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Volksfeesten Baarlo
De 43e editie Volksfeesten Baarlo werd van woensdag 1 juni tot en met zondag 5 juni georganiseerd. Onder andere een fietstocht, volleybaltoernooi, modderparcours en Kasteelparkfeest
stonden op het programma. Baarlonaren liepen massaal uit om feest in het dorp te vieren. Ook de kinderen waren daarbij aanwezig. Zeker op zondag toen het Kasteelparkfeest,
dé familiedag van het jaar, plaatsvond. / Beeld: Theo Smeets

Meerderheid stemt voor derde onderzoekslocatie

Gemeenteraad wil ook onderzoek naar sporthal Maasbree
als locatie De School
De gemeenteraad van Peel en Maas is van mening dat een nieuwe locatie voor De School in Maasbree hoog
nodig is. Het college wil daarom sportcentrum Dynamic en het gebied Meulenveld onderzoeken als nieuwe
schoollocatie. De meerderheid van de gemeenteraad stemde dinsdag 7 juni voor een derde onderzoekslocatie,
namelijk de sporthal in het dorp.
De reden dat er naar een nieuwe
locatie voor De School wordt gezocht,
is omdat de openbare basisschool
momenteel huisvest in een noodgebouw bij basisschool De Violier. Hier is
echter een gebrek aan ruimte en het
gebouw is technisch en functioneel
van matige kwaliteit. Het college wil
sportcentrum Dynamic en het gebied
Meulenveld gaan onderzoeken als
mogelijke nieuwe plek voor de school.

De raad vindt echter dat de sporthal
niet bij voorbaat al uitgesloten moet
worden, omdat dit plan meer tijd kost.
De raad ziet het als een gemiste kans
als de gemeente er later achterkomt
dat de verbouwing van de sporthal
gecombineerd had kunnen worden
met De School. Het tijdspad noemen
ze een slecht argument. Daarom werd
een motie ingediend om ook dat scenario te onderzoeken.

de kinderen nog langer op een nieuw
gebouw moeten wachten. “Maar als

de sporthal een reële optie is, dan is
die afweging het wel waard.”

Bewuste keuze
De enige partij die het daarmee niet
eens was, was PvdA/GroenLinks.
Volgens Annigje Primowees heeft het
college bewust de sporthallocatie niet
in de plannen opgenomen. “Dat heeft
te maken met het tijdspad. Wij denken
dat het onderzoeken van een derde
scenario nog meer vertraging oplevert.” Omar El Khader van D66 gaf aan
dat het zeker niet de bedoeling is dat

*vraag in de winkels naar de voorwaarden

Bekijk de actievoorwaarden
op www.durlinger.com

Markt 39 Panningen
www.durlinger.com
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Yad Vashem-onderscheiding postuum toegekend
aan echtpaar Kersten-Van Nienhuijs
Op 2-jarige leeftijd kwam de Joodse Jos Winkel vanuit Bussum in
Panningen terecht waar hij door echtpaar Kersten-Van Nienhuijs in
oorlogstijd werd opgenomen en groot gebracht. Om hen te eren vroeg
Jos postuum de hoogste Joodse onderscheiding aan. In het gemeente
huis in Panningen kreeg echtpaar Kersten-Van Nienhuijs donderdag
2 juni postuum door de ambassade van Israël een Yad Vashemonderscheiding uitgereikt. Neefje Hein van Nienhuijs mocht de onder
scheiding in ontvangst nemen.
In 1942 werd de Joodse Simon Freddy
Winkel geboren in Bussum. Zijn ouders
brachten hem in oorlogstijd als baby
van drie maanden al onder in een ziekenhuis. Dat was zijn eerste redding.
Zijn tweede redding kwam in mei 1944
toen het Joodse jongetje van 2 jaar in
onderduik genomen werd door het
boeren echtpaar Kersten-Van Nienhuijs,
wonende in Zelen in Panningen.
Hij kwam met de onderduiknaam
Josje terecht bij het kinderloze echtpaar. Zijn ouders doken elders onder,
maar zij hadden geen geluk. Echtpaar
Kersten-Van Nienhuijs hebben Josje
tot het einde van de oorlog een veilig
onderdak geboden. Na de oorlog bleek
dat een zeer groot deel van de familie
van Josje vermoord was door de nazi’s.
Josje was gered, maar bleef als wees
achter. Met Matheus Kersten, hij was
in de oorlog 45 jaar, is het goed afgelopen. Hij heeft zich aan het bevel van de
Duitsers, om zich aan te melden voor
het verrichten van arbeid in Duitsland,
de zogenaamde ‘Arbeitseinsatz’,
weten te onttrekken zonder zelf onder

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

te duiken. In die tijd ging hij namelijk vermomd als een oude man met
stok door het leven. In 1948 heeft
de Arrondissementsrechtbank in
Amsterdam de redder Matheus Kersten
benoemd tot voogd over de geredde
Simon Freddy Winkel. De beide redders hebben hem grootgebracht als
Jos Winkel.
Burgemeester Wilma DelissenVan Tongerlo noemde donderdag de
heldendaad die het echtpaar verrichte
een teken van hoop in de donkerste
dagen. Het is volgens haar belangrijk dat de verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog verteld blijven worden,
zodat ze in leven blijven. Daar was
het Yad Vashem in Jeruzalem het
mee eens. Op 2 december 2019 zijn
Matheus Johannes en Maria Godefrida
Beatrix Kersten-Van Nienhuijs door
Yad Vashem erkend als Rechtvaardige
onder de Volkeren. De aanvraag voor
de onderscheiding werd gedaan
door hun pleegzoon Josje Winkel die
inmiddels 80 jaar is. Jos Winkel blikt
terug op een leuke kindertijd waarin
zijn ‘vader’ ging jagen en hij met
de vliegers in de zandbak kon spelen. “Het was een fantastische tijd”,
vertelt hij. Tot zijn 40e, toen hij al
getrouwd was met Annie en niet meer
in Panningen woonde, verdrong Jos
zijn verleden. Daarna ging hij pas een
antwoord zoeken op de vraag hoe hij
van Bussum in Panningen terecht is
gekomen. “Ik kwam in contact met
Joep Knapen, zoon van Jan Knapen,
die in het verzet zat en die de organisatie van de onderduikers heeft geregeld. Joep heeft me geholpen om in
contact te komen met het Yad Vashem
instituut”, vertelt Jos geëmotioneerd.
Joep: “Mijn vader had de zorg voor
114 Joodse kinderen en enkele volwassenen. Hij was in contact met boerenfamilies om deze kinderen onder
te brengen in samenwerking met het
Arnhemse studentenverzet. Tegen ons
werd gezegd dat de kinderen die bij
ons op de Kerkstraat 16 in Panningen
werden ondergebracht van familieleden waren. Wij vonden de drukte

Neef Hein laat de onderscheiding zien aan Jos Winkel

Hein van Nienhuijs neemt de onderscheiding vol trots in ontvangst

in huis normaal.” Wim Rosenberg uit
Baarlo kan beamen dat Jos volledig
bij de familie Kersten-Van Nienhuijs
hoorde. Zijn vader werkte met
Matheus en heeft hem wel eens naar
Jos gevraagd. “’Jij hebt toch helemaal
geen kinderen’, vroeg mijn vader.
Daarop antwoordde Mattheus dat Jos
bij hen hoorde. Jos ging naar school,
deed de communie en hoorde bij een
‘normaal’ gezin. Ik heb vaak met Jos
gespeeld, maar toen mijn vader over-

leed, verloren wij elkaar uit het oog.
Jos ging studeren, trouwen en in het
zuiden wonen. 35 jaar later vonden we
elkaar terug toen hij op zoek ging naar
zijn verleden. Ik begrijp dat hij wilde
weten uit welk nest hij kwam.”
In zijn zoektocht naar zijn familie kwam Jos erachter dat slechts
een paar familieleden de oorlog
hebben overleefd. Hij kon 45 familienamen terugvinden op een
Holocaustmonument in Amsterdam.

Omdat de ouders van Jos niet meer
in leven zijn, ze stierven op 67-jarige
en 59-jarige leeftijd, mocht Jos’ neef,
Hein van Nienhuijs, de onderscheiding donderdag in ontvangst nemen.
Dat deed hij met trots. “Het is voor mij
een hele eer om deze onderscheiding
te ontvangen. Het is een adembenemend verhaal en ik heb veel respect
voor wat ze hebben gedaan voor Jos.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
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Ruimte vrij in De Groenling

Daelzicht centreert activiteiten in gerenoveerde
Ringoven
Omdat in De Groenling in Panningen te weinig plaats is voor de gevestigde basisschool, heeft de gemeente
om tafel gezeten met betrokken partners die ook in het gebouw gevestigd zijn. Daarop heeft JGZ (het
consultatiebureau) besloten plaats te maken. Daelzicht volgt nu ook. Het plan is om de Ringoven te reno
veren, zodat Daelzicht haar activiteiten volledig in de oude fabriek kan laten plaatsvinden.

In 2012 werd de Ringoven verbouwd en in gebruik genomen door
onder andere Daelzicht met als doel
ontmoeting te creëren voor jong
en oud, met of zonder beperking.
Het idee was destijds om samen te
werken met de basisschool die in
De Groenling gevestigd zat. Dat concept is niet van de grond gekomen,
legt wethouder Anget Mestrom uit.

“Destijds deed de school aan atelieronderwijs, wat wil zeggen dat
de kinderen les kregen in kleinere
groepjes en ruimte nodig hadden
in de Ringoven. Inmiddels zijn de
onderwijsvormen weer veranderd
en wordt er op een andere manier
lesgegeven.”
Aanleiding voor het ontwikkelen van
een nieuw concept voor Daelzicht

is het ruimtetekort in De Groenling.
De basisschool kampt al enige tijd
met plaatsgebrek doordat zij-instromers de school hebben verrast, geeft
wethouder John Timmermans aan.
Tijdelijk zitten enkele klassen in het
Rabobank-gebouw. “Vanaf het najaar
2021 hebben we als gemeente intensief contact met alle partners die in
De Groenling gevestigd zijn. We heb-

ben toen een opening gevonden bij
Daelzicht, die haar dagactiviteiten wil
centraliseren in de Ringoven, waardoor plaats ontstaat in De Groenling.
Maar klimaattechnisch vraagt de
Ringoven om een update. Ook de lift
is aan vervanging toe. Deze is handmatig te bedienen, waardoor de
cliënten niet vrij kunnen bewegen
door het gebouw en er altijd begeleiding nodig is.” De verbouwing van
de Ringoven gaat naar verwachting
375.000 euro kosten. Het College van
B&W vraagt de raad om het krediet
beschikbaar te stellen.
“We willen meer mogelijkheden bieden voor cliënten. Door wanden te
plaatsen, komen er meerder ruimtes beschikbaar”, legt Joep Rutten
van Daelzicht uit. Daelzicht wil een
contract voor vijf jaar tekenen in de
Ringoven, met verlenging van vijftien jaar op het oog. “In Kessel en
Panningen wonen dertig tot veertig
cliënten in verouderde woningen.
We zijn opzoek naar locaties waar
we nieuwe woningen kunnen realiseren. Het meest optimaal zou het
Ringovenpark zijn, dan kunnen we
al onze activiteiten centraliseren.
Indien er zicht is op herstructurering,
tekenen we een contract voor twintig jaar.”
Volgens wethouder Timmermans
kunnen de klassen van De Groenling
tot 1 september terecht in het
Rabobank-gebouw, maar hoopt

de gemeente dat dit nog gerekt
kan worden tot de herfstvakantie.
Tijdelijk zullen er één of twee units
naast de school worden geplaatst
totdat De Groenling gebruiksklaar
is. Dit is goedkoper dan klassen
aanbouwen. De gesprekken met de
partners hebben nog niet geleid tot
een verhuizing van de ergotherapie in het gebouw. Daarom dient de
basisschool te worden ingericht met
de beschikbare ruimte van Daelzicht
en JGZ. Timmermans: “De kosten
voor de verbouwing worden geschat
op zo’n 250.000 euro. Het is afhankelijk van de aanbesteding wanneer de klassen kunnen verhuizen,
daarom worden de klassen tijdelijk
ondergebracht in de units. Voor de
tijdelijke huisvesting in de units
vraagt het college de raad om een
krediet van 60.000 euro.” Daarnaast
wordt er 50.000 euro extra aan
krediet gevraagd voor de huur
van de vier klaslokalen, wanneer
De Groenling is verbouwd.

Klimaattechnisch
vraagt de Ringoven om
een update. Ook de lift
is aan vervanging toe.
Beeld: Jac Willekens

Buurtvereniging Hagelkruisweg in Meijel bestaat
vijftig jaar
De buurtvereniging van de Hagelkruisweg in Meijel bestaat dit jaar vijftig jaar. Peter Beijers (77) is de enigste
oprichter die nog in de straat woont en vertelt over de jaren waarin hij als bestuurslid activiteiten voor de
straat organiseerde.
De buurtvereniging is op 25 april 1972
opgericht om 20.00 uur in café Joppe.
Peter Beijers was daarbij aanwezig, samen met zes straatbewoners.
“Toen de avond voorbij was en de
vereniging was opgericht, liepen we
allemaal de deur uit. Achteraf bleek
dat we helemaal niet de koffie hadden betaald”, vertelt Peter lachend.
“Van het bestuur dat destijds de vereniging opstartte, zijn er vier mensen of overleden of verhuisd”, vertelt
Peter, die dertien jaar in het bestuur
heeft gezeten.
Peter herinnert zich de tijd in het
bestuur als een leuke periode waarin
veel activiteiten werden georganiseerd.
Zo vond er een dropping plaats met
een vrachtwagen, werd een huifkartour georganiseerd voor de kinderen,
komt Sinterklaas elk jaar op bezoek en
mogen de kinderen paaseieren rapen
rond Pasen. “Ook hebben we jarenlang
meegedaan met de zeskamp in het
dorp. We waren een fanatieke groep.
Daarnaast bouwden we acht jaar lang
onze eigen carnavalswagens voor de
optocht. Het was een echte competitie met andere buurten om de eerste
prijs te krijgen. Zo kwam de dorpspoli-

tiek wel eens voorbij op onze wagens.
Vooral aan het afbreken van de wagen
heb ik leuke herinneringen.”
Vanwege een oogziekte was Peter
genoodzaakt om zijn werkzaamheden
in het bestuur langs zich neer te leggen. “Ik ben moeten stoppen en dat
vond ik heel jammer. Ik kon de teksten niet meer lezen. Aan de andere
kant is het goed als er jonge, nieuwe
mensen het werk overnemen. De vereniging heeft enkele jaren stilgelegen, maar doordat Silvia Brummans
voorzitter is geworden, is er weer
nieuw leven gekomen.” Destijds
waren 38 gezinnen lid, inmiddels telt
de buurtvereniging al 60 gezinnen.
Volgens Peter zijn er veel veranderingen te zien in de straat. “Er zijn
veel huizen bijgekomen in die vijftig jaar. In de tijd dat wij hier kwamen wonen, had je veel winkels in
de straat. Zo hadden we een fietsenmaker, schoenmaker, klokkenmuseum en SRV-man in de straat zitten.
Iedereen kende elkaar. Nu wonen er
veel mensen van buiten Meijel en
is de saamhorigheid minder. Vooral
met de jongeren hebben mijn vrouw
en ik minder contact”, legt Peter uit.

“Vanwege onze leeftijd hoeven we
Sinterklaas en Pasen niet meer te
vieren, daarom heb je minder contact met jonge gezinnen. Wel ga ik
regelmatig langs bij de ouderen die
naast ons in het appartementencomplex wonen. Ze zijn blij als er iemand
langskomt, er wonen veel eenzame
ouderen in de straat.”
Omdat Peter kampt met oogproblemen, kan hij nu niet met alle activiteiten meedoen. “Ik hou het wel allemaal
in de gaten. Ik kan bijvoorbeeld niet
mee gaan fietsen en dat vind ik wel
vervelend. Wel gaan we altijd naar de
jaarlijkse barbecue en zijn we naar de
brunch geweest die werd georganiseerd
voor het 50-jarige bestaan van de vereniging. Honderd bewoners waren aanwezig en het was goed verzorgd. Door
aanwezig te zijn, blijf ik toch nog een
beetje gebonden aan de verenging.”

Er wonen veel
eenzame ouderen
in de straat
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Na jaren van wegglijden in een ruimte waar tijd
geen betekenis meer had, is rustig ingeslapen
os mam en oma

Beatrix Janssen-Verstappen
* Helenaveen, 17 februari 1934
† Panningen, 2 juni 2022

Veel heb je ons gegeven,
veel heb je voor ons betekend.
Plotseling uit ons leven gedreven,
blijf je in onze harten leven.

Truus Groetelaers-Manders
* Panningen, 25 oktober 1918
† Panningen, 2 juni 2022

echtgenote van

echtgenote van

Wiel Janssen †

Piet Groetelaers †

Conny en Peter
Nicky en Iris
Joey

Helden:
Panningen:
Panningen:
Panningen:

Johan en Coby
Jimmy en Yvonne, Nowi
Maik en Iris
Sharon

1984

Correspondentieadres:
Roggelseweg 39 B9, 5988 BN Helden

Correspondentieadres:
Wietelweg 48, 5981 TK Panningen

De afscheidsdienst heeft in besloten kring
plaatsgevonden op woensdag 8 juni.

De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis op
Heiderust heeft plaatsgevonden op donderdag 9 juni.

Een bijzonder woord van dank aan Drs. Magis. Ook de
medewerkers van de Groenling afd. 4 danken wij voor
de liefdevolle zorg aan mam.

‘er was eens, er is niet meer...’

Als leven lijden wordt,
Is sterven een gewin.

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, ôzze pap en trotse opa

Fien Maibaum-Thijssen

Jan van den Beuken
* Helden, 9 oktober 1952

* Maasbree, 6 januari 1945

† Krefeld, 27 mei 2022

Weduwe van

Otto Maibaum

† Panningen, 31 mei 2022

Lieve zus we zullen je missen.
Familie Thijssen

Els van den Beuken - Stammen
Bastiaan
Judith en Robert, Fiene, Femke

Peet Steeghs Uitvaartzorg

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

Panningen, 31 mei 2022
Fam. van den Beuken-Stammen
Sint Josephstraat 10
5986 BK Beringe

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

Op dinsdag 7 juni 2022 hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Jan in het crematorium van Venlo.

Te huur: parkeerplaats in parkeer
garage bij EP Tummers in Centrum
Panningen. Tel: 06 10 66 25 60.

Wij zoeken een enthousiaste en
positieve collega ter versterking van
ons leuke team.
Ben jij tandartsassistente
of preventieassistente en
geïnteresseerd?
Stuur een mail naar info@
tandartspraktijkmaasbree.nl

Nieuwe Aardappelen ,ook groente
uit onze tuin.
Boerderijwinkel Verlinden Lorbaan 41b
Grashoek

Huis verkocht, verbouwing of
nieuwbouw?
Te huur opslagruimte 06 21 27 15 02
Regioboedelopslag Beringe

Peet Steeghs Uitvaartzorg

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Optidee: voor persoonlijk advies, party
en/of bestelling: 06-48550730 en www.
optidee.nl/peggy-wismans”

bob noten
uitvaartbegeleiding

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Zoek je (part-time) werk in de food?
Wij hebben div. vacatures. www.bexbv.
nl/vacatures of 077 462 81 28
ZOMEROPRUIMING: Div. srt.
HORTENSIA’S (pluim en boeren) e.a.
heesters 3 voor €12.95 / 10 voor
€37.50. Open za. 9.30-16.30 uur of do/
vrij na afspr: 0640327108. Info: www.
veld-tuinplanten.nl Oude heldenseweg
(naast 13a) Maasbree”
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen gratis bij u
thuis. Min. 5 kg. Absoluut de lekkerste.
Tevens uien te koop. Tel 077 307 88 53
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

24-uur
bereikbaar

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid
eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

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

Column

Alles gaat
goed

Pierre en Els
Twan en Mariet
Mia en Jac
José en Jo

Klein- en achterkleinkinderen

Peter en Lissy
Diede en Ken
Auke en Nick
Siem en Noortje

Over demente

‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

In mijn vorige column schreef ik
over de rol van de mantelzor
ger. De mantelzorger is de spin
in het web. Niet alleen voor de
persoon die mantelzorg nodig
heeft.
Zorg je voor je vader of moeder,
dan worden de rollen omgedraaid.
Zorg je voor je zieke partner, dan
heeft dat gevolgen voor je relatie.
Ook ouders die voor een ziek kind
zorgen, krijgen te maken met verandering. Vaak voelen mantelzorgers zich alleen staan. Terwijl veel
mantelzorgers met dezelfde vragen en onzekerheden te maken
hebben. Probeer te praten met
anderen als je het moeilijk hebt.
Het samen delen van ervaringen,
dilemma’s en tips, door middel van
lotgenotencontact, helpt. De klachten van dementie nemen vaak
geleidelijk toe. Je ziet degene van
wie je houdt steeds meer verdwijnen. Dit kan voor een gevoel van
verlies zorgen. Als mantelzorger
moet je je aanpassen aan de situatie. Je zieke naaste kan dat niet
meer.
Als mantelzorger moet je steeds
meer zorgen en regelen. Hierdoor
krijg je minder tijd voor jezelf, je
eigen hobby’s. Maar ook om af te
spreken met vrienden of familie.
Daardoor kom je er steeds meer
alleen voor te staan en heb je grotere kans dat het mantelzorgen te
zwaar wordt. Veel mantelzorgers
vinden hulp vragen lastig. Terwijl
veel mensen het juist fijn vinden
om te kunnen helpen. Hulp zorgt
ervoor dat je het mantelzorgen langer volhoudt.
Er zijn acht tips bij het vragen van
hulp. Bedenk wie zou kunnen helpen en deel je verhaal. Maak dit zo
duidelijk mogelijk. Mensen willen
echt helpen. Vraag op tijd hulp.
Probeer altijd ja te zeggen als mensen vragen of ze je kunnen helpen.
Noteer de namen van iedereen die
hulp aanbiedt. Vind je het lastig
om zelf te bepalen waarbij je hulp
nodig hebt? Meld je dan aan voor
BordjeVol. Dit kan via Vorkmeer.
Zoek contact met andere mantelzorgers.
Mocht u vragen hebben, willen
reageren op deze column, een verhaal willen delen, stuur dan een
bericht naar allesgaatgoeddementie@gmail.com

Frank Jeene
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Adver torial

Bescherm jezelf, smeren helpt!
In Nederland krĳgen zo’n 70.000 mensen per jaar een vorm van huidkanker. Huidkanker
is daarmee in Nederland de meest voorkomende kankervorm en ook de snelst stĳgende.
Het baart artsen grote zorgen. Zo ook Karen van Poppelen, dermatoloog bĳ ziekenhuis
VieCuri met als specialisatie huidkanker. Haar motto: “Bescherm jezelf, zon met mate en
smeren helpt!” Vandaar ook de actie van VieCuri om gratis zonnebrandcrème uit te
delen bĳ de uitgangen van het ziekenhuis.

meestal goed, maar uitzaaiing naar de lymfeklieren is mogelijk. Gelukkig zien we dit niet
vaak, maar we controleren hier wel standaard
op door de lymfeklieren te bevoelen.
De gevaarlijkste vorm van huidkanker,
die helaas ook toeneemt, betreft de melanomen. Een melanoom is een kwaadaardige
moedervlek. Deze kan spontaan ontstaan,
maar ook uit een al bestaande moedervlek.
Als een moedervlek verandert, is het belangrijk om dit tijdig te laten controleren. Een melanoom kan zich snel ontwikkelen en ook
uitzaaien. Soms is het operatief weghalen voldoende, maar helaas zien we ook regelmatig
gevallen waarbij het te laat is en er al meteen
uitzaaiingen zijn in de lymfeklieren of elders.
Sinds een aantal jaar zien we dat de leeftijdsgrens waarop patiënten melanomen
ontwikkelen daalt. Ik zie jongeren met mela-

nomen op mijn spreekuur. Dat is behoorlijk zorgwekkend. We weten dat de kans op
het krijgen van een melanoom toeneemt,
naarmate je op jonge leeftijd vaker verbrand
bent door de zon.”

Voorkomen is beter dan genezen
Het verband tussen teveel zon, te weinig
bescherming en het krijgen van huidkanker
is overduidelijk. VieCuri heeft tips (zie kader)
om veilig van de zon te kunnen genieten.
Karen: “We raden iedereen aan deze tips goed
op te volgen. En wie, ondanks alle argumenten, toch moeite heeft met het smeren tegen
zonnebrand: als je onbeschermd van de zon
wilt genieten, doe dit dan alleen ’s morgens
vroeg, dan is de zon nog niet zo krachtig.
En daarbij komt: een kwartiertje zon op je
armen en gezicht is voldoende om op natuurlijke wijze aan je dagelijkse portie vitamine D
te komen.”

GEZONDHEID TIPS

Dermatoloog Karen van Poppelen:
“Zorg voor voldoende bescherming en geniet dan, met mate, lekker van de zon!”

Vol verbazing volgt Karen van Poppelen de
afgelopen weken de discussie waarbij zonnebrandcrème als schadelijk wordt genoemd.
Karen: “Het is ongelooflijk waar dit nu ineens
vandaan komt. De argumenten om je niet in
te smeren zijn deels gebaseerd op onderzoeken waarin muizen bepaalde bestanddelen van
zonnebrand als voedsel kregen toegediend.
Maar je gaat toch geen zonnebrandcrème
opdrinken? Daar is het totaal niet voor bedoeld.
Zo kun je wel van alles gaan beweren.
Verbranding leidt tot een aantal directe effecten: roodheid van de huid, soms ook blaren.
Bij een forse verbranding kun je zelfs algeheel
ziek zijn en koorts hebben. Daarnaast is er het
harde feit dat zonschade de allerbelangrijkste veroorzaker van huidkanker is. Dit lijkt me
overtuigend genoeg!”

Insmeren is niet alleen voor op vakantie
“Je moet je goed beschermen als je buiten bent, niet alleen op het strand of aan het
zwembad”, legt Karen uit. “Insmeren is niet
alleen voor op vakantie. Zonschade loop je ook
op bij wandelen, tuinieren, fietsen of tennissen.
Belangrijk is bovendien dat je blijft smeren, het
liefst om de twee uur. Ook als je wél bent ingesmeerd, is het niet verstandig om de hele dag

in de zon te liggen. Het beste is om de zon op
het heetst van de dag te vermijden en geregeld
de schaduw op te zoeken. Kies dus vooral je
momenten: ga bijvoorbeeld liever ’s ochtends
in de tuin werken dan midden op de dag.”

Genieten
van de zon?
30+

Gebruik minstens

zonnebrandcrème factor 30

Huidkanker neemt helaas toe
Ongeveer één op de zes Nederlanders krijgt
huidkanker. Wat zie jij vooral in jouw spreekkamer voorbijkomen? Karen: “Een uiteenlopende
reeks van huidziekten, waarbij ongeveer de
helft van onze consulten zonschade of (voorstadia van) huidkanker betreft. Dit is redelijk
gelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen.
Meer dan de helft van alle huidkankergevallen in Nederland betreft de mildste vorm van
huidkanker: het basaalcelcarcinoom. Deze vorm
van kanker zaait doorgaans niet uit. Het komt
vooral voor op plekken die veel aan de zon
blootgesteld zijn zoals het gezicht, de hals,
het (kale) hoofd, de onderarmen en de handen. Behandeling is meestal goed mogelijk.
We zien dit vooral bij de 50 plus-generatie,
maar het komt ook op jongere leeftijd al voor.

Het merk is niet van belang

Herhaal het smeren elke

twee uur en smeer royaal

Zonnebrandcrème beschermt uw huid.
Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders krijgt
huidkanker. De belangrijkste oorzaak
van huidkanker is veel in de zon zijn.

Ernstiger is het plaveiselcelcarcinoom.
Deze groeit snel, is ineens aanwezig en kan
behoorlijk pijnlijk zijn. De behandeling gaat

VieCuri deelt gratis
zonnebrandcrème uit
Op 27 mei, de Nationale Zonnebrandcrèmedag, startte VieCuri een bĳzondere actie: bĳ de
uitgangen van het ziekenhuis staan zonnebrandpompjes waar je gratis crème kunt
pakken om je in te smeren. De uitnodiging aan bezoekers en patiënten is helder: smeren
helpt! De pompjes blĳven in ieder geval gedurende de zomer staan. Karen: “Het idee is
geïnspireerd door Herm Martens, een collega-dermatoloog in Maastricht. In samenwerking met Natuurmonumenten heeft hĳ in 2021 zonnebrandcrème-dispensers geplaatst
bĳ de Sint Pietersberg. Dat is heel goed ontvangen. Met onze actie hopen we meer mensen
te bereiken. Niet alleen onze patiënten, maar ook bezoekers, mensen die bloed komen
prikken en medewerkers. We willen onze boodschap niet alleen in de spreekkamer
uitspreken, maar alle mensen in en rond VieCuri bereiken. We zĳn zelf heel enthousiast
over deze actie en krĳgen tot nu toe ook veel goede reacties terug.”

WWW.VIECURI.NL/DERMATOLOGIE
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15-vragen aan

Aniek Vermeij Helden
Hoi

Column

Vliegdrukte
Het is je vast niet ontgaan de
afgelopen weken. De drukte op
Schiphol is torenhoog en som
mige reizigers lopen urenlange
vertragingen op. Het lijkt alsof
iedereen de opgelopen schade
van de coronaperiode nu gaat
inhalen, in het lange
Hemelvaart- en
Pinksterweekend.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Aniek Vermeij
12 jaar
DKC de Liaan
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het liefst ga ik samen met mijn
ouders een keer naar de poolcirkel
om het noorderlicht te zien, te
sleeën met husky’s en elanden in
het wild te zien. En dit alles met een
camper en samen met Puk onze
hond.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou wel eens willen leren
hoe je een dier moet opereren.
Al van jongs af aan zeg ik al dat
ik dierenarts wil worden. Het lijkt
me ook fijn om een dier te kunnen
redden.

Wat deed je als kind het liefst?
Het liefst wilde ik knuffelen met
alle dieren om me heen, onze eigen
hond, die van onze buurvrouwen en
ook hun konijnen, de kat van mijn
vriendinnetje, alle paarden die ik
maar tegenkwam, als het maar een
dier was. En van allemaal weet ik
nog steeds de naam.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Laatst rende mijn hond, Puk, weg
bij me en stak zo een drukke weg
over naar een weiland met koeien
erin. Gelukkig jaagden de koeien
haar de wei uit en kwam ze terug
naar me. Pff, dit is me niet in mijn
koude kleren gaan zitten.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
De spreuk van Pippi Langkous:
“ik heb het nog nooit gedaan dus
ik denk dat ik het kan”, is me ooit
ingefluisterd en hier denk ik nog
vaak aan als ik iets spannend vind.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
De keuze voor de juiste school voor
mij. Komend jaar ga ik beginnen op
het Agora in Panningen. Ik heb er
erg veel zin in, ook al vond ik het
maken van de keuze wel spannend.
Nu denk ik echt dat dit de juiste
school voor me is.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Vlak voordat we op vakantie
gingen was er een dubbele
regenboog te zien voor ons
huis waarbij de caravan precies
in het midden stond. Zelf vind
ik regenbogen een erg mooi
verschijnsel om te zien.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Dit is Suus, mijn voormalige
buurmeisje uit Haarlem. Ik ken haar
al sinds ik ongeveer 6 weken oud
was. Zij is namelijk 4 weken na mij
geboren en onze moeders zijn ook
erg goede vriendinnen. De eerste
keer dat we elkaar zagen hebben
we samen in de box gelegen.
Nu zijn we beiden verhuisd, wonen
175 kilometer uit elkaar, maar bellen
om de dag uren met elkaar en
spreken heel graag samen af.

Heb je een (verborgen) talent?
Nee, ik ben een open boek en
vertel graag wat ik allemaal
doe. Eerlijkheid is voor mij erg
belangrijk, dit hoeft niet een
verborgen talent te zijn voor mij.
Verder vinden mensen om mij
heen mij vaak vrolijk en spontaan.

Heb je een bijbaantje?
Ik ben helaas nog te jong om
echt een bijbaantje te hebben.
Toch heb ik al ‘stage’ mogen lopen
bij Plus Gommans achter de kassa
toen ik 8 jaar oud was. Daarnaast
help ik graag op stal mee met
de paarden, laat ik honden uit
de buurt graag uit en heb ik zelfs
laatst op Youp, een hond, voor een
week mogen passen. Die kwam
gezellig bij mij logeren.

we op in DOK6 en mag ik zelfs een
stukje solozang doen.

Wat was je leukste vakantie tot
nu toe?
Dat was een zomervakantie in
Denemarken. De kust is daar anders
aan de oostkant dan hier, echt
mooi. We hebben veel gewandeld
en natuurlijk ook naar Kopenhagen
en LEGOland geweest.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het boek dat me geraakt heeft
is ‘achtstegroepers huilen niet.’
Dit boek heb ik meerdere keren
gelezen en ook de film gezien.
Het blijft een boek dat me in laat
zien dat ik dankbaar mag zijn dat ik
gezond ben en mijn familie ook.

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

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

Op vrijdag ben ik graag bij Nicole
en Jim, vrienden van mij en mijn
ouders, samen met Nicoler ga ik
de honden uitlaten, creatief actief
zijn en lekker eten en spelletjes
doen. Mijn ouders schuiven dan
vaak aan na hun werk. Dit zijn toch
wel erg gezellige avonden.

Mijn hele leven ruilen?
Met niemand, ik ben best blij met
wie ik nu ben. Als ik voor een dag
mag ruilen dan zou ik graag met
Suzan, van Freek en Suzan, willen
ruilen. Hun liedjes vind ik geweldig,
zing ze graag mee en zou graag een
keer op het podium voor een hele
volle zaal willen zingen en stralen.
Zeker het liedje ‘Blauwe dag’ heeft
voor mij een speciale betekenis.

Wie is je grote voorbeeld?
Angela Schijf vind ik een
geweldige actrice en musicalster.
Haar rol in Flikken Maastricht
zou ik ook willen spelen en
misschien ga ik later wel bij de
politie. Daarnaast zit ik nu twee
jaar bij Me On Stage waar ik
dit jaar meespeel in de Musical
Nooitgedachtland. In juli treden

Vliegen. Ze zeggen dat je het minstens één keer in je leven meegemaakt moet hebben, en daar ben
ik het mee eens. De eerste keer
dat ik heb gevlogen was in 2019.
Ik was toen 16 jaar. Mensen om mij
heen hadden al meerdere malen
gevlogen en ikzelf was ook erg
benieuwd naar hoe vliegen voor
mij zou zijn. Mijn ouders besloten
dat het, na jarenlang op autovakanties te gaan (wat ook ontzettend leuk is), tijd was voor een
vliegreis.
De volgende stap was de keuze
naar welk (ei)land: Griekenland
of Tenerife? We stemden allemaal
in met Tenerife. Een 4,5 uur lange
vlucht, wat best spannend was
voor een eerste vlucht. De weeromstandigheden waren gelukkig
perfect en zonder moeite konden
we op tijd de lucht in. We vlogen
vanaf Eindhoven, waar het die
ochtend ook behoorlijk druk was
destijds.
De vlucht zelf is redelijk goed
verlopen, op wat turbulentie na.
Ook het landen was even spannend, want om Tenerife heb je
een luchtcirculatie wat het landen
wat bemoeilijkte. Toch waren we
veilig geland en wat een ervaring
was dit.
Ik begrijp dus wel dat velen na de
lange thuisblijfperiode denken:
wij gaan weer een aantal dagen
weg. Ik heb in ieder geval totaal
geen negatieve ervaringen overgehouden aan mijn eerste keer
vliegen. Hopelijk mag er komende
jaren een tweede of misschien
zelfs al derde keer vliegen komen.
En ook lijkt het me leuk om eens
buiten Europa op vakantie te gaan.
Het zullen dan lange vluchten worden, maar met hopelijk veel mooie
herinneringen.

Tekst: Marin Driessen
Marin Driessen
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Camera’s bij speeltuinen zijn
een goed idee
Hang camera’s op bij speeltuinen, zodat een drama zoals dat met Gino van der Straeten, de 9-jarige jongen die afgelopen week tragisch om
het leven kwam door een misdrijf, in het vervolg wellicht voorkomen kan worden. Het is een noodkreet van de entourage rondom Gino, die de
overheid oproept tot actie. Niet iedereen zit er echter op te wachten dat zijn of haar kind wordt gefilmd. Welke belangen wegen zwaarder?
Veiligheid of privacy?
Cameratoezicht bij iedere speeltuin. Het klinkt
in eerste instantie als een volstrekt logische
veiligheidsmaatregel, zeker met de dood
van Gino nog vers in ons geheugen. De jongen werd het slachtoffer van een ontvoering
uit een speeltuin in Kerkrade, waar hij met
leeftijdsgenootjes aan het voetballen was.
Met camera’s had het wellicht voorkomen
kunnen worden, zo stelt de familie. Een dader

waant zich dan een stuk minder veilig op een
openbare plek zoals een speeltuin.
Het plaatsen van camera’s is een bevoegdheid
van de gemeente. Zij kunnen ervoor kiezen om
openbare plekken als een speeltuin permanent
met camera’s te beveiligen. Daarmee wordt wel
een stukje vrijheid en privacy ingeleverd. In een
tijd waarin veel ouders liever niet hebben dat
hun kinderen worden gefotografeerd, bijvoor-

beeld op school of bij het kinderdagverblijf, zijn
ook dat zwaarwegende argumenten. Is de dood
van Gino een incident, of zijn er vaker misstanden te noteren rondom speeltuintjes? En zo ja,
kunnen we die voorkomen door massaal camera’s te plaatsen?
Camera’s bij speeltuinen zijn een goed idee.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 22

Torenhoge energierekening is deels eigen schuld
De kosten voor energie rijzen nog altijd de pan uit. Onlangs werd bekend dat huishoudens met variabele contracten per 1 juli nóg dieper in de
buidel gaan tasten: bij de maandelijkse afrekening is het bedrag onder de streep liefst 30 tot 100 euro hoger dan voorheen. Toch stapt vrijwel
niemand over naar een andere leverancier, terwijl dat in veel gevallen honderden euro’s op jaarbasis scheelt. Er wordt desalniettemin veel
geklaagd over de oplopende vaste lasten, maar zijn we daar niet deels zelf schuld aan?
Sylvia Stemkens-Sevens geeft aan wel over te
stappen. “Vervolgens gaat het energiebedrijf
failliet en moeten we meer dan het dubbele tarief gaan betalen bij de firma die op dat moment
wel nog klanten aan neemt. Hoezo is de burger
het zelf schuld”, vraagt ze zicht af.
Jolanda van Ophoven is het niet eens met de
stelling dat burgers deels zelf schuld zijn aan de

hoge kosten. “Leg het maar bij de burgers neer ja...
lekker gemakkelijk. Net zoals die malloten daar in
Den Haag die tijdens de persconferenties steeds
met hun verwijtende vingertje stonden te wijzen
alsof we kleine kinderen waren die niet wilden luisteren. Dit hele theaterstuk moet gewoon gestopt
worden zodat de enorme ravage die ze inmiddels
op heel veel vlakken al aangericht hebben opge-

ruimd kan worden.”
Karin Ewalds is het eens met Jolanda en noemt het
lef om de schuld bij de burger neer te leggen.
“Waar moeten we nog op bezuinigen? De verwarming staat al laag en we douchen al stuk een minder lang.”

Ingezonden brief

Leugens van landelijke overheid en lokale overheid
Iedereen zou het toch krijgen volgens Rutte en zijn criminelen bende? Nou nee dus, we krijgen het niet.
De energietoeslag geldt niet voor mensen die 2,58 euro teveel inkomen hebben aan uitkering.
Dit addertje onder het gras is voor
veel mensen de doodsteek van dit
beleid van de lokale overheid.
De gemeente-inkomsten bestaan
uit een WAO-uitkering (1226,17
euro) en vanuit een pensioenfonds

(86,46 euro). Totale inkomen per
maand over januari en februari
2022 is 1312,63 euro exclusief
vakantietoeslag. Hiermee ligt
het inkomen over januari en
februari boven de 120 procent van

voor belanghebbende geldende
bijstandsnorm. Let wel, we praten
over 2,58 euro teveel inkomen.
Helaas houden zij zich aan de regels,
schandalig dat er zoveel mensen
geen toeslag krijgen. En de lokale

overheid doet niets en toont geen
coulance tegenover deze mensen,
al geven ze maar de helft, dus 400
euro. Ik maak mij hier echt kwaad
over.

Henk Joppen
Pastoor Hoemoetstraat Helden

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.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding

Geldig van 9 t/m 29 juni 2022.

Bavette
Longhaas
Kroketten (4 x 100 gram)
Kroketten (6 x 60 gram)
Bitterballen (10 x 30 gram)

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

Ons rundvlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

Wat dunkt dich?

Column

1, 2, 3, Paaf...
alle bulkes
d’r aaf
In de Limburgse historie raakte
veel Limburgers gefascineerd
door schutterijen. In 2005 kreeg
ik de kans om mijn fascinatie
voor schutters als programma
maker om te zetten in het
enthousiasmeren van kinderen
in een Kinjer-OLS. Talenten
ontwikkeling stond bij de
KinjerKraom met hoofdletters
geschreven. Tegenwoordig is het
Kinjer-OLS verankert binnen de
OLS-Federatie. Na uitstel door de
coronapandemie organiseert
Sint-Willibrordus Meijel, 28 juni
het 16e Kinjer-OLS.
In 2004 was de KinjerKraom op
een schuttersfeest in Meerssen.
“Gaan jullie met de KinjerKraom ook
nog iets doen bij het OLS?” Met die
vraag bij L1 werd een zaadje geplant
en als een Kinjer-OLS voorgesteld
aan de provincie. “Succes, maar realiseer je dat de Limburgse schutterswereld heilig is.” Onder het motto:
“Niet zeggen dat je iets gaat doen,
maar doen wat je zegt”, deden wij
het. Met onze ervaring van events
als het KVL, konden we Sint Joris
Wessem enthousiasmeren. Modderig
die eerste keer, maar tien basisscholen plus ouders en grootouders
kwamen massaal naar Wessem.
Jong Nederland bracht in estafette
het eerste Ummeke. Helaas liep de
optocht van de tien schoolschutterijen in de feesttent al na tien meter
vast, maar het Kinjer-OLS was geboren. Het Kinjer-OLS heeft als doelstelling kinderen uit beide Limburgen
te enthousiasmeren voor de schutterscultuur. Voor winnaars van het
OLS is er D’n Um en bij het Kinjer-OLS
is dat het Ummeke. Het Kinjer-OLS
wordt georganiseerd door de schutterij die het OLS een jaar eerder
heeft gewonnen. Het Kinjer-OLS
werd trouwens drie keer gewonnen
door BS De Kwir uit Neer. Waat dunkt
dich? Het Kinjer-OLS is het grootste Limburgse kinderfeest en nog
steeds vliegen de schoolschutterijen
tijdens het defilé een meter boven
het asfalt. Na jaren tussen de genodigden te hebben gezeten heb ik de
laatste jaren met ontroering genoten
tussen het publiek en ‘Veulde mich
unne gruëtse Limburger!’ Tip van
Jippe: ‘As se dichzelf wils blieve, kin
se baeter allein loupe, den in un sjutterie, die de verkiërde kanjt op lupt.’
Peter Joosten
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Afscheid nemen en benoemen
In de buitengewone raadsvergadering van 31 maart is afscheid genomen van collegeleden uit de periode 2018-2022 (Wim Hermans, Paul Sanders en John Timmermans) en is het
nieuwe college benoemd (Erik Nijssen, Anget Mestrom, Rob Wanten en Machteld Beukema). Myzetta van Roij neemt voor het CDA de plek van Rob Wanten in de raad over.

Wim Hermans: “Een prettige collega die werkt volgens het
harmonie model. Je houdt partijen bij elkaar en slaat graag
de handen ineen. Een bestuurder met hoofd en hart.”

Paul Sanders: “Een echt familiemens, zorgzaam met humor,
een bestuurder met hoofd en hart”

Nieuw college: van links naar rechts: Rob Wanten, Machteld Beukema, Anget Mestrom, Erik Nijssen,
burgemeester Wilma Delissen - van Tongerlo

Spannende
weerkaarten
Het zijn spannende weerkaarten
voor de komende dagen waarbij
zeer warme lucht vlak ten zuiden
van ons bivakkeert. We lijken hier
komend weekend wel een vleug van
mee te krijgen met een zuidweste
lijke wind en zomerse temperaturen
rond 25 graden. Het Amerikaanse
weermodel komt zondag zelfs met
28 graden op de proppen, maar dit
is nog verre van zeker. Een kleine
verschuiving kan nog grote
gevolgen hebben. Wel gaat de zon
een hoofdrol spelen en kan er zater
dag nog een enkel buitje vallen.
Voor volgende week is de verwach
ting uiterst onzeker. Er zijn zowel
tropische opties als koelere opties
te zien met een westelijke stroming.
De neerslagkans is voorlopig klein.
Foto is gemaakt in natuurgebied
Vlakbroek, Koningslust.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

John Timmermans: “Besturen doe je met een glimlach daar
ben jij een voorbeeld van”.

Myzetta van Roij wordt raadslid voor het CDA
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Eenmalige energietoeslag 2022
Heb jij een laag inkomen? Of ken je mensen met een laag inkomen? Om de hoge
energiekosten te betalen, kun je een eenmalige energietoeslag van €800 aanvragen.
De energietoeslag is voor inwoners in Peel en Maas met een inkomen tot 120%
van het sociaal wettelijk minimum. Hoeveel dat is hangt af van jouw situatie.
Lees meer op www.peelenmaas.nl/energietoeslag
Aanvragen gaat digitaal met je DigiD. Krijg je graag hulp bij het indienen van jouw
aanvraag, bijvoorbeeld als het online niet lukt? Bel naar 077 306 6666, of ga naar
Wegwijzer Vorkmeer of een dorpsinfoloket bij jou in de buurt.

Steun door jou
Het initiatief Steun door jou brengt mensen die iets voor een ander willen betekenen en
gezinnen die steun nodig hebben bij elkaar. Wil jij graag iemand anders een steuntje in de
rug bieden? Of heeft jouw kind extra zorg nodig en kun jij af en toe wel een adempauze
gebruiken? Dan kan Steun door jou een uitkomst zijn. Steun door jou is een initiatief van
PSW en ’s Heeren Loo, in samenwerking met de gemeenten Gennep, Bergen, Horst aan de
Maas en Peel en Maas.

Kermis Egchel 10 t/m 13 juni
Vrijdag 10 juni 15.00 uur
Opening kermis

Maandag 13 juni

Vanaf 16.00 uur verrassing op het kermisterrein
De kermis is dagelijks geopend van 15.00 uur tot 24.00 uur

Wij wensen u fijne kermisdagen!

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.

Waarom Steun door jou
Een kind dat extra zorg en ondersteuning nodig heeft, vraagt van ouders vaak net iets meer.
Deze ouders kunnen de zorg niet altijd uit handen geven, omdat niet iedereen de juiste zorg en
aandacht kan bieden aan het kind. Ook voor deze ouders is het belangrijk dat ze soms even op
adem kunnen komen, om vervolgens weer door te kunnen.
Iets voor een ander betekenen
Ieder gezin, ieder kind en iedere behoefte is anders. Het is afhankelijk van de vraag van het gezin,
welke soort ondersteuning het beste bij hen past. Een aantal voorbeelden van ondersteuning
zijn oppas aan huis, opvang bij een gastgezin of logeren bij een gastgezin. Welke manier het
meest geschikt is, hangt af van jouw voorkeur, ervaringen/achtergrond, beschikbaarheid en de
vraag van een gezin.
Een match vinden
Het expertise team van Steun door jou bekijkt op basis van de wensen van de ondersteuner of
dit overeenkomt met de wensen van een gezin. Is er een match? Dan is er een kennismakingsgesprek tussen de ondersteuner en de ouders. Na de kennismaking vraagt Steun door jou zowel
de ondersteuner als de ouders of er een match is.
Meer informatie
Kun jij steun gebruiken? Of ben je juist enthousiast geworden als ondersteuner?
Kijk dan op www.steundoorjou.nl hoe je je kunt aanmelden. Ook lees je op deze website onder
andere meer over de voorwaarden van een ondersteuner en het proces na de aanmelding.

WhatsApp

Gemakkelijk en
Gemakkelijk
en snel
sneleen
eenberichtje
berichtjesturen
sturenvia
via
WhatsApp nummer
nummer 06
06--1804
18047445
7445
Wij
beantwoorden WhatsApp
WhatsAppberichten
berichten
Wij beantwoorden
maandag
t/m
vrijdag
van
08.30
tot17.00
17.00uur
uur
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Kessel
Kessel
Koningslust
Koningslust
Koningslust
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen

Bong 52
Kieënweg 18A
Koningin Julianastraat 22
Oldenneelhof 2
Kaumeshoek
Rieten 6
Kievitsheideweg perceel N 138
Roomweg
Roomweg kavel 3 en 4
Venweg ongenummerd
Schijfweg-Zuid 2
Steenbos 2
Broekstraat 11
Maasbreeseweg 92
Poorterweg en Everlosebeekstraat
Rector Isidorusstraat 7
Baarlosestraat 9
Leeuwerik 8
Zandberg 11
Zonneveld 6
Zonneveld 7
Tiendschuur 11
Tiendschuur 18
Zonnedauw 3
Heibloemseweg 9
Rootsdijk 4A

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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Lokaal Peel en Maas

Meebouwen aan een mooi Peel en Maas
Zorg en ondersteuning. Op dit terrein is het oogsten na zaaien.
Het komen tot een Dorpsvoorziening Hulp bij het Huishouden is hier een
voorbeeld van. Ook moeten ouderen vaak noodgedwongen langer thuis
blijven wonen. Daar tijdig bij stil staan, ook bij de hulpmiddelen die
daarbij ondersteunend kunnen zijn, is belangrijk. Mantelzorg, ‘noaber
schap’ is niet meer weg te denken en willen we koesteren. We sturen ook
op een slimme verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein.
Werk en inkomen en Participatie:
hier stap ik op een rijdende trein.
Als gemeente zorgen we voor inkomensondersteuning voor inwoners,

CDA Peel en Maas

zodat iedereen naar vermogen kan
deelnemen. Bijstand en maatwerk
waar nodig. Alle lof voor onze lokale
ondernemers die veel mensen met

houding vindt de nieuwe coalitie van
groot belang. En blijkbaar kunnen we
dit als Peel en Maas met de laagste lokale lasten voor inwoners en
ondernemers in heel Limburg. Met al
mijn energie ben ik voor u aan het
werk.

Anget Mestrom, wethouder

Met lef en vertrouwen verder bouwen

‘Met lef en vertrouwen verder bouwen’ is de titel van het coalitieprogramma waar we aankomende jaren
samen aan verder gaan bouwen. Afgelopen week zijn wethouders Anget Mestrom, Machteld Beukema,
Eric Nijssen en Rob Wanten beëdigd. Samen gaan we verder werken aan gemeenschappen de ruimte geven
voor verdere ontwikkeling.
kansen, meedenken en meedoen.
Waar inwoners zelfsturend kunnen
zijn in het fysieke en sociaal domein,
waar inwoners zich fijn en veilig
voelen om in te leven en werken.

We zijn heel tevreden over hoe we
samen zijn gekomen tot een mooi
en gedegen programma. Een programma waar inwoners veel ruimte
hebben voor nieuwe ontwikkel-

PvdA/GroenLinks

een afstand tot de arbeidsmarkt een
fijne werkplek aanbieden, als vrijwilliger of vaker nog: betaald. Die relatie blijven we koesteren. Ook gaat
u ongetwijfeld meer horen over de
zogenaamde Leerontwikkelroutes
die we op het gebied van participatie
aanbieden. Kortom: aansluiten bij het
gewone leven, onze gemeenschappen om zwaardere zorg te voorkomen en te beperken.
Financiën: een solide financiële huis-

Waar ieder dorp gezinsvriendelijk
met een basisschool, waardoor de
leefbaarheid blijft behouden.
Door de beëdiging van onze wethouder Wanten komt er een raadszetel

vrij. De raadszetel wordt ingevuld
door een nieuw raadslid. Myzetta
van Roij neemt voortaan plaats in
de gemeenteraad. Myzetta gaat
zich inzetten voor wonen voor jong
en oud, het behoud van een mooi
winkelcentrum, jongeren en jonge
gezinnen en een gezinsvriendelijke
gemeente met voldoende groen, een
bloeiend verenigingsleven en een

veilige omgeving. Wij wensen alle
wethouders en Myzetta van Roij veel
lef, vertrouwen, goeds en wijsheid
in de te nemen besluiten voor de
inwoners van Peel en Maas voor de
periode 2022 – 2026.

Fractie

Stellen raadsleden te veel vragen?

Bij zijn afscheid als wethouder riep John Timmermans de raad op minder vagen te stellen aan het college.
Vragen zouden ambtenaren van het werk afhouden. PvdA/GroenLinks legt deze oproep naast zich neer,
omdat ze afbreuk doet aan de taken van de gemeenteraad.
De gemeenteraad heeft drie taken:
het volk vertegenwoordigen, het
beleid bepalen en het college controleren. Eén van de instrumenten die
raadsleden hebben om deze taken
uit te voeren, is het stellen van vragen aan het college. Als het college
vergeet of nalaat de raad actief te

informeren over zaken die spelen in
de samenleving, heeft een raadslid,
dat zijn taak serieus neemt, de plicht
om vragen te stellen aan het college.
Als een wethouder vindt dat de raad
te vaak met te veel vragen komt,
moet deze eerst en vooral bij zichzelf
nagaan of de raad wel voldoende

stellen. Het is een bekend verschijnsel dat individuele wethouders en
voltallige colleges mopperen dat
de raad te veel vragen stelt. Daarbij
wordt geïnformeerd over zaken en of brengen ze vaak als argument naar
voren dat met de antwoorden maar
het college zelf wel voldoende zicht
zelden iets gedaan wordt. Dat klinkt
heeft op wat er gebeurt. Ook komt
als een verwijt aan het adres van de
het voor dat vragen van raadsleden
vragenstellers, maar in feite wordt
ontwijkend of halfslachtig worden
beantwoord. Een raadslid dat zichzelf daarmee toegegeven dat het colserieus neemt, laat zich daarmee niet lege als uitvoerder van het beleid
zelf tekortschiet: de raad controleert,
afschepen en zal dus vervolgvragen

stelt kaders en vertegenwoordigt de
burgers. Dat kan een raadslid doen
via het stellen van vragen. Met de
antwoorden moet niet de raad, maar
het college zelf aan de slag. Nu exwethouder Timmermans weer raadslid is, mag hij wat ons betreft veel
vragen stellen. De vaagheid van het
coalitieprogramma vraagt erom.
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.

Adver torial

De Dörper Revue sjpeult:
‘Druim’

VACATURE
Qubiqs is een jong bedrijf met ervaren vakmensen die woonhuizen en andere gebouwen voorzien van energiebesparende isolatie voor (spouw) – muren, vloeren en daken.
Naast isolatie, installeren onze gecertificeerde specialisten ook airconditioning en verhogen we dus zowel in
de winter als in de zomer het wooncomfort van onze klanten. Dat doen we vanuit onze Nederlandse vestiging in
Neerkant (gemeente Deurne) en onze Belgische vestiging in Lochristi.
Voor onze vestiging in Neerkant zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Vorige week is de nieuwe theatergids van DOK6 op de deurmat
gevallen. Trots mogen we melden dat ook de Dörper Revue deel
uitmaakt van de uitvoeringen die het komende seizoen gepland
staan. Op 12, 13, 14 en 15 oktober staan we op de planken met alweer
de zesde editie, die deze keer de titel ‘DRUIM’ heeft meegekregen.

Adviseur isolatie en airco

(regio Oost-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg)
Dankzij jou weet onze klant waar hij aan toe is en overtuig jij hem van onze hoogkwalitatieve producten, doordachte
isolatie-, koel- en verwarmingssystemen en ons vakmanschap.
De verhoging van het wooncomfort en de besparing van energie voor de klant staan daarbij centraal. Door jouw ervaring
in sales en producten, die je leert binnen het bedrijf, weet je de klant een goed en vertrouwd gevoel te geven!
Functie-eisen:
• je hebt goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding;
• je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• je beschikt over minimaal rijbewijs B;
• je hebt ervaring in sales;
Wij bieden;
•
goede arbeidsvoorwaarden;
•
full-time dienstverband (contract, payroll of ZZP);
•
representatieve auto van de zaak;
•
aantrekkelijk bonussysteem

Ben jij een commercieel, gedreven en communicatief talent
en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Stuur dan snel je cv en motivatie naar judith@qubiqs.nl.
Qubiqs BV - Schansweg 14a - 5758 RH Neerkant - 085-22 22 010 - info@qubiqs.nl - www.qubiqs.nl

Met weer een heel nieuwe spelersgroep die de sterren van de
hemel spelen in een decor met
een totaal nieuwe insteek, waarbij we hebben samengewerkt met
studenten van het SintLucas uit
Boxtel gaan we er weer helemaal

voor. Ook muzikaal zal deze revue
een feestje worden mede doordat
we een totaal nieuwe samengestelde band mogen presenteren, maar waar ook onze eigen
Heldense Fanfare St. Cecilia een
leuke rol gaat spelen. Deze ingrediënten samen met nog een aantal speciaal voor de voorstellingen
gemaakte dansen, maken het
plaatje compleet. Dus als je klaar
bent voor een geweldig nieuw en
verrassend avondje uit... Kom dan
samen met ons genieten van de
Dörper Revue, beleef het spektakel en voel je onderdeel worden
van de Dörpse droom die op het
toneel verschijnt. Kaartjes zijn
vanaf 3 juni te bestellen bij: DOK6
– theater (online en aan de kassa).
Bestel ze op tijd dan zit je eerste
rij en kun je straks vertellen dat je
erbij was toen de Dörper ‘DRUIM’
uitkwam.
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Judoclub Helden behaalt goud
op het Kaizen Tournament
Judoclub Helden heeft op zaterdag 4 en zondag 5 juni deelgenomen aan het Kaizen Tournament in Echt.
Djow en Reff Joris en Sanne van Sundert behaalden alle drie het podium.

Reff Joris blonk de eerste dag uit.
Als een van de jongste in zijn klasse
won hij alle partijen, waardoor hij
beloond werd met een gouden
medaille. Sanne van Sundert was als
jongste deelneemster ingeschreven
in de klasse tot 12 jaar. Ze pakte brons
met haar prestaties. Ze begon haar

dag sterk en sloot twee partijen winnend af. De halve finale verloor ze van
haar tegenstandster.
Djow liet zichzelf van zijn beste kant
zien. Veel van zijn tegenstanders
gingen er af met ippon. Vian van Dril
wist het op zondag 5 juni tot in de
halve finale te schoppen. Deze wed-

strijd ging in de golden score verloren.
In de herkansing was ze te sterk voor
haar tegenstandster en won brons.
Jur en Joris Verstappen, Line Bos en
Jules Verheijen wonnen enkele potten,
maar wisten geen medailles binnen
te slepen.

Koningslust verliest laatste wedstrijd
in de vierde klasse
Koningslust 1 speelde op maandag 6 juni de laatste wedstrijd van het seizoen tegen DEV-Arcen 1. De ploeg uit
Arcen won de wedstrijd met 0-3. Koningslust was al definitief gedegradeerd en de gasten uit Arcen sloten het
seizoen af in de middenmoot.
DEV-Arcen creëerde in de eerste helft
de eerste kansen. Lars Lagarde miste
in de zesde minuut maar net en vier
minuten later moest keeper Mick
Berkers aan de bak om een afstandsschot van Edwin Besic tot corner te
verwerken. In de twaalfde minuut
kreeg Wouter Coolen de bal op de
rand van de 16 aangespeeld, maar
zijn schot werd gepareerd door DEVArcen doelman Bram Wennekers.
In de 35e minuut dwong Bjorn
Lagarde Mick Berkers opnieuw tot
een redding en tien minuten later
moest de paal redding brengen nadat
Lars Lagarde de keeper verschalkte
met een lobje. De 0-0 werd doorbroken door Jordy Valckx, die een treffer
maakte in de hoek.
In de 68e minuut herpakte
Koningslust zich. Een counter over
Wouter Coolen, Jeffrey Daniëls en
Roel Ghielen strandde in het strafschopgebied. Roel Ghielen kwam een
minuut later vrij voor de keeper, maar
de keeper wist het schot van Roel
tot een afgekeurde corner tegen te
houden In de 81e minuut wist Jordy
Valckx zijn tweede treffer van de dag
te maken. Vijf minuten later tekende
de ingevallen Wesley van Helden
voor de eindstand. DEV Arcen won de
wedstrijd met 0-3.
Tekst: Hay Janssen

Naomi Vestjens en
Daantje Wijnen vallen
in de prijzen tijdens
ruiterweekend
Tijdens het ruitersportweekend in Sevenum op het aangelegde evene
mententerrein D’n Umswing werd er door de ponyclub deelgenomen
aan de dressuurwedstrijd op pinkstermaandag 6 juni.
Naomi Vestjens wist met Joya S de 3e prijs te halen met 203 punten in
de klasse DE-B. In dezelfde klasse ging Daantje Wijnen met Kaya S met
200 punten met de 7e prijs naar huis. Dit was de een na laatste wed
strijd waar de meiden met verzorgpony aan deelnemen voor de Regio
kampioenschappen in het weekend van 30 en 31 juli in Merselo.

Oh, zit dat zo!

Het nieuwe pensioenstelsel
Het lĳkt er dan toch van te gaan komen. Als alles goed gaat, zal per 1 januari 2023 een begin worden gemaakt met de invoering van een
nieuw pensioenstelsel. Daarbĳ is de toekomstige pensioenuitkering niet langer vast, maar afhankelĳk van het rendement van de
pensioenuitvoerders.
de enorme reserves van de pensioenfondsen, is maar de vraag.
Maar vast is in elk geval ook helemaal niet zo vast.

Voor veel mensen een gruwel,
een vast pensioen zou immers
zekerheid bieden. De afgelopen
jaren is echter gebleken dat die
zekerheid relatief is. Indexatie van
de pensioenen zit er al jaren niet
meer in en bij sommige fondsen
werd er zelfs gekort op de uitkeringen. Of dat terecht is, gezien

Pensioenpremie kan oplopen tot
30 procent (in het nieuwe systeem
zelfs tijdelijk tot 32 procent) van het
inkomen. Van een werkweek van
vijf dagen werk je dan anderhalve
dag voor je pensioen. De persoonlijke pensioenpot is qua waarde
vergelijkbaar met een huis, voor
de meesten het grootste vermogensbestanddeel dat ze bezitten.
Toch heeft de werknemer vrijwel
niks te zeggen over het pensioen.
Premie afdragen en hopen dat het
pensioenfonds er wat goeds mee
doet. Voor werkgevers is het overigens meestal niet anders. Als in
hun bedrijfstak een pensioenfonds
actief is, moeten zij zich verplicht
daarbij aansluiten.

Het is prima dat iedereen verplicht
spaart voor zijn pensioen, maar
het lijkt toch logisch dat ieder individu zelf de keuze kan maken bij
wie. Net zoals je het nieuwe huis
het liefst zelf uitkiest (en niet een
ander dat laat doen). Werknemers
kunnen dan op zoek naar het
fonds met de beste rendementen en dus het hoogste pensioen.
Maar ook andere afwegingen kunnen een rol spelen. Is het fonds
groen of belegd het in fossiele
brandstoffen? Of in wapens? Hoe
zit het met de beloning van de
topbestuurders? Is het fonds klantvriendelijk? Verder lijkt het ook
gewoon handig dat de werknemer één pensioenpot bij één fonds
heeft, ook al heeft hij bij meerdere werkgevers gewerkt.
Het pensioenakkoord was een uitgelezen moment om een radicaal

ander systeem in te voeren waarbij het belang van de werknemer
voorop staat. Maar helaas is daarvoor niet gekozen. De gevestigde
belangen van de pensioenfondsen
zijn wederom te sterk gebleken.

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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Beugelaars OVU 5 uit Kessel
pakken dubbel

HBC1 heeft verdiend beslag weten te
leggen op beker

Het vijfde team van OVU won zaterdag 4 juni de beugel-bekerfinale
in de vierde klasse met 3-2 van het zesde team van Treffers
Maasbree. Na eerder kampioen te zijn geworden, boekten de
Kesselnaren daarmee een tweede succes op rij.

Na enkele jaren zonder prijs, is het nu HBC1 uit Helden gelukt om de beker te winnen. Dit na een spannende
wedstijd tegen Tegelen.

Dat er wat op het spel stond op de
baan van HBC-Helden was meteen
duidelijk. Trouwe supporters van
beide kanten zagen dat kopman
Ton Clevis van OVU stijf stond van
de zenuwen. Hij begon ongelukkig
met twee flatsers en na het misslaan van een schuine slag werd de
achterstand te groot om het tij nog
te keren tegen een degelijk spelende Sjaak Verbong. Daarmee ging
het eerste punt naar de Maasbreese
ploeg. Als tweede trad namens
OVU Hans-Otto Hess aan. In een
gelijkopgaande wedstrijd bleef het
spannend tot het eindspel. Daarin
profiteerde de ervaren Duitser gretig van een foutje. Hij speelde de
wedstrijd vervolgens vakkundig uit.
Vervolgens betrad Sascha Hardt de
beugelbaan. Hij gaf de flatsende
Mieke Grommen geen schijn van

kans. Leider Charles Staaks zelf kon
daarna de beker veiligstellen. In
de ervaren Ger Kellenaers trof hij
iemand die de kneepjes van het spel
beheerst. Na een spannende strijd
sloeg Staaks in de slotfase genadeloos toe. Een luid gejuich steeg op
uit het Kesselse kamp. De slotpartij
ging om des keizers baard, maar de
jeugdige Daan Hoogduin wilde dolgraag voor de kers op de taart zorgen. Voor de derde keer op rij trof hij
de absolute topspeler van Maasbree,
oud-hoofdklasser Wim Grommen.
Hoogduin wist het Grommen bijzonder lastig te maken, maar uiteindelijk trok de Maasbreenaar toch aan
het langste eind, waarmee de eindstand op 3-2 kwam.

Tekst: OVU

Derde lustrum golfvereniging
Kapèlkeshof
Golfvereniging Kapèlkeshof bestaat in juni vijftien jaar. Dit derde
lustrum wordt gevierd op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni.
De familie Beumers besloot in 2006
haar agrarisch bedrijf om te bouwen naar wijn- en golfdomein
Kapèlkeshof. In juni en juli 2007 organiseerde Kapèlkeshof een zomeravondcompetitie. Dit vormde voor
vijf personen de aanleiding een golfvereniging op te richten. Doelstelling
was en is nog steeds om samen op
een gezellige manier de golfsport
te beoefenen en te bevorderen. Het
jongste lid is 10 jaar, het oudste 91.
De golfbaan werd in 2012 uitgebreid met drie holes naar in totaal
21 holes, waarvan twee met een par
4. Leden kunnen kiezen tussen de

achttien holes Kapèlkeshofbaan voor
de clubhandicap of de negen holes
Solarisbaan voor de WHS handicap.
Regelmatig verschijnen de holes van
Kapèlkeshof in de annalen van de
Nederlandse Golf Federatie, zoals
hole 9 van de Solarisbaan. Die staat
te boek als de moeilijkste par 4 baan
van Nederland. In maart van dit jaar
droeg voorzitter Jac Kessels na ruim
twaalf jaar de voorzittershamer over
aan Hans Nijssen. Onder het voorzitterschap van Jac Kessels groeide het
ledental van Kapèlkeshof naar ruim
driehonderd leden.

Uitnodiging
40 jaar
jubileumfeest
Ondernemers Zuid bestaat 40 jaar! Dat willen we graag vieren met
al onze leden en oud-leden op vrijdagavond 1 juli 2022, vanaf
20.00 uur bij de Koncurrent in Panningen.
Aanmelden kan via info@ondernemerszuid.nl of 077-306 33 06.

Wie wil ons team versterken?
• We zoeken een gemotiveerde man, vrouw of schoolverlaters;
• Zowel fulltime als partime is mogelijk;
• Nederlands, Duits of Engels spreken en lezen;
• Leeftijd niet van belang.
Om te sollciteren of voor meer informatie neem contact op via
06 53 45 52 45 of mail naar info@josselten.nl

HAZENKAMPWEG 21
5964 PE METERIK

Omdat Johan Hoeijmakers onverwachts
verstek moest laten gaan, was Gerard
Reijnders zijn waardige vervanger.
In de partij wist hij Tom Klerken tot
het uiterste te dwingen. Uiteindelijk
maakte Tom op 28-28 een bal, waardoor Gerard toch nog het nakijken
had. De tegenstander van Johan Verest
was Rene Ververgaard. De druk die op
deze wedstrijd lag deed Johan ogenschijnlijk niets. Met secuur en bekeken
spel bouwde Johan de voorsprong uit
die hij halverwege de partij verkreeg.
Hierdoor werd Rene gedwongen tot
foutjes, waardoor Johan de partij met

bekeken spel uitbeugelde. Op drie
speelde een gemotiveerde Johan
Peeters, met steun van de fanclub,
tegen Ivo Holthuijsen. Johan speelde
een zeer sterke wedstrijd en had het
heft van begin tot het einde in handen,
zodat het geloof in een goede afloop
bij Ivo met elke beurt minder werd.
Johan won verdiend en zette HBC op
een 2-1 voorsprong. Marc Korsten op
vier was gebrand om het beslissende
punt binnen te slepen tegen Patrick
Bovee. Echter, de ring en tegenstander werkten hier niet aan mee. Te veel
flatsen en een te sterke Patrick maak-

ten dat dit punt verdiend naar Tegelen
ging. Met de tussenstand van 2-2 had
Frank Kusters de opdracht het beslissende punt binnen te halen. Een in
supervorm verkerende Frank zette met
sterk spel Ben Vissers vanaf het begin
af aan onder druk. Een bal achterlangs
maakte 4 punten verschil, wat het zelfvertrouwen bij Frank deed toenemen.
Ben had geen antwoord op Franks spel,
waardoor Bolke met groot verschil het
beslissende punt binnenhaalde, zodat
de beker mee naar Helden ging.
Tekst: HBC

Handbalvereniging Herpertz Bevo HC
eindigt op vierde plaats
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo HC uit Panningen heeft op zaterdag 4 juni het seizoen in
de kampioensgroep afgesloten met een 35-33 nederlaag tegen GreenPark Aalsmeer. De handbalploeg uit
Panningen is op een vierde plaats geëindigd.
De laatste thuiswedstrijd van het
seizoen stond in het teken van het
afscheid nemen van de spelers Jeroen
van den Beucken, Nick de Kuyper, de
trainers Jo Smeets, Danny van Katwijk
en van teammanager Erik Hunnekens.
In de eerste helft stond Herpertz Bevo
Hc na 6 minuten al 4-0 voor. Negen
minuten voor de rust was de voorsprong zelfs 13-8. De Panningse thuis-

ploeg ging met een 16-13 voorsprong
rusten.
Na de rust had de landskampioen
8 minuten nodig om op gelijke hoogte
te komen. Vervolgens schakelden de
Noord-Hollanders een tandje bij en
bouwden ze een voorsprong van vijf
doelpunten op. GreenPark Aalsmeer
zegevierde uiteindelijk met 35-33.
Meerdere jongeren kregen speel

minuten bij de Panningse ploeg.
De vierde plaats bleek dit seizoen het
hoogst haalbare. Herpertz Bevo HC
focust zich op drie doelen voor komend
seizoen: ze hopen zich te plaatsen voor
de Final Four in de BeNeleague, mee te
doen om de landstitel en ver te komen
in de nationale beker.
Tekst: Mat Nellen

Kampioenen Senioren Biljart Bond
Maas en Peel
Het competitieseizoen 2021-2022 van de Senioren Biljart Bond Maas en Peel zit erop. SBV Egchel 1,
KBO De Ankerplaats 1 Grashoek en SBV Koningslust 2 wisten in hun klasse het kampioenschap te behalen.
SBV Egchel 1 bereikte met een totaal
van 113 punten en een percentage
van 92,38 de eerste plaats in klasse A.
Seniorenvereniging Kepél eindigde met
dertien punten minder op de tweede
plaats. Egchel verloor slechts vijf van
zijn twintig wedstrijden.
In klasse B was de eerste plaats weggelegd voor KBO De Ankerplaats

1. De Grashoekers waren de hele
competitie in een felle strijd
om het kampioenschap verwikkeld met De Ankerplaats 2 en
Seniorenvereniging Kepél 3. Uiteindelijk
behaalden de Panningers slechts één
puntje minder. KBO De Ankerplaats 1
reikte tot een totaal van 123 punten en
een percentage van 91,46.

In klasse C toonde SBV Koningslust 2
zich de sterkste. De Maasoever Kessel
eindigde op een achterstand van liefst
twintig punten als tweede. Koningslust
behaalde 127 punten en een percentage van 92,9. Liefst zeven keer viel
een 9-0 overwinning te noteren en
slechts vier keer werd verloren.
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Jos Janssen en Cor van der
Weide winnen koppelwedstrijd

Baarlo met zege op weg naar
promotiestrijd

De eerste marathon- en koppelwedstrijd van het huidige seizoen
vond op zaterdag 4 juni plaats aan visvijver de Breeërpeel in
Helden. Jos Janssen en Cor van der Weide hengelden het zwaarste
gewicht uit de vijver.

In het laatste competitieduel heeft Baarlo zijn sportieve plicht gedaan door in Hout-Blerick te winnen zondag
5 juni. HBSV, dat nog in de nacompetitie moet vechten voor lijfsbehoud, wist in de eerste helft nog enige
tegenstand te bieden. De thuisclub kwam zelfs vroeg op een 1-0 voorsprong. Bij de rust was het echter al weer
1-1 en in de 2e helft stelde Baarlo helemaal orde op zaken. Rik Schotman scoorde tweemaal en Laurents van
den Ham bepaalde de eindstand op 1-3.

Na de loting ging het deelnemersveld om 09.00 uur aan de slag voor
de ‘Johan Liessel dieren- en hengelsportwinkel’-prijzen. De eerste drie
koppels hebben bijna 90 kilo aan vis
uit het water gehengeld. Na een dag
vissen, werd de vangst om 16.00 uur
gewogen. Jos Janssen en Cor van

der Weide bleken 38.175 gram uit
het water gehengeld te hebben.
Daarmee wonnen de heren de koppelwedstrijd. Op een tweede plek
volgden Martijn Muurmans en Joris
van Eekeren, die samen 34.275 gram
vingen. Jac en Huub Maassen completeerden het podium.

Kampioen MVC’19 verliest
weer van Merefeldia
MVC’19 uit Maasbree heeft op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni,
de tweede wedstrijd tegen Merefeldia verloren. De wedstrijd die
werd gespeeld in Nederweert, eindigde in een 3-1 nederlaag voor de
club uit Maasbree die al is gekroond tot kampioen in de derde
klasse c.
In de eerste helft kreeg Merefeldia
de meeste kansen. MVC’19 doelman Tim van Renselaar voorkwam
enkele doelpunten. MVC’19 kreeg
slechts één kans, maar Juul Albers
lukte het niet deze te verzilveren. MVC’19 had moeite met de
twee beweeglijke aanvalsspitsen.
De teams gingen de rust in met 0-0.
Na rust stonden Bart Crienen, Ron
en Paul van den Kerkhof opgesteld. MVC’19 liet meer van zichzelf zien maar Merefeldia kon beter
uit de voeten met de lastige wind.
De 1-0 van Merefeldia viel na een
aangeschoten hands van Lano

Engels. Dit penalty-cadeautje werd
in de 60e minuut verzilverd door
Rick Tullemans. In de 66e minuut
scoorde Ken Boonen de 2-0 uit een
break-out. In de 74e minuut maakte
Ken Boonen na een solo de 3-0.
Doorzetten van invaller Daan Peters
in de 89e minuut werd beloond door
aanvoerder Ron van den Kerkhof,
die zijn 20e treffer van het seizoen
maakte. MVC’19 behaalde op 22 mei
het kampioenschap waardoor ze zich
kunnen gaan opmaken voor de kampioensreceptie op vrijdag 17 juni.
Tekst: Mat Nellen

Dames voeren boventoon
op Concours de Boules
Jeu de Boulesclub Breetanque Maasbree organiseerde donderdag
2 juni het Concours de Boules. Aan het toernooi namen 28 spelers
deel. Opmerkelijk was dat dames de boventoon voerden.

Het was nog een laatste morele opsteker voor de Baarlonaren als voorbereiding op de promotie-nacompetitie
die zondag 12 juni wordt ingezet met
de eerste ronde. Vanwege de fraaie
tweede plek in de eindstand heeft
Baarlo zich al rechtstreeks geplaatst

voor de tweede ronde die op donderdag 16 juni (onder voorbehoud)
wordt gespeeld. Baarlo treft dan in
eigen huis de winnaar van Weltania
(Heksenberg) tegen Lindenheuvel,
beide ook derdeklassers. Mocht Baarlo
die wedstrijd winnen dan speelt de

ploeg de finale voor promotie op zondag 19 juni (op neutraal terrein) tegen
de winnaar tussen de tweedeklassers Braakhuizen (Geldrop) en RKFC
Lindenheuvel.
Verslag en foto: Len Gielen

Derde elftal Helden promoveert naar
tweede klasse
Het derde elftal van Helden behaalde zondag 29 mei het kampioenschap in de reserve 3e klasse. Daardoor
promoveert het naar de tweede klasse. Dat is voor een derde elftal een bijzondere prestatie.
Helden 3 bemachtigde het kampioenschap in de topper tegen het tweede
team van MVC’19, de nummer twee
op de ranglijst. De gehele competitie was het al een nek-aan-nekrace
tussen Helden en de rood-witten uit
Maasbree. Met nog twee wedstrijden
te gaan was het verschil minimaal:

slechts één punt in het voordeel van
Helden. Door thuis te winnen van MVC
zouden de blauwhemden dus niet
meer te achterhalen zijn.
De eerste helft bleef doelpuntloos,
iets waar Helden het meest tevreden
over kon zijn omdat MVC de betere
ploeg was. In de tweede helft werd

Helden beter en scoorde het tweemaal. De winst en het kampioenschap
waren daarmee een feit. Na de wedstrijd barstte het feest los en al snel
was heel het sportpark Kerkeböske in
het blauw gehuld.
Tekst: VV Helden

Slechte generale Panningen
voor play-offs
Panningen speelde zijn laatste competitiewedstrijd van dit seizoen, thuis tegen RKMSV, al op donderdag
2 juni. Behalve de eer stond voor beide teams weinig meer op het spel, al was het voor Panningen een opwar
mertje voor de play-offs die zondag 12 juni van start gaan.

Na drie wedstrijden bleken er
slechts twee spelers te zijn die alle
wedstrijden hadden gewonnen. De
eerste vijf plaatsen in de eindrangschikking waren weggelegd voor
dames. Riet Vaessen eindigde met
drie gewonnen wedstrijden (+24) op

de eerste plaats. Zilver was er voor
Annie Sonnemans, met eveneens
drie gewonnen wedstrijden (+22).
Ria Clerx behaalde de derde plaats
met twee gewonnen wedstrijden
(+19). De drie prijswinnaars ontvingen als beloning een fruitschaal.

In de gehele eerste helft deden zich
nauwelijks situaties voor die het vermelden waard zijn. Met wat halve
kansjes over en weer gingen beide
partijen met een brilstand aan de
thee. In de tweede helft maakte
Remco Litjens, tegenwoordig spelend
in het vierde elftal, zijn comeback in
het eerste elftal. Ook Roger op ‘t Veld
betrad het veld om wat meer rust en
routine te krijgen in het jonge team
van trainer Naard Vaes. Het tempo
ging iets omhoog, wat het schouwspel ten goede kwam. In minuut
54 nam Panningen de leiding. Een vlot
lopende aanval over de rechtervleugel
werd vakkundig binnengewerkt door
Robin van Osch. Lang kon Panningen
niet genieten van deze voorsprong.

Twee minuten later was Panningendoelman Levi van Dijk kansloos op
een inzet van Finn Joosten die de
1-1 liet aantekenen. Panningen verzuimde vervolgens weer de leiding te
nemen. Enkele goede kansen werden
om zeep geholpen. De alleen op het
doel afstormende Nick Wilmer werd
bij het omspelen van de Meijelse
doelman ten val gebracht. Vriend en
vijand wachtte op het fluitsignaal
voor een penalty. Scheidsrechter Bart
Geurts was echter een andere mening
toegedaan. In minuut 80 was er plots
vuurwerk op Panningen-Noord toen
afscheid werd genomen van RKMSVdoelman Bjorn van Nienhuijs, die na
jarenlange trouwe dienst zijn actieve
loopbaan beëindigde. In minuut 84

was het wederom Finn Joosten, die de
winnende treffer voor RKMSV aantekende en daarmee de 1-2 eindstand
op het bord zette.
Tekst: SV Panningen

Mooi
Natuurlijk

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

Henk Willems benoemd tot erelid
van Heemkundevereniging Medelo
Tijdens een feestavond stond Heemkundevereniging Medelo uit Meijel stil bij haar 40-jarige bestaan. Het hoogte
punt van de avond was toch wel de postume benoeming van Henk Willems tot erelid van de vereniging.

Certificaat behaald

Succes voor politiehonden
vereniging Onze Vrije Tijd
Hennie Daniëls, lid van politiehondenvereniging Onze Vrije Tijd
Helden heeft deelgenomen aan de keuring voor politiehonden in
Venlo. Hennie behaalde met zijn Mechelse herder Luna het certifi
caat met 363 punten. Om politiehond te worden moet je minimaal
348 punten behalen.
De keuring van politiehonden
bestaat uit een hele dag, waarop
de dieren verschillende oefeningen
moeten laten zien. Het programma
bestaat uit drie afdelingen.
Afdeling één bevat het voorprogramma. De oefeningen bestaan
daarbij onder andere uit het springen over een haag, een schutting
en een kuil, het (on)gelijnd volgen
en een zoekoefening.
Bij afdeling twee staat het waterwerk centraal. De hond moet op

commando een water over kunnen
zwemmen en een voorwerp uit het
water kunnen apporteren.
De laatste afdeling bestaat uit
oefeningen met een zogenoemde
boef, ook wel pakwerker genaamd.
Dit zijn de oefeningen waar de
hond moet laten zien op commando te kunnen aanvallen en te
kunnen loslaten.
Tekst: Politiehondenvereniging
Onze Vrije Tijd

Samen met Historische Werkgroep

Verschillende
historische activiteiten
in Bibliotheek Baarlo
Officieel bestond de vereniging op
11 maart 2021 40 jaar, maar de voorgenomen viering van dit feit in 2021 viel
als gevolg van corona in dat jaar in het
water. Na een maaltijd hield Herman
Crompvoets een uitvoerig exposé met
dia’s over de geschiedenis van de
heemkundevereniging. Ook de traditionele quiz werd weer gehouden.
De behoefte om Henk Willems erelid te maken, leefde al langer bin-

nen de vereniging, maar ook hiervoor
gold dat corona geruime tijd roet
in het eten gooide. Jos Pouls hield
een laudatio over Henk Willems aan
wiens nagedachtenis bovendien nog
een jaarlijks terugkerende lezing in
Truijenhof zal worden gewijd. In die
laudatio werd uitgebreid ingegaan op
de verdienste die Henk heeft gehad
voor de vereniging. De bewijzen daarvan zijn overal binnen Medelo zicht-

baar, op veel verschillende manieren.
Heel veel informatie over uiteenlopende onderwerpen waaruit Medelo
nog lang kan putten. Ook zijn fenomenale geheugen en kennis van het
kleinste detail werd geroemd. Zoon en
Medelo-lid Rob Willems bedankte de
vereniging namens zijn familie voor
alle eerbetoon.

VACATURE
Wil je werkzaam zijn bij een groeiende organisatie? Weet jij als Customer Service Medewerker je hoofd koel te
houden op een dynamische afdeling?
Dan ben je bij Qubiqs aan het juiste adres! Qubiqs is dé organisatie die met bevlogen vakmensen woonhuizen
en andere gebouwen voorziet van energiebesparende isolatie voor (spouw) – muren, vloeren en daken.
Naast dat Qubiqs dé specialist in isolatie is, installeren onze gecertificeerde professionals ook airco en
verhogen we dus zowel in de winter als in de zomer het wooncomfort van onze klanten. Dat doen we
vanuit onze Nederlandse vestiging in Neerkant (gemeente Deurne) en onze Belgische vestiging in Lochristi.
Voor onze vestiging in Neerkant zijn wij op zoek naar een ambitieuze

Customer Service Medewerker
Gedurende jouw werkdag ben jij de spin in het web en staan onze klanten centraal, waarbij je samen met ons team
continu streeft naar de allerbeste klanttevredenheid. Je bent verantwoordelijk voor de totale klantreis en je houdt je
bezig met de inkoop van leads, de opvolging ervan, administratieve werkzaamheden, het aannemen en verwerken van
inkomende telefoongesprekken, inplannen van afspraken voor ons salesteam, het bijhouden van de kantoorvoorraad en
nog veel meer! Als manager geeft je daarnaast sturing aan onze commerciële binnendienst medewerkers.
Functie-eisen:
• Manager: opleiding HBO. Medewerker: opleiding MBO;
• ervaring met Salesforce en/of ander CRM pakket;
• ervaring in customer service en/of commerciële binnendienst;
• goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• woonachtig in straal van 30 km rond Neerkant;
• stressbestendig en klantgericht.
Wij bieden;
• goede arbeidsvoorwaarden;
• salaris conform CAO Bouw UTA;
• full-time dienstverband;
• een gezellig en gemotiveerd team.

Enthousiast? Neem snel contact op en stuur een mail naar: raymond@qubiqs.nl
Qubiqs BV - Schansweg 14a - 5758 RH Neerkant - 085-22 22 010 - info@qubiqs.nl - www.qubiqs.nl

Bibliotheek Maas en Peel organiseert in samenwerking met
Historische Werkgroep De Borcht verschillende activiteiten in
juni. De vier activiteiten vinden plaats in de Bibliotheek in Baarlo
en staan in het teken van de geschiedenis van Baarlo.
De eerste activiteit vond plaats
op dinsdag 7 juni. De leden, Twan
Beurskens en Sjaan Vaessen van
Historische Werkgroep De Borcht,
namen de bezoekers aan de hand
van foto’s mee terug naar het
Baarlo van de vorige eeuw. Zo zag
men wat er in Baarlo veranderd is óf
juist hetzelfde is gebleven.
Jan Wijnhoven gaat aan de hand van
de schilderijen van Albert Neuhuys
op dinsdag 14 juni in gesprek met
de bezoekers over zijn werken.
De schilder heeft enkele zomers
in Baarlo gewoond en gewerkt.
Zijn dochter vond hier haar liefde en
hun kinderen zijn hier opgegroeid.
Een film uit 1960 over het toenmalige leven in Baarlo, die gemaakt is
door Johan Adolfs, wordt op dinsdag 21 juni vertoond. Als liefhebber
van fanfaremuziek bedacht hij een

manier om de plaatselijke muziekkorpsen financieel te steunen.
Dat deed hij door een film over het
dorp te maken. Tussen 1948 en 1970
maakte hij honderden dorpsfilms,
zo ook in Baarlo op 2 juli 1960.
Tot slot neemt Ton van Daelen op
dinsdag 28 juni bezoekers mee in
een verhaal over de (on-)geluksmomenten van de familie Van Erp,
de bewoners van het Baarlose kasteel in de 19e eeuw. Dit alles aan
de hand van een ‘roddelboekje’
van één van de leden van de familie, een aantal brieven en zakagenda’s. Ton laat zien dat ook mensen
van adel, hoe rijk ook, verdrietige
en gelukkige momenten kende.
Deelname is gratis. Aanmelden kan
via de website van de Bibliotheek
Maas en Peel: www.debibliotheekmaasenpeel.nl/activiteiten

Lezing en wandeling
Heldense Bossen
Waarom staan er zoveel naaldbomen in de Heldense Bossen?
Hoe zijn de zandheuvels in de bossen ontstaan? Welke planten
komen voor in dit gebied? Welke insecten en vogels leven er?
Een lezing over en een wandeling door het gebied geven antwoord
op deze vragen. Maud Duysens en Jos Joosten verzorgen op dins
dagavond 21 juni een lezing over de Heldense Bossen.
Ze beschrijven de invloed van de
geologie op de ecosystemen en
de daardoor ontstane flora en
fauna. De zondag daarna, 26 juni,
volgt een excursie. Dan blijkt
wat er valt te herkennen in dit
landschap en of de speciale
flora en fauna is terug te zien.
De lezing begint om 19.30 uur in

het IVN-lokaal van basisschool
De Pas, Averbodestraat 19 in
Helden. De wandeling begint om
09.00 uur bij het Kerkeböske in
Helden. Belangstellenden kunnen
zich tot 14 juni aanmelden voor
deze bijeenkomsten via
natuurcursus@ivnhelden.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
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.
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 12 juni
H. Mis 10.30 uur eerste heilige communieviering.
Woensdag 15 juni
H. Mis 9.00 uur
KLEDINGINZAMELING BERINGE:
Op maandag 13 juni a.s. is de volgende inzameling van bruikbare
kleding, schoenen, dekens, knuffels en gordijnen. U kunt de dichtgebonden zakken afgeven op het
kerkplein. Ons team staat klaar om
te helpen met het uitladen en zijn
aanwezig van 13.00-14.30 en van
17.00-18.00 uur. Kunt u zelf niet
brengen: Bel dan 3076521 en alles
wordt bij u opgehaald. Sinds kort
staat er op de parkeerplaats bij de
dorpsontmoeting ook een kledingcontainer ook hier kunt u kleding

inleveren en verder, zoals voorheen,
voor de garagedeur van de pastorie.
(Aan de Meule)

Parochie Egchel

Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
H. Mis 11.00 uur
Vrijdag 17 juni
H. Mis 19.00 uur met toediening van
het heilig Vormsel door deken Varela.
Zondag 19 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Overl. ouders
Theodorus en Margaretha JoostenKoopmans, tevens voor Els - Jan - Piet
-Ans - Jo - Mat, Thom, Jip en Petra;
Theo Engelen en overl.ouders van
Teeffelen-van Geffen, kinderen en
kleinkind
Zaterdag 18 juni
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Theodora
Schoeber (jaardienst), Tinus
Spreeuwenberg, en Wiel
Spreeuwenberg; Frans Reinders

Cluster MKBE

Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze
parochiekerk is dagelijks geopend
Parochie Maasbree
voor het opsteken van een kaarsje,
Misintenties
een gebed of een moment van
NL58RABO0131001973
bezinning. De H. Aldegundis is
Pastorie Dorpstraat 31
beschermheilige tegen ernstige
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl ziekten en voor troost
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Parochie Kessel
Zondag 12 juni
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
H. Mis: 11.00 uur
Iet Dings-Bovendeerdt
Lector: Dhr. Jacques Bouten
077 462 18 60
Intenties: H. Mis uit dankbaarheid.
06 24 21 61 06
Mededelingen
Kerkdiensten
Overleden: Lies Boots-Janssen,
Zaterdag 11 juni
96 jaar.
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.

(jaardienst),overl. ouders Bert
Reinders en Dora Reinders-Gommans
en overl.ouders Peter van Loon en
Truus van Loon-Teuwen

Parochie Helden

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 10 juni
Vormselviering (zie onder kerkberichten van Panningen)
Zondag 12 juni
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Gijs Gerris
(b.g.v. verj);

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
Vrijdag 10 juni
Vormselviering (zie onder kerkberichten van Panningen)
Zaterdag 11 juni
Geen H. Mis
Zaterdag 18 juni
H. Mis 17.30 uur

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 12 juni
9.30 uur H. Mis
Iedje Driessen-Hamans wegens
verjaardag; Jaardienst Gertrude
Haenen, ouders Haenen-Mertens,
zoon Coen en dochter Mia;
Levende en overleden leden van
Broederschap St. Antonius en
St. Urbanus.

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
Zaterdag 11 juni
H. Mis 19.00 uur; zonder
dameskoor t.i.v. Léon Steeghs
(verjaardag), Jac. Steeghs en
Mathilde Steeghs-Franssen;
Piet en Mien v.d. Broek-Geelen;
ouders Verscharen-v.d. Weerden
(jaard), Miet en Leo LindersVerscharen, Mien en Harrie
Gielen-Verscharen, Riek en
Harrie Strijbos-Verscharen, Harrie
Verscharen, Ans Verscharen, Ton
Verscharen, Wiel Verscharen.
Maandag 13 juni
18.30 uur H. Aanbidding
(dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur (dagkapel).
Aansl. koffiedrinken
Donderdag 16 juni
H. Mis Sacramentsdag 09.00 uur
(dagkapel) aansl. Aanbidding
Vrijdag 17 juni
Viering H. Vormsel 19.00 uur met
vormelingen uit groep 8 van bs.
Den Doelhof. Vormheer is: mgr.
Everard de Jong, die op za. 2 juli
ook de OLS-mis opdraagt.

Donderdag 16 juni
9.00 uur H. Mis
Mededeling:
Zondag 19 juni is om 11.00 uur de
Eerst H. Communieviering voor de
kinderen van de Basisscholen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij
Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 18 juni
18.00 uur H. Mis.
Voor onze eigen parochie.

Parochie Panningen

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.
nl Open maandag- en woensdagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 10 juni
H. Mis 19.00 uur met toediening
van het heilig Vormsel aan kinderen van Helden, Panningen en
Koningslust door de hulpbisschop
mgr. E. de Jong
Zaterdag 11 juni
H. Mis 19.00 uur m.m.v. gemengd
koor. T.i.v. Joke Goes;
Zondag 12 juni
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

Meer dan tachtig deelnemers aan garagesale
Maasbree

IVN Helden organiseert
Slootjesdag

Zolders, kelders, schuren en garages zijn op hun kop gezet om bruikbare spullen te zoeken voor de
garagesale in Maasbree van zondag 12 juni. Meer dan tachtig deelnemers proberen hun overtollig
speelgoed, huishoudelijke apparatuur, gereedschap, decoraties, fietsen en meubels en wat al niet
meer aan de man te brengen.

IVN Helden houdt zondag 12 juni Slootjesdag waarin kinderen het
leven in de Nederlandse sloot kunnen ontdekken. Kinderen gaan
zelf op onderzoek uit, gewapend met schepnet, waterbak, loep en
pot. Samen met de IVN-jeugdgidsen ontdekken ze welke dieren en
planten in en rond het water leven.

In de gehele bebouwde kom van
Maasbree en op enkele plekken
daarbuiten worden de spullen op
de oprit of in de tuin uitgestald.
De deelnemers zijn te herkennen
aan de poster die is opgehangen
en aan de rood, groen en oranje
ballonnen. Op elke plek is een
looplijst verkrijgbaar, met daarop

de verkoopadressen en een
plattegrond.

Ontmoeten
De garagesale Maasbree wordt
georganiseerd door een drietal enthousiaste vrijwilligers.
Rondkijken, ontmoeten en weer
eens met elkaar kletsen staan

voorop. De organisatoren hebben
gezorgd voor de vergunning en de
verspreiding van de materialen.
Het restant van het inschrijfgeld
gaat naar het goede doel: stichting Happy Holiday. Die organiseren
vakanties voor gezinnen met ernstig zieke kinderen.

Slootjesdag duurt van 10.00 tot
14.00 uur. Deelname is gratis.
Omdat het een kleiner bassin is,
dienen de deelnemers zich van te
voren aan te melden via jeugdwerkgroep@ivnhelden.nl Aan de
hand van de aanmeldingen wordt
een tijdsindeling gemaakt, zodat

iedereen ook de aandacht krijgt die
hij of zij verdient. Gelieve daarom
in de mail de voorkeurstijd te vermelden. De bevestigingsmail bevat
locatie en tijdstip. Deelname is gratis. IVN Helden zorgt voor de schepnetjes, witte bakken, loepen, een
microscoop en zoekkaarten.
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Geplukt

Rene Scheres Panningen
Rene heeft geen goedgevulde kledingkast nodig; er staan namelijk drie pakken centraal in zijn leven. Dat zijn de pakken van zijn werkgever NS,
van de carnavalsvereniging Kuus oeht Kepel en het pak dat hij draagt wanneer hij samen met zijn broer optreedt als De Breurkes. Deze week
wordt Rene Scheres (52) uit Panningen geplukt.

de zaal, het was echt geweldig.
De kleinschalige optredens hebben
voor mij ook wat. En de Streamers
in Horst vond ik ook gaaf. De sfeer
in de zaal was heel goed, het
was een ongedwongen avond.”
Vanwege de coronamaatregelen
lagen de optredens een tijdje stil.
Rene genoot naar eigen zeggen
van de rust in het eerste jaar.
“We zijn een druk gezin bestaande
uit vier kinderen, waarvan twee
uit mijn vorige relatie, die bij veel
verenigingen zijn aangesloten.
De rust tijdens corona was heerlijk.
We hebben zelfs gepuzzeld, dat
deden we voorheen nooit. Ik had
me op dat moment neergelegd
bij het feit dat er geen optredens
gegeven konden worden. Als het
niet mogelijk is, dan is dat zo.
Het tweede jaar begon het optreden
wel weer te kriebelen.”

Gekkenwerk

de bijl neer. Via een vriend kwam
hij terecht bij de NS. “In eerste
instantie bij het materieel waar
ik treinen mocht reinigingen.
Toen er een reorganisatie werd
doorgevoerd, solliciteerde ik voor

Het eerste pak, dat van de NS,
kreeg hij 32 jaar geleden. Als
20-jarige jongen wilde Rene
graag de zorg in, maar nadat
hij zijn opleiding als z-verpleger
niet kon afronden, gooide hij

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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het werk als hoofdconducteur.
Vijftien jaar lang heb ik dat werk
met plezier gedaan, totdat ik
tegen mezelf zei: ‘als ik nog ooit
iets anders wil, moet ik het nu
doen.’ Op mijn 37e ben ik weer
teruggegaan naar school om een
managementopleiding te volgen.
Nu ben ik teammanager en stuur
ik al twaalf jaar conducteurs aan
en begeleid en coach ik ze bij het
uitvoeren van hun werkzaamheden.
Als teammanager ben je voor de
medewerkers op de werkvloer
vaak het eerste aanspreekpunt.
Onze conducteurs maken van alles
mee, leuke en minder leuke dingen
wat het werk ook wel weer heel
divers en uitdagend maakt.”

3
9

Volgens Rene kan hij zijn werk goed
combineren met de optredens die
hij samen met zijn broer geeft.
“Ik neem zo nu en dan een vrije
dag en mijn collega’s vieren geen
‘vastelaovend’, dus dat is gunstig”,
zegt hij met een glimlach. Dit jaar
zingen de broers al twintig jaar
met elkaar. “Ik heb het wel er eens
met Ludgard over wanneer we
moeten stoppen. Het is leuk om

op de bühne te staan, maar het is
ook leuk in de zaal. Daar is de sfeer
weer anders. Daarnaast hoeft het
voor mij niet om zeven optredens
te geven op één avond. Het moet
geen verplichting worden. Het gaat
mij niet om het geld, maar om
het plezier, ondanks dat ik bij elk
optreden met zenuwen het podium
betreedt.”

LVK-finale
De muzikaliteit van de broers komt
niet geheel uit de lucht vallen;
vader Sjaak zingt al meer dan vijftig
jaar bij de De Heldense Hofzangers.
“Hij is dan ook onze grootste fan.
Net zoals onze moeder. Ondanks
dat pap al 81 is, brengt hij ons
nog altijd naar elk optreden als
privéchauffeur. Als ik op de bühne
sta, kijk ik eerst in de zaal naar
waar pap staat. Meestal zie ik hem
ergens achterin met een sjaaltje
zwaaien. Mam gaat ook wel eens
mee, maar meestal blijft ze thuis en
belt ze zes keer op een avond om
te vragen hoe het optreden was en
hoe laat pap weer thuis is.”
Eén van de mooiste optredens vindt
Rene die tijdens de LVK-finale in
Echt. “Daar stonden 7.000 man in

Corona betekende ook dat Rene
het pak van de carnavalsvereniging
in de kast moest laten hangen.
De wisseling van pakken heeft hij
niet gemist, geeft hij aan. “Vijf jaar
lang heb ik samen met mijn
partner Gaby het adjudantschap
bij de Kuus oeht Kepèl verzorgd,
ik begeleidde de prins en Gaby
zorgde voor diens partner. Ik had
tijdens ‘vastelaovend’ twee pakken
bij me. Eerst trok ik dat van de
carnavalsvereniging aan, daarna
kleedde ik me om en gaf ik een
aantal optredens in de regio en toen
kwam ik nog terug om als adjudant
de avond af te sluiten. Soms was
dit gekkenwerk. Het werkte niet
en daarom heb ik besloten om te
stoppen als adjudant. Ik ben zelf in
2002 prins geweest en weet hoe fijn
het is als je adjudanten om je heen
hebt. Omdat ik vind dat het goed
moet gebeuren, hebben Gaby en
ik ons vijf jaar geleden aangemeld.
Maar de combinatie met het zingen
was niet meer te doen. Komend
seizoen neemt een ander stel het
stokje van ons over.”
Naast dat Rene rond ‘vastelaovend’
een drukke agenda heeft, is zijn
programma op een doordeweekse
dag ook vol. Drie keer in de week
is hij namelijk op het voetbalveld
te vinden, waar hij zijn zoon en
dochter traint. “Ik sta overal met
mijn neus vooraan, wil te veel en
kan niks laten”, zegt hij lachend.
“Ik hou ook van feestjes regelen,
terrasje pikken en met vrienden op
vakantie gaan. Ik ben altijd bezig.
Maar rust is soms ook fijn. In de
avond plof ik graag op de bank
om naar een filmpje te kijken met
mijn vrouw. Met mijn zoon speel ik
ook wel eens een potje FIFA op de
PlayStation.”

Ik sta overal
met mijn neus
vooraan

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

