plek
eindigde Math Verhaegh en Sjaak
Maasen, met beiden een vangst
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De Baarlose vereniging had zich
zowel met een solo showdans als een
showgroep karakterdans weten te
plaatsen voor dit EK. Zondag was de
grote dag en stonden de danseressen in een bomvolle Maaspoort op
de bühne om het op te nemen tegen
hun Europese concurrenten. Uit Baarlo
was een grote schare fans, familie en
vrienden meegereisd met vlaggen,
fanshirts en toeters om de danseres-

sen aan te moedigen. Aniek Jacobs
behaalde met haar indrukwekkende
show solo, gebaseerd op het verhaal
van Natascha Kampusch, een eervolle
11e plaats. De showgroep werd eerder dit seizoen al Nederlands kampioen. Met haar emotionele verhaal
over een tragisch mijnongeluk en de
invloed hiervan op de omgeving wist
de showgroep de hele zaal in Den
Bosch te raken. Een mooie 7e plaats

was het resultaat. Met het EK eindigt
het dansseizoen voor DSG Expression.
Komende tijd gaan de trainsters met
de groepen aan de slag gaan om in
het najaar op de jaarlijkse presentatiedag de nieuwe dansen te laten zien
waarmee ze zullen gaan strijden.

Tekst: DSG Expression

van 10.350 gram. Oscar Huidekoper
ging er met de vierde plaats vandoor met een vangst van 6.575
gram. Tot slot completeerden Huub
Maassen de top 5 met een vangst
van 3.625 gram.

Last van
ernstig
overgewicht?
Met een operatie en onze
begeleiding pakt u het aan!

JBC Horst te gast in
Maasbree
De jaarlijkse uitwisseling met JBC Horst vond dinsdag 3 mei plaats in
Maasbree. Van JBC Horst waren 19 leden aanwezig en van
Breetanque 21 leden. Na drie rondes waren er uiteindelijk zes spelers
met drie gewonnen wedstrijden. De prijswinnaars waren Riny
Wagemans en Jacqueline Hofmans van JBC Horst en Dré Zeelen,
Jan Vaessen van Breetanque. Jac Lintjens en Peter Thiede vielen
buiten de prijzen. De prijswinnaars ontvingen een pastapakket.

De Nederlandse Obesitas Kliniek
in Venlo organiseert online
informatiebijeenkomsten over de
behandeling van obesitas (ernstig
overgewicht). Tijdens een zoomsessie
krijgt u informatie over het leefstijltraject

Gratis voorlichting

19 mei
18.30 - 20.00 uur

23 juni
15.30 - 17.00 uur
Scan de
QR code

en de operatie. Na aanmelding volgt
een bevestiging met een uitgebreide
instructie. De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen met obesitas, hun naasten
en anderen belangstellenden. We hopen
u binnenkort online te ontmoeten!

Kijk op obesitaskliniek.nl/agenda voor onze gratis
voorlichting. U kunt zich hier ook direct aanmelden.
Voor vragen kunt u ons bereiken via
077 - 30 30 360 of info-venlo@obesitaskliniek.nl
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Zomerprogramma
BEVO Beringe

Belangrijke driepunter voor Grashoek
in degradatiestrijd

Wie de komende maanden sportief bezig wil zijn in Beringe kan
terecht bij het zomerprogramma van BEVO. De omnivereniging
heeft enkele activiteiten op touw gezet die voor iedereen, ook
niet-leden, toegankelijk zijn.

SV Grashoek heeft op zondag 8 mei de wedstrijd tegen GFC ’33 op sportpark De Haspel in Goirle met 3-2
gewonnen. Een belangrijke wedstrijd voor de spelers van Grashoek.

Zo is er in mei elke donderdagavond vanaf 20.00 uur een open
voetbaltraining voor 35-plussers die
op een ontspannen manier samen
met anderen een balletje willen
trappen en in beweging willen
zijn. Verder vindt tussen 1 juni en
30 september de Zomerchallenge
Tennis plaats. Iedereen die wil,

kan gedurende die periode voor
een klein bedrag gebruikmaken
van de tennisbanen van BEVO.
Op zaterdag 25 juni start het 17+
open tennistoernooi. De finales
worden een week later, op zaterdag 2 juli, gespeeld als onderdeel
van de openingsfestiviteiten van
sportpark Beringe Buiten.

Finale C-Jeugd

VC Olympia organiseert
Volleybaldirect Open
VC Olympia uit Panningen organiseert op zaterdag 21 mei de finale
van de Volleybal direct open in de categorie C-Jeugd. Bij de
Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen doen zowel jongens
als meisjes mee. De wedstrijden zullen plaatsvinden in beide hallen
van Sporthal Piushof in Panningen.
De Volleybaldirect Open (Neder
landse Open Jeugd Kampioen
schappen) is het grootste
jeugdtoernooi van Nederland.
Door zowel jongens als bij meisjes wordt er gestreden om de
nationale titel in één van de vier
jeugdleeftijdscategorieën A, B, C
en CMV N6. Deelnemende teams
komen uit alle streken van ons
land, onder andere uit Sneek,
Assen, Apeldoorn, Haarlem,
Hoogeveen en Meijel. Er wor-

den maar liefst vierhonderd tot
vijfhonderd spelers/speelsters,
begeleiders en toeschouwers
verwacht. De hele dag van 09.45
tot 20.00 uur strijden de teams
in de sporthal in Panningen voor
de n
 ationale eer in hun leeftijdscategorie. De halve en finales
zullen plaatsvinden vanaf 16:30
uur. Na afloop van de finales
worden de prijzen uitgereikt aan
de winnaars.

Nachtcross op circuit
Soeterbeek in Baarlo
Circuit Soeterbeek in Baarlo staat op zaterdag 14 en zondag 15 mei
in het teken van een nachtcross. Verdeeld over twee racedagen
verschijnen diverse klassen aan de start. De organisatie is in
handen van Stockcarteam Baarlo, Porkshop Racing en BACO.
Op zaterdag starten de wedstrijden
om 15.00 uur. De grote finale nachtcross wordt omstreeks 20.30 uur
verreden en duurt 60 minuten.
Verder verzorgen de Heritage
stockcar F1 op zaterdag drie demowedstrijden. Voormalig wereldkampioen F1 Rien Rutjens keert
voor deze gelegenheid terug naar
Baarlo. Ook kan het publiek deze

dag op Raceway Soeterbeek kennismaken met de duozitter Stockcar
F1. Aansluitend aan de finale is er
in de feesttent een optreden van
dj Leon. Op zondag vinden vanaf
11.00 uur ASUZ-wedstrijden plaats.
Diverse klassen verschijnen aan de
start. Grootste spektakelstuk zijn de
supersnelle Sprinters. Zie voor meer
info www.stockcarteambaarlo.com

Beide ploegen maakten er een aanvallend ingestelde wedstrijd van.
Luc Vekens was de scheidsrechter,
die veel liet doorgaan en de vaart
in de wedstrijd hield. Na 10 minuten kwam Grashoek op voorsprong.
Grashoekspeler Wouter van der
Sterren tikte een aangespeelde bal
van Chris Hunnekens achter de GFC ’33
keeper. Dat zorgde voor een voorsprong van 0-1 voor Grashoek.
Uit het niets kwam 5 minuten voor
rust de gelijkmaker door een vrije
trap in de kruising. Het stond 1-1. In de

tweede helft ging Grashoek opnieuw
voor een voorsprong. Een tot drie
keer ingeschoten bal ging er niet in
en stuitte op de doelman. Ook keeper
Koen in het Grashoekdoel moest een
hard schot onschadelijk maken. Na 67
minuten kwam Grashoek opnieuw op
voorsprong. Vanaf 20 meter schoot
Chris Hunnekens de bal in het dak
van het doel: 1-2. Het was opnieuw
Chris die een kwartier voor tijd de
bal voor de achterlijn oppikte en hem
voorzette waarna Wouter met een
knal zijn tweede goal van de middag

maakte. Het stond 1-3. Toch keerde
de spanning kort voor tijd nog even
terug. Een mistrap werd door Willem
Breukers afgestraft. Het werd 2-3,
wat ook de eindstand bleef. Voor de
spelers van Grashoek een belangrijke
zege. Donderdagavond komt SVEB
naar De Peelrand. De aftrap is om 19.15
uur. Zondag 15 mei speelt SV Grashoek
1 de derby tegen Koningslust. Aanvang
is om 14.30 uur.

Tekst: Piet Spee, SV Grashoek

MVC’19 weet achterstand om te buigen
naar winst
Koploper MVC’19 1 uit Maasbree heeft op zondag 8 mei een 2-0 achterstand tegen V.V. Helden om kunnen
buigen naar een 3-2 zege. Na een matige eerste helft op eigen gras, kwamen de spelers van MVC’19 na de rust
terug als herboren.
Kansen waren er nauwelijks voor beide
ploegen voor de rust. De ballen werden slordig afgewerkt en de eindpas
was onvoldoende. De scherpte leek te
ontbreken. De kansen waren op een
hand te tellen. Helden kwam in de
slotminuut van de eerste helft op 1-0
door Ruud Wilms. Vlak na rust verdubbelde Stan Versleeuwen de voorsprong.
Het eerste team van MVC’19 moest
flink aan de bak. In de 54e minuut
werden Joris Timmermans en Mike

Peeters ingebracht. Dit bleek na afloop
een gouden wissel te zijn. In de 57e
minuut zette Rob Custers, Mike Peeters
aan het werk, die de aansluitingstreffer scoorde. Nog geen twee minuten
later stond de Maasbreese gelijkmaker al op het scorebord. Yannick
Muijsenberg lanceerde Ron van den
Kerkhof die scoorde. In de 80e minuut
leek Joris Timmermans de 3-2 te gaan
scoren, maar de Heldense keeper hield
het shot tegen. De thuisploeg bleef

druk zetten en de Maasbreese ploeg
ging voor de winnende treffer. In de
88e minuut maakte Marco Daniels
de 3-2. De overwinning was een feit.
MVC’19 speelt op donderdag 12 mei om
19.30 uur een uitwedstrijd tegen IVO
in Velden. Daarnaast speelt het eerste team van MVC’19 op zondag 15 mei
thuis tegen H.B.S.V. uit Hout-Blerick.
De wedstrijd begint om 14.30 uur.
Tekst: Mat Nellen, MVC’19

S.V. Egchel 1 verliest punten van
koploper
S.V. Egchel 1 uit Panningen heeft op zondag 8 mei met 6-0 verloren van koploper SVSH 1 uit Someren-Heide.
Door deze overwinning werd de thuisploeg uit Someren-Heide officieus kampioen in de 5e klasse C.
Officieus, want Nieuw Woensel uit
Eindhoven kan nog op gelijke hoogte
komen als het geen steken meer laat
vallen en SVSH alles verliest. De sportclub uit Brabant had zich al voorbereid
op een kampioensfeest met vuurwerk,
oranje sjaals, shirts, vlaggetjes, camera’s, bier, et cetera. Maar eerst moest de
wedstrijd nog gespeeld worden onder
leiding van scheidsrechter Verkooijen.
Egchel trad wederom incompleet aan
door de blessures. Toch zette de spelers op het veld het beste beentje voor.
SVSH wist in de 25e minuut de score te
openen door Lex Klaver. Frank Gielen

kreeg namens Egchel de eerste mogelijkheid voor de bezoekers, maar zijn
schot ging er naast. Op slag van rust
bracht Mike van de Moosdijk de stand
op 2-0. Niek Verschaeren loste na rust
Lex Verstappen af. Al snel werd het 3-0
voor de thuisploeg door Wesley Maas
en kon er voorzichtig aan het kampioenschap gedacht worden, temeer
daar de tussenstand bij Nieuw Woensel
in het voordeel van SVSH was op dat
moment. Stefan Schroen verving Frank
Gielen. Egchel kwam weinig meer aan
echte aanvallen toe en moest toezien
dat Erwin Toonders met een hattrick de

stand binnen 20 minuten naar 6-0 tilde.
Egchel keeper Kars Titulair voorkwam
met enkele reddingen een grotere
achterstand. Het bleef tenslotte bij 6-0
voor SVSH maar het officiële kampioenschap was nog geen feit omdat Nieuw
Woensel toch nog had gelijk gespeeld
tegen Tongelre. Het feest in SomerenHeide zal er niet minder om zijn
geweest. Donderdag speelt Egchel de
uitwedstrijd tegen RKSVV in Swartbroek
om 19.30 uur. Het team speelt zondag 15
mei geen wedstrijd.
Tekst: S.V. Egchel

AgXeed zoekt handige collega’s met technisch inzicht
Assemblage medewerker robotica

Logistiek medewerker robotica

Jouw verantwoordelijkheden:
Assembleren van mechatronische
machines en halffabricaten,
elektrische en hydraulische
installaties. Kwaliteitscontrole
uitvoeren, verbeteren van de
productie omgeving.

Jouw verantwoordelijkheden:
Verpakken, picken en packen van
producten, administratief en fysiek
inboeken van goederen. Uitvoeren
diverse magazijn- en expeditietaken,
voorraadbeheer en magazijnmeester.

Voor beide functies zoeken wij:
Iemand met LBO/VMBO werken denkniveau die zelfstandig
gestructureerd kan werken in
teamverband met passie voor
machines en een gezonde dosis
humor.

Zie jij het zitten om mee te werken in deze gepassioneerde omgeving samen met ons inspirerende team?
Solliciteer dan direct bij AgXeed! Contactpersoon Rienk Landstra. +31 6 534 18 413 / www.agxeed.com / info@agxeed.com

More information

We provide AUTONOMY
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Verzamelbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging ‘De Peelstreek’ uit Meijel organiseert op
zondag 15 mei weer haar maandelijkse ruilbeurs. Het evenement
vindt plaats in het gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Het is een gelegenheid voor verzamelaars om hun collectie uit te
breiden of aan te vullen. Op verzamelgebied is van alles te vinden
zoals postzegels, munten, pennen, bidprentjes, geboortekaartjes,
ansichtkaarten, bankbiljetten, suikerzakjes, voetbalplaatjes en meer.

De ruilbeurs is van 09.00 tot 12.30
uur geopend. Zoals altijd zijn er ook
veel tafels gereserveerd voor ruilers. Ook is er een parkeergelegenheid. Voor volwassenen wordt er
een entreeprijs gevraagd, kinderen
zijn gratis.
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Schutterij St. Antonius en St. Petrus
zet jubilarissen in het zonnetje
Zes jubilarissen van Schutterij St. Antonius en St. Petrus uit Baarlo zijn in het zonnetje gezet. Piet Peeters,
Frank Hermans en Sindy Peeters zijn namelijk 25 jaar lid van de schutterij. Ton Smedts en Frits Beurskens
werden in het zonnetje gezet voor hun 40-jarig jubileum. Jack Beurskens ontving een erepenning voor zijn
60-jarig lidmaatschap.

Muziekavond
SeniorenVereniging Kepèl
SeniorenVereniging Kepèl organiseert op vrijdagavond 20 mei een
muziekavond in gemeenschapshuis In Kepèl in Panningen.
De muziek wordt verzorgd door blaaskapel Die Zwei Dörfer uit
Meijel en Neerkant.
De muziekavond begint om
19.30 uur. Voor leden van
SeniorenVereniging Kepèl is de toegang gratis. Aanmelding voor deze

avond is noodzakelijk. Zie voor
meer info over aanmelden en programma
www.seniorenverenigingkepel.nl

Garagesale Maasbree
steunt goede doel
In Maasbree wordt er op zondag 12 juni een garagesale georganiseerd. Op deze dag krijgen de kopers op elk verkooppunt een route
waarmee ze van garage naar garage kunnen wandelen om rond te
struinen tussen alle spullen die worden aangeboden.
De garagesale is vanaf dit jaar
vergunningsplichtig waardoor de
stichting Happy Holiday door de
organisatie is gevraagd om mee
te werken. Zo kunnen de verkopers het goede doel steunen.
Happy Holiday organiseert namelijk

vakanties voor gezinnen waarvan één of soms meerdere kinderen ernstig of terminaal ziek
zijn. Aanmelden kan voor zondag
22 mei via de website
www.garagesalemaasbree.nl

Druk bezocht concert Heldens
Gemengd Koor Bel Canto

De zes jubilarissen mochten vanuit het
bondsbestuur de erepenning, het tinnen bord met gravure, ontvangen. Met

familie, vrienden en leden van diverse
schutterijen werd een druk bezochte
receptie gevolgd door een feeste-

lijke avond, waar de opmaat naar een
nieuw seizoen kracht werd bijgezet.

Trots presenteren wij ons kindcentrum

Kom
binnen!

Stg. Kinderopvang Meijel

Het Heldens Gemengd Koor Bel Canto heeft zondag 8 mei op uitnodiging van De Orgelkring Peel en Maas een druk bezocht concert
uitgevoerd. Na twee jaren van stilte, dit in verband met corona,
stond het koor te popelen om weer te mogen optreden. Onder
leiding van dirigent Marcel Kuepers werden gevarieerde nummers
gezongen met Ludmila Seroo aan de vleugel.

Zondag 22 mei 2022
11.00 tot 14.00 uur

Ook soliste Ria Janssen droeg bij
aan het luisterplezier van de vele
toehoorders. Voor Bel Canto was
het een genot om weer te mogen
concerteren in het Kapel van de

Lazaristen in Panningen. In deze
Kapel komt muziek extra goed tot
uiting vanwege de muziek.
Beeld: Jac Willekens

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

|

w w w. s k m o n l i n e . n l
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Lezing Historische Werkgroep de Borcht
in teken van voormalige bewoners kasteel
De Borcht Baarlo
De Historische Werkgroep de Borcht Baarlo verzorgt op woensdag 11 mei om 19.30 uur een lezing in MFC de
Engelbewaarder in Baarlo. De lezing staat in het teken van het boek ‘Baarlo en de familie Van Erp tot Holt en
Baerle 1787-1962’.
Ruim anderhalve eeuw leefde de
familie Van Erp in het kasteel d’ Erp in
Baarlo. Ton van Daelen fungeert als
spreker tijdens de lezing. Hij is secre-

taris van de Historische Werkgroep
en schrijver van de gelijknamige
Baarlose Sprokkeling nr. 51. Van alles
over de historie van dit onderwerp

komt tijdens deze avond aan de orde.
De lezing is vrij toegankelijk voor
leden en niet-leden van de Historische
Werkgroep.

Rommelmarkt in Meijel
In Meijel is er op zondag 25 september weer een rommelmarkt. De opbrengst van de verkochte spullen gaat
naar het goede doel: rechtstreekse steun aan projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Door het
leveren van spullen draagt de organisatie van de rommelmarkt tevens een steentje bij aan de opvang van
Oekraïense vluchtelingen in Peel en Maas.
Op de zaterdagen 7 mei en 18 juni
worden spullen voor de rommelmarkt
aan huis opgehaald in Meijel, op beide

dagen tussen 09.00 en 12.00 uur.
Aanmelden van spullen kan via de website van de rommelmarkt, per e-mail

(ophalen@rommelmarktmeijel.nl) of
eventueel telefonisch
(077 466 05 28 of 077 466 32 14).

Muziekavond in Maasbree
Soos ’t Hofje/Hoës van Bree in Maasbree organiseert regelmatig muzikale uitvoeringen voor senioren. Zo ook op
zaterdag 14 mei als Trio Timeless aantreedt voor een ouderwetse dans- en meezingavond.
Trio Timeless staat garant voor nostalgische dansmuziek die gepaard
gaat met een muzikale rondreis door
de wereld van de accordeonmuziek.

Het trio brengt melodieën en bekende
deuntjes van onder meer James Last
en Captain Cook ten gehore, maar
daarnaast ook walsen en polka’s.

De benedenzaal van ’t Hoës van Bree
is open vanaf 19.30 uur. Het optreden
van Trio Timeless begint om 20.00 uur.

Mariamaand mei

Missen in de buitenlucht
in Maasbree
Mei is van oudsher de Mariamaand. In Maasbree wordt dit gemarkeerd met twee missen in de open lucht. De eerste vindt plaats op
woensdag 18 mei bij kapel Korte Hei, de tweede op 25 mei bij kapel
’t Rooth. Beide missen beginnen om 19.00 uur.
Zowel kapel Korte Hei als kapel
’t Rooth is toegewijd aan Maria.
In kapel Korte Hei wordt Maria
vereerd als Koningin van de
Vrede. De oorspronkelijke kapel
werd omstreeks 1870 gebouwd
aan een veldweg tussen boerderij Haenenhof en de kerk van
Maasbree. In 2012 werd de kapel
afgebroken en op zijn huidige
plaats steen voor steen weer

opgebouwd door de bewoners van
Lange Hei, Korte Hei en Rozendaal.
Kapel ’t Rooth wordt ook wel Kapel
van de Moeder van Barmhartigheid
genoemd. Deze kapel dateert uit
1695 en is de oudste nog bestaande
kapel van Maasbree. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar een
loods of schuur bij kapel Korte Hei
en in het geval van kapel ’t Rooth
naar De Plaats.

Ley van den Beuken en
Peter Peeters op de bühne
met Pele on tour
Ley van den Beuken en Peter Peeters presenteren in DOK6 in
Panningen op zaterdag 14 mei hun muzikale verleden in het theater. Met Pele on tour laten ze het publiek een tijdreis maken en
worden diverse nummers ten gehore gebracht.

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

Je bent van harte welkom!
Wij zijn Work & Stay, een onafhankelijke huisvester van arbeidsmigranten.
Wij bieden een thuisgevoel. Een gastvrije en veilige plek die past bij de
situatie van onze gasten.
Graag laten we zien hoe we dit doen. We nodigen je uit voor een gezellige en
sportieve open dag. Het lijkt ons leuk om je te ontmoeten, te leren kennen
en je te laten ervaren hoe wij zaken op een nuchtere en daadkrachtige
manier aanpakken.
Op zaterdag 21 mei 2022 organiseert Work & Stay een open dag. Tijdens
de open dag kun je van 13:00u tot 17:00u een kijkje nemen op het park en
genieten van een lekker hapje en drankje bij een van de foodtrucks.

www.workandstay.nl

info@workandstay.nl

/1workandstay

Ley van den Beuken en Peter
Peeters zijn al jaren vrienden.
In hun jeugdjaren maakten ze
samen muziek en wel in een bluesband genaamd Typhus Blues Band.
“Ley is in zijn carrière altijd professioneel muziek blijven maken, ik
ben een ander pad gaan bewandelen. Maar bij gelegenheid namen
we de gitaren in de hand en speelden we toch weer samen. Nu we
beiden al wat ouder zijn, wilden
we heel erg graag ook een keer
in het theater spelen en kunnen
vertellen over onze muziek”, legt
Peter Peeters. Dat idee ontstond
in 2019, maar corona gooide roet
in het eten. De heren bleven echter wekelijks repeteren met zijn
tweeën en in maart 2020 startten

ze met het opnemen van eigen
liedjes. “Ley plaatste die dan in het
weekend op zijn Facebookpagina.
Intussen hebben we meer dan
220 opnames gepost. En eindelijk zijn we toch gaan plannen om
een keer in het theater te staan.”
Zaterdag 14 mei 2022 om 20.15 uur
is het dan zover: DOK6 is voor één
avond voor Ley en Peter. Ze maken
een muzikale tijdreis door het verleden en zullen vooral de liedjes brengen die voor hen betekenis hadden
in de jeugd. Peter: “Maar we spelen
ook liedjes die pas op latere leeftijd
betekenis zijn gaan krijgen. Tijdens
de avond zullen we ook enkele
(gerenommeerde) gasten verwelkomen met wie we ooit samen het
podium hebben gedeeld.”
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Een kaarsje aansteken

“Zet een kaars voor je raam
vannacht dan kan ik zien dat
je op mij wacht.” Aldus begint
een lied in het romantische
genre. Het lied zegt: steek
een kaars aan als teken van
‘welkom thuis’. Dat kan ook in
een Mariakapel. Daar steken
wij een kaarsje aan voor Maria.
Bij haar komen wij thuis in de
familie van God. Als wij dan ook
nog een Weesgegroet bidden
zal het brandende kaarsje
een teken worden van ons
gebed. Wij kunnen dan al onze
intenties – onze zorgen, verdriet
en vreugden – bij Maria
neerleggen. En zij zal zeggen:
welkom thuis!

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 15 mei
H. Mis 9.30 uur
Woensdag 18 mei
H. Mis 9.00 uur

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086, G. Sillekens
Eemsestraat 12, 077 3079530
Mededelingen
Overleden:
Dré Spee, 69 jaar.
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis 11.00 uur: voorstelmis van de
eerste communicanten
Zondag 22 mei
H. Mis 11.00 uur

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

Cluster MKBE

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 15 mei
de viering om 11.00 uur.
H. Mis: 11.00 uur
Openstelling Aldegundiskapel
Lector: Mevr. Toos Leijsten
De Aldegundiskapel in onze parochieIntenties: Voor de intenties van de
kerk is dagelijks geopend voor het
Aldegundiskapel en de Mariakapel
opsteken van een kaarsje, een gebed
op het kerkhof.
of een moment van bezinning. De H.
Mededelingen
Aldegundis is beschermheilige tegen
Kapeldiensten in de maand mei
ernstige ziekten en voor troost en
Woensdag 18 mei
hoop.
19.00 uur - Kapel Korte Heide

Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H.Mis 10.30 uur. 1e Heilige
Communieviering
Zondag 22 mei
H.Mis 11.00 uur Uit dankbaarheid

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. ter
ere van de H. Titus Brandsma
Doopviering 11.30 uur: Morris Kosters

Parochie Koningslust

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei
Geen H. Mis
Zaterdag 21 mei
H. Mis 17.30 uur Voorstelmis kinderen
1ste H. Communie

Parochie Kessel

Parochie Meijel

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
H. Mis 11.00 uur - Herenkoor t.i.v.
Gertrudis v. Heugten en overleden
familie (gest.jaard); Truus WeertsReinders (coll)
Maandag 16 mei
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 17 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
koffiedrinken
Donderdag 19 mei
H. Mis 09.00 uur (dagkapel). Aansl.
Aanbidding

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-ochtend
van 08.30 uur tot 11.30 uur.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei
19.15 uur Voor de parochie
Donderdag 26 mei
Om 10.00 uur vindt de E.H. Communie
plaats.

Jaardienst ouders Peeten-van der
Velden en overleden familie; jaardienst Louis Haenen en Petronella
Mertens, zoon Coen en dochters Truus
en Mia; Ity Habets-Thissen
Donderdag 19 mei
9.00 uur H. Mis
Vrijdag 20 mei
18.30 uur rozenhoedje in de St.
Annakapel (Helling)

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 15 mei
9.30 uur H. Mis

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

Mededelingen
Overleden
Lei Daniëls, 79 jaar.
Kerkdiensten
Zaterdag 14 mei
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. Voorstelmis eerste communicanten. T.i.v. overledenen van fam.
Janssen-Smeijsters (jaardienst);
Joke Goes; To Janssen-van der
Linden (jaardienst) en Piet Janssen
en zoon Sjraar;
Zondag 15 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

Nieuwe repertoire

Tips rondom thema mentale gezondheid

Femmes Vocales organiseert onder de naam ‘Meijel bekoort’
op zaterdag 21 mei een korenavond met medewerking van het
Meijels Mannenkoor ‘Méél Voices’, Zangvereniging Meriko
Vocaal uit Meterik en Koninklijke Roermondse Zang en
Muziekverenging.

Bibliotheek Maas en Peel organiseert op donderdagavond 19 mei een lezing, gegeven door auteur
Nico Neele, bij de Bibliotheek in Panningen. Tijdens de lezing worden er tips gegeven rondom het thema
mentale gezondheid. In het kader van het jaarthema ‘Geluk’ worden er meerdere activiteiten
georganiseerd.

Femmes Vocales bekoort
Meijel

Onder leiding van Véron Jongstra
zal Femmes Vocales een nieuw
repertoire ten gehore brengen
met onder andere ‘I will survive’
van Gloria Gaynor, ‘The Family
Tree’ van Venice en ‘Pianoman’
van Billy Joel.

Het concert vindt plaats bij
gemeenschapshuis D’n Binger,
Alexanderplein 2 in Meijel.
De deuren van de zaal gaan open
om 18.30 uur. Het concert zal om
19.00 uur beginnen.

Lezing bij de Bibliotheek Maas en Peel
met Nico Neele

Auteur en coach Nico Neele
is gespecialiseerd in mentale
gezondheid. Tijdens de lezing op
donderdagavond 19 mei neemt
hij je mee in een verhaal waarin
je jezelf te zien krijgt en waarin
tips worden uitgedeeld om meer
bewust te worden van je eigen

kracht. Nico Neele gelooft erin dat
iedereen zichzelf kan helpen en
het hoofd kan bieden aan problemen die zich voordoen in het
leven, zodat ze niet ten koste gaan
van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. Zijn boeken dienen als leidraad voor persoonlijke

ontwikkeling.
De lezing vindt plaats op donderdagavond 19 mei bij de
Bibliotheek in Panningen en
begint om 19.30 uur. Aanmelden
is mogelijk via de website van
de Bibliotheek Maas en Peel.
Deelname is gratis.
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749,-

ASUS LAPTOP
X515EA-EJ1775W

649,-

• 15,6 inch • Full HD • 512 GB • Intel Core i5 • 16 GB Werkgeheugen

A
SAMSUNG WASMACHINE
WW90T936ASH/S2

799,€100,- CASHBACK

• 9KG vulgewicht • EcoBubble • QuickDrive • AI Control • Ai Wash
* Prijs na €100,- cashback, cashback geldig t/m 3-7-2022

219,-

129,MELITTA KOFFIEZETAPPARAAT
EPOUR

€20,- CASHBACK

• Winnaar Red Dot Award 2020 • 360° draaiende wateruitloop • Antikalkfilter
* Prijs na €20,- cashback, cashback geldig t/m 30-6-2022

139,-

INVENTUM FRITEUSE
GF500HLDB

89,-

• Inhoud: 5 liter • Regelbare temp. tot 200°C • 8 Automatische standen

SHOP OOK ONLINE OP WWW.EPTUMMERS.NL
EP:Tummers

T. 085 – 105 4444
8 Winkels in Limburg

