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Historische duik
Baarlo bestaat 800 jaar en daarom mocht Volksfeesten Baarlo dit jaar een feesthoedje opzetten. Het jaarlijks evenement vond plaats van woensdag 29 mei tot en met
zondag 2 juli. Baarlo stond tijdens de dagen onder meer in het teken van activiteiten als de Action Games, Baarlo Battert en een aantal muzikale liveacts. Het weer was de
organisatie goed gezind. De zon liet zich veelvuldig zien.

Volksfeesten officieel werd geopend.
De dag werd afgesloten met het
Meezingfestijn XXL. Artiesten als
Marleen Rutten en Arjon Oostrom
traden op.
Na een volleybaltoernooi op
donderdag en Freaky Friday op vrijdag werd er toegewerkt naar de
zaterdag. Op die dag stond Baarlo
Batters op het programma. Op de

kasteelweide was een compleet parcours opgebouwd met allerlei obstakels waar de deelnemers overheen,
onderdoor of langsaf moesten gaan.
Na nog een feestavond op zaterdag werd Volksfeesten Baarlo
2019 afgesloten op zondag met de
Kasteelparkfeesten. Kijk op pagina 5
voor meer foto’s van het evenement.
(Foto: Jo Adriaens)
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Piet van der Haas, voorzitter
van Volksfeesten Baarlo vond het
wel wat warm, maar laat weten
dat de organisatie voorbereid was.
“Er waren overal waterpunten te
vinden en er hingen flessen zonnebrand aan de hekken, zodat
iedereen kon drinken en insmeren.
We hebben dus rekening gehouden met het weer.” Volksfeesten
Baarlo had dit jaar als overkoepelend thema 800 jaar Baarlo. Dat was
volgens Piet terug te zien in de
aankleding. “Het terrein was deels
aangekleed met historische voorwerpen. Deze editie was ook een
dag langer dan normaal vanwege
het thema.”
Volksfeesten Baarlo ging
op woensdag van start met de
ActionGames. Dit sportevenement
werd speciaal georganiseerd door de
sportklas van het Blariacum College
in Blerick waarna om 19.30 uur de
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Maria vindt nieuw onderdak bij Piushof
In de tuin van zorgbehandeling
Piushof in Panningen is op maandag
27 mei een bijzondere Mariaviering
gehouden. Het was namelijk de
opening van de nieuwe Mariagrot,
tot stand gekomen door vrijwilligers
en bewoners van Piushof.
Bij de nieuwe grot is gebruik
gemaakt van de beelden die eerder bij
verpleeghuis De Wietel in Panningen
stonden. Deze is destijds afgebroken.
De beelden werden opgeslagen bij
Lenie Bartels, coach dagbesteding en
welzijn bij Piushof.
“De Wietel werd in 2015 gesloopt”,
vertelt Bartels. “De Mariagrot bleef nog
even staan, maar na een tijdje was de
tuin meer een woestenij geworden en
de grot een hangplek voor jongeren.
Daarom nam ik de beelden die in de
grot stonden, Maria en Bernadette, mee
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naar huis en heb ze daar opgeslagen.”
De beelden lagen een flinke tijd
bij Bartels thuis. “Ik wist dat de twee
beelden ooit een keer een nieuw plekje
moesten krijgen. Na een paar jaar heb
ik bij de bewoners van Piushof gepeild
of er interesse was in een stilteplek in
de vorm van een Mariagrot.” Die was
er wel en zo begon Bartels een project
om een Mariagrot bij Piushof gerealiseerd. “Dat gaat natuurlijk niet zomaar,
het heeft dan ook wel wat tijd gekost.”

Allereerst moesten de beelden gerestaureerd worden. “Een kennis van mij
wilde dat graag doen in de naam van
haar vader die vroeger in een beeldenfabriek had gewerkt.”
Nadat de beelden waren opgeknapt, was het project toe aan de volgende stap: de grot zelf. Na een tijdje
kwamen Bartels en de andere vrijwilligers die inmiddels bij het project
aangesloten waren erachter dat er te
weinig stenen waren om de Mariagrot

op te bouwen. Daarom werd er een
oproepje gedaan op Facebook. “Er reageerden veel mensen en zo konden we
bij een aantal bewoners van Panningen
zelfs rotsblokken gratis ophalen.
Eigenlijk is het zo een project van heel
Panningen geworden.”
Onder de noemer van NL-Doet
werd de grot opgebouwd. “We deden
een subsidieverzoek bij NL-Doet en die
werd gehonoreerd”, vertelt Bartels.
“Daar waren we heel blij mee. Met veel

vrijwilligers en bewoners is het ons
uiteindelijk gelukt om de Mariagrot
op te bouwen in de tuin van Piushof.
Op maandag 27 mei hadden we de
eerste viering.” Zangeres Angelique
Hesen-Swinkels bracht een aantal
Maria-liederen ten gehore. Bewoners
van de groepswoningen van Piushof,
deelnemers van de dagbehandeling,
medewerkers en vrijwilligers waren
aanwezig. De viering werd voorgedragen door geestelijk verzorger Marc Eijck.

Scooter rijdt door na ongeval
Een scooter is in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juni doorgereden na een ongeval. De scooter kwam op de kruising van de Molenstraat en
de Pastoor Knippenberghstraat in Helden met een andere scooter in botsing. De bestuurster daarvan kwam daarbij hard ten val. De bestuurder van
de andere scooter reed vervolgens hard weg in de richting van Maasbree. De politie is op zoek naar hem.
De aanrijding tussen de twee
scooters gebeurde rond 01.30 uur.
De doorgereden scooter betreft
volgens de politie een rode Gilera

Runner met blauwe ledlampjes aan
de voorzijde en kleine ronde roodkleurige verlichting aan de achterzijde. “De scooter werd vermoedelijk

bestuurd door een Nederlandse jongen met als bijrijdster een meisje”,
zo schrijft de politie op Facebook.
De politie vraagt getuigen van de

aanrijding zich te melden via algemene telefoonnummer 0900 88 44
onder vermelding van het registratienummer 2019084376.

Onderwijsstichting Prisma

Emoties over verhuizen Heldense school
Speciale school voor basisonderwijs SBO De Fontein in Helden verhuist in de loop van volgend schooljaar naar Panningen. Die beslissing van
onderwijsstichting Prisma zorgt voor wat emoties bij een aantal ouders en medewerkers, laat Joke Zwanenburg, voorzitter van het college van
bestuur van de stichting, weten. Ze snapt de emoties, maar zegt dat de beslissing uiteindelijk voor de leerlingen veel mogelijkheden kan bieden.
Onderwijsstichting Prisma heeft
veel veranderingen in de pijplijn voor komend jaar. Zo moet
De Fontein volgend jaar augustus
verhuisd zijn van de huidige locatie aan de Averbodestraat in Helden
naar De Riet, waar De Wissel en de
Nieuweschool liggen in Panningen.
De Wissel gaat fuseren met de
naastgelegen openbare basisschool Nieuweschool. Basisschool
De Pas, nu nog het pand delend met
De Fontein, moet op termijn verhuizen naar de oude Oda-school aan de
Kloosterstraat in Helden, nadat dat
pand grondig verbouwd is.
Joke Zwanenburg is voorzitter van het college van bestuur van
Prisma. Ze laat weten dat het besluit

om De Fontein naar Panningen te verhuizen behoorlijk wat emoties opriep.
“De Pas en De Fontein delen al een
tijdje hetzelfde gebouw en dezelfde
directeur. Het voelt voor het team en
de leerlingen als één school. En die
wordt nu uit elkaar gerukt. Het is ook
al de tweede verhuizing binnen een
paar jaar. Ik snap volkomen dat het
emoties oproept, maar daar kun je de
verhuizing niet op afhouden. Niet alle
argumenten worden altijd gehoord
door iedereen. Het kind staat bij
Prisma voorop. Het moet echter ook
betaalbaar blijven en wij zijn ervan
overtuigd dat dit de beste oplossing is.
Voor veel kinderen biedt dit mogelijkheden om zo optimaal mogelijk thuisnabij onderwijs te kunnen volgen.”

Volgens Zwanenburg is het dan
ook een verantwoorde keuze om
De Fontein te verhuizen naar het
nieuw op te richten expertisecentrum.
“We hebben met het college van
bestuur en alle stakeholders overlegd
en besloten dat Johan van de Beuken,
directeur van Nieuweschool, ook de
directeur wordt van het expertisecentrum. De locatie van het expertisecentrum moet in de buurt van
de Nieuweschool komen in De Riet.
Verder kunnen we in de toekomst zo
één directeur uitsparen, waardoor
dat geld rechtstreeks naar de kinderen kan. Ook kinderopvang Hoera
zal hier zijn plek krijgen, zodat we
verder kunnen bouwen aan de vorming van kindcentra.” In het experti-

secentrum moet naast de SBO ook
een topklas voor hoogbegaafde
leerlingen komen. Verder wordt
het ingericht als plek waar bijvoorbeeld een logopedist terecht kan
voor de behandeling van leerlingen.
“Een plek voor verdieping en specialisatie dus”, aldus Zwanenburg.
“Als het haalbaar is, willen we
De Fontein per 1 januari al verhuisd
hebben en anders per 1 augustus.”
Nieuweschool en De Wissel gaan
fuseren, omdat het aantal leerlingen van De Wissel terugloopt en het
op termijn niet meer mogelijk is de
school open te houden. “Dat beleid
is al jaren geleden vastgesteld in
overleg met de gemeente”, aldus
Zwanenburg.
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Voorbereidende zitting

Maasbreenaar ontkent
verkrachting uit 2002
De 57-jarige Maasbreenaar die verdacht wordt van het verkrachten van een vrouw in 2002 in Lottum heeft
ontkend dat hij de vrouw gedwongen heeft tot seks. Dat liet zijn advocaat Joost Antonides weten na de voorbereidende rechtszitting in Maastricht op dinsdag 4 juni. De verdachte ontkent niet dat er seksueel contact is
geweest, maar wel dat het tegen de zin van de vrouw in was.
De politie kwam de verdachte
op het spoor toen hij werd opgepakt voor een serie vernielingen
aan auto’s in Maasbree vorig jaar.
Het DNA van de 57-jarige man bleek
te matchen met DNA dat in 2002
werd gevonden in de auto waarin
de verkrachting zou hebben plaatsgevonden. De vrouw die de aangifte
deed van de verkrachting was in
2002 18 jaar oud.

Geen botsing
Volgens een bericht van de
politie in februari, naar aanleiding van de aanhouding van de
Maasbreenaar, reed de man met zijn
auto tegen die van de vrouw aan,
waarna hij aanbood de 18-jarige
vrouw naar huis te brengen.
Zij stemde daarmee in. “De man
nam haar in plaats daarvan mee
naar een bosgebied enkele kilometers verderop en heeft haar daar verkracht”, aldus de politie in februari.

Volgens de verdachte klopt
dat verhaal niet. “Mijn cliënt heeft
erkend dat er seksueel contact is
geweest, maar dat was niet tegen de
wil van de vrouw in”, laat advocaat
Antonides weten. De Maasbreenaar
beweert dat de auto’s in tegenovergestelde richting naar elkaar
toe reden en dat hij geseind heeft
naar de vrouw dat er iets mis was
met haar auto. “Mijn cliënt heeft
toen zijn hulp aangeboden en zo
zijn de twee in contact gekomen.”
De advocaat laat weten dat volgens
de verdediging van de verdachte uit
NFI-onderzoek en getuigenverklaringen blijkt dat er geen botsing heeft
plaatsgevonden.
Officier van justitie Marleen
Overmeer liet tijdens de rechtszitting
weten dat er geen tegenstrijdigheden
zitten in de verklaring van de vrouw,
zo schreef Dagblad De Limburger op
dinsdag 4 juni. De krant schrijft dat
de officier van justitie aangaf dat het

feit dat er geen lakschade is aangetroffen op de auto van de vrouw, niet
wil zeggen dat er geen aanrijding is
geweest. Verder wees Overmeer op
de verklaringen van diverse familieleden van de vrouw waarin stond dat ze
na het voorval compleet in de war en
emotioneel was. Volgens de officier
van justitie speel je dat niet, aldus het
dagblad.
De zaak werd in 2002 onder meer
behandeld bij de opsporingsprogramma’s De Gouden Tip en AVRO’s
Opsporing Verzocht. Waarom de
Maasbreenaar zich toen niet gemeld
heeft, kon advocaat Antonides niet
beantwoorden. “Bij de inhoudelijke
zaak komt dat wel aan de orde.”
De rechter besloot tijdens de voorbereidende rechtszitting de hechtenis
van de verdachte met onbepaalde
tijd te verlengen.
Wanneer de zaak inhoudelijk
wordt behandeld door de rechtbank,
is nog niet bekend.
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Onderzoek VIA

Heldenseweg in Kessel
onveiligste weg
De Heldenseweg in Kessel is de onveiligste wegen in de gemeente Peel en Maas. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersbureau VIA. Aan de Heldenseweg wordt in het verlengde ook de Kesselseweg meegenomen
in de resultaten.
Op deze twee wegen vonden in de periode van 2015 tot en
met 2018 in totaal negen ongevallen plaats waarbij er vier slachtoffers vielen. Niemand kwam in deze
straten om bij een verkeersongeluk.
In de top tien gevaarlijkste wegen
van Peel en Maas staan onder meer
Markt, Raadhuisstraat en Ruijsstraat
in Panningen met vijf ongevallen

en twee slachtofferongevallen, de
Steenstraat in Panningen met zes
ongevallen, twee slachtoffers en één
dodelijk ongeval.

Panningen
Panningen wordt als het meest
verkeersonveilige dorp gezien in
de gemeente. Het bureau vergeleek 43.188 Nederlandse wegen met

een totale lengte van 63.754 kilometer op gebied van veiligheid.
De onveiligste weg in Nederland is de
Aalderinkssingel in Almelo. Daar vonden 21 ongevallen plaats, acht slachtoffers en twee doden. In Limburg is
de Maaslandlaan in Weert de onveiligste weg. Daar gebeurden in de periode van 2015 tot en met 2018 vijftien
ongevallen met vijf slachtoffers.

Aspergebedrijf Teboza

Afslag Zandberg klaar
De afslag van de Midden Peelweg naar de Zandberg in Helden is afgerond. De afslag was door de gemeente
bij de provincie aangevraagd, omdat bewoners van de Zandberg overlast hadden van vrachtwagens die over de
weg reden. Die kunnen nu over de provinciale weg rijden en komen zodoende niet langs het overgrote deel van
de woonhuizen aan de Zandberg.
De vrachtwagens op de Zandberg
waren veelal op weg of afkomstig
van asperge- en aspergeplantenbedrijf Teboza. Het verkeer reed via de
Molenstraat over de Zandberg naar
het bedrijf.

Superfijne oplossing
“Wij vinden de nieuwe afslag
een superfijne oplossing”, vertelt Trudie Teeuwen van Teboza.
“Een aantal weken per jaar is het
hier heel druk. Er zijn dagen dat

hier vijftien vrachtwagens naartoe
komen. Goed dat die niet meer over
de Zandberg hoeven.”
Teeuwen spreekt over een ‘verkeersopluchting’. “Het is voor iedereen goed. Op deze manier wordt de
Zandberg voor een heel stuk ontlast
en wij zijn makkelijker te bereiken.
Ik kan me zelfs voorstellen dat de
vrachtwagenchauffeurs liever over
een provinciale weg rijden dan over
een smalle straat waar ook veel
kinderen wonen. De infrastructuur

van de Zandberg leent zich niet voor
vrachtwagenverkeer.”
De komst van de afslag werd
nog even onzeker toen eind vorig
jaar bleek dat de provincie te weinig
geld had om alle projecten die het
op de planning had, uit te voeren.
Wethouder Paul Sanders liet toen al
snel weten dat er al groen licht was
gegeven door de provincie om de
afslag toch te maken. Gemeente Peel
en Maas droeg 200.000 euro bij aan
het plan.
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Man met spierzwakte

Rechter wijst verzoek
om betaalde seks af
Een man uit de gemeente Peel en Maas is naar de meervoudige
kamer gestapt omdat hij maatwerkvoorziening eist om seksuele
dienstverlening in te kopen. Hij kampt met een ziekte, waardoor het
voor hem niet mogelijk is om zichzelf te bevredigen.
De man, geboren in 1965, heeft
een cerebrale parese: een spierzwakte. Op 12 juli 2016 deed hij een
aanvraag op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015). Daarna heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Peel en Maas dit
bezwaar afgewezen.

Afgewezen door
gemeente
Volgens het college valt het niet
onder het begrip maatschappelijke
ondersteuning. Seksuele dienstver-

HALLO in Zweden

Afrekenen over bv
bij overlijden
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
Het is een bekend verschijnsel bij ondernemers. Hun hele leven
proberen ze de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.
Geld blijft in de besloten vennootschap (bv) zitten en de bv zorgt via
pensioen- en/of lijfrentevoorzieningen voor hun oude dag. Afrekenen
met de belastingdienst is voor later.

De andere mogelijkheid is dat
de ondernemer overlijdt voordat
het vermogen van de bv op is.
Er is dan wel wat te erven, maar
de erfgenamen dienen rekening
te houden met een fiscale claim.
Niet alleen Erfbelasting maar wellicht ook Vennootschapsbelasting
en Inkomstenbelasting.

Daar was de man het niet mee
eens en ging hij in hoger beroep.
De meervoudige kamer gaf het
college nogmaals gelijk en heeft
het beroep ongegrond verklaard.
De man beroept zich onder andere
op een uitspraak van seksuoloog
Suaren. Volgens de seksuoloog is de
bevrediging van seksuele behoeften
volkomen normaal, maar dat leidde
niet tot een ander oordeel.

Vijfde verdachte
opgepakt
De politie heeft op dinsdag 4 juni een vijfde verdachte opgepakt
in de zaak van de woningoverval in Kessel vorig jaar. Het gaat om
een 21-jarige man uit Sittard. Een echtpaar wonende aan de
Baarloseweg in Kessel werd in de nacht van 30 september op 1 oktober vorig jaar slachtoffer van een gewapende overval. De zaak werd
eerder dit jaar behandeld bij het televisieprogramma Opsporing
Verzocht.

Oh, zit dat zo!

Vennootschapsbelasting is verschuldigd over de zogenaamde vrijval
winst. Dat is de winst die de bv maakt
omdat de oudedagsvoorzieningen niet
langer worden uitgekeerd (de pensioengerechtigde is immers overleden). Deze voorzieningen zijn in het
verleden opgebouwd ten laste van de
winst en daarvoor is belastingaftrek
geweest. De vrijval is dus belast met
Vennootschapsbelasting.
Overlijden wordt fiscaal daarnaast
gezien als een fictieve verkoop van
de aandelen in de bv. Daarom is
Inkomstenbelasting verschuldigd zijn
over de waarde van de aandelen
(het in de bv achtergebleven vermogen). Alleen als nog sprake is van een
onderneming kan de claim worden
doorgeschoven.
Op zich is er weinig tegen een
fiscale afrekening bij overlijden in

Hoger beroep

Woningoverval Kessel

Cor en José van Erp uit Kessel zijn regelmatig in Zweden te vinden. Ook afgelopen maart vertoefden ze in het Scandinavische land. Daar lazen ze, genietend van de zon en de rust in het plaatsje
Vigge, de HALLO. Ze namen niet zomaar een editie mee, maar juist die waar kleindochter Nina de
voorpagina sierde.

Op enig moment komt echter
de (fiscale) klap. Het geld in de
bv raakt op voordat de voormalig
ondernemer overlijdt. Het pensioen
kan niet meer worden uitgekeerd.
Pijnlijker wordt het als in het verleden via leningen reeds geld aan de
bv is onttrokken en in privé opgemaakt. De belastingdienst zal dan
eisen dat dit eerst wordt aangevuld.
Pas daarna kan de fiscale claim uit
de boeken.

lening zou niet gericht zijn op de
bevordering of behoud van zelfredzaamheid.

te brengen. Het gaat in essentie
om belasting die eerder door de
ondernemer op de lange baan is
geschoven. Het is echter wel van belang dat de voormalig ondernemer
zich bewust is van de claim en zorgt
voor voldoende liquide middelen.
Anders blijven de erfgenamen met
de kater zitten.

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

In het onderzoek werden eerder
al een 23-jarige man, een 34-jarige
man en een 19-jarige vrouw, alle
drie uit Geleen, en een 21-jarige
man uit Beek aangehouden.

Opgesloten
in kast
De politie kwam de verdachten
op het spoor na een uitzending van
Opsporing Verzocht in maart waarin
de misdaad behandeld werd.

De overval vond plaats in de
nacht van zondag 30 september
op maandag 1 oktober. Volgens de
politie drongen twee mannen die
nacht rond 03.00 uur het huis binnen. Ze bedreigden de twee bewoners, die in bed lagen, met een
steekwapen en maakten de mobiele
telefoons van het echtpaar kapot en
sloten de twee op in een kast. De
overvallers gingen er met een geldkistje vandoor. Het echtpaar wist
zichzelf uiteindelijk te bevrijden.

Stikstofuitspraak

Bedrijven mogen
niet uitbreiden
Elf boerenbedrijven in de gemeente Peel en Maas mogen hun
bedrijven niet uitbreiden. Dat is het gevolg van een uitspraak van de
Raad van State vanwege risico’s van stikstof voor de natuur.
Vorige week zette de Raad van
State al een streep door het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof
(PAS). Dat is het systeem waarmee
beoordeeld wordt of stikstofrisico’s
van bouwprojecten een gevaar voor
de natuur zijn.

Programma
Aanpak Stikstof
Deze bouwprojecten krijgen
van het PAS een vergunning als ze
kunnen laten zien dat ze in de toe-

komst maatregelen nemen tegen
de nadelige gevolgen van stikstof
voor de natuur. Maar dit mag nu niet
meer volgens de Raad van State.
De beloftes zouden niet voldoende
zijn om de natuur te beschermen.
Deze uitspraak heeft gevolgen voor
een aantal agrarische bedrijven
rond De Peel. In totaal gaat het om
55 Limburgse boeren in Noord- en
Midden-Limburg. 24 bedrijven in
Venray, 14 in Nederweert, 11 in Peel
en Maas, 3 in Horst aan de Maas en
3 in Leudal.
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas
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Panningen in thema van
de Dag van Morgen
Het nieuwe evenement de Dag van Morgen werd op Hemelvaartsdag, donderdag
30 mei, georganiseerd in Panningen. Het hoofdthema was een vitale omgeving en de
Smaak van Peel en Maas. Tijdens de Dag van Morgen was er voor de bezoekers van
alles te zien over zelfstandig wonen, mobiliteit, gezondheid, voeding, thuiszorg, hobby’s, vrijwilligerswerk, sport en bewegen. Het Raadhuisplein in Panningen stond in het
teken van de Smaak van Peel en Maas. Het thema gezonde voeding werd ingevuld met
allerlei streekproducten uit de regio, met de asperge in de hoofdrol.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Volksfeesten Baarlo
Het was zweten geblazen tijdens de afgelopen editie van Volksfeesten Baarlo.
Tropische temperaturen kregen de bezoekers en de organisatie voor de kiezen.
Toch verliep alles zonder noemenswaardige problemen, zo laat de organisatie
weten. “We zijn supertevreden. De bezoekersaantallen zitten weer in een stijgende lijn en de organisatie merkt dat het echt weer begint te leven in het dorp
en ook steeds meer erbuiten. En daar werken meer dan honderd vrijwilligers,
diverse commissies en een gemotiveerd bestuur dan ook een heel jaar voor.”
(Foto’s: Jo Adriaens, Tom Peeters, Frank Gijpmans)

familie
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Niemand kan voorspellen
en geen verhaal kan vertellen,
hoe de leegte voelt na een sterven.
Jou laten gaan over de grens,
het droevigst voor ieder mens.
Maar in al ons verdriet,
blijft de warmte welke Hein achterliet.

Hein Ghielen
Beringe, * 28 juli 1937

Venlo, † 3 juni 2019

60 jaar in liefde verbonden met

‘‘Kump good’’
Marij

Marij van Dijk-Leenders
Panningen, * 3 februari 1956

Rob en Monique
Lisanu en Arjen, Dylan
Jarno en Jill, Nolan
Timon en Marinda
Marij en Wendy
Mark en Hetty
Ires
Jorn en Kristin
Yvonne en Jan
Michelle en Marc
Eline en Jeroen, Zara
Eric en Elles
Jurre
Mischa
Monic en Fred
Demi en Steﬃe
Wij nodigen u uit voor de uitvaartdienst op dinsdag 11 juni om
14:00 uur in de Heilige Jozefkerk van Beringe. Aansluitend
begeleiden wij, het gezin, Hein naar het crematorium.
Liever geen bloemen maar een gift voor het K.W.F. stellen we
zeer op prijs. Hiervoor staan bussen op de condoleancetafel.
Correspondentieadres: Kievit 2, 5986 NG Beringe

GUUS

Helden, † 28 mei 2019

Rijn van Dijk
lieve mam en trotse oma van
Tom
Peter en FraukjeB, Siem
Naar wens van Marij hebben we zaterdag 1 juni
in besloten kring afscheid genomen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Lenie Leijsten-Aarts
Lenie is al meer dan 40 jaar vrijwilligster van het Rode Kruis,
locatie Peel en Maas. Zij heeft in de afgelopen jaren heel
wat bijscholing gevolgd om zo bij te blijven om evenementen
te bezoeken. Ook was zij vaak van de partij als er beroep
gedaan werd op onze vrijwilligers.
Wij verliezen in Lenie een plichtsgetrouwe, rustige
en aardige collega. Wij, het Rode Kruis zijn Lenie veel
dank verschuldigd.
Wij wensen haar familie veel sterkte en kracht
bij het verwerken van dit verlies.

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Bestuur en vrijwilligers van de Rode Kruis locatie Peel en Maas

THANATOPRAXIE

Zo gewoon, maar zo bijzonder.
Een heel fijne collega is er niet meer.

Lenie Leijsten
Sociaal en collegiaal, altijd oprecht geïnteresseerd,
met aandacht en tijd voor een ieder.
We zullen haar warme persoonlijkheid erg missen.

Guus van Deursen

Collega’s en bewoners Piushof woning B5 Panningen
De Zorggroep

Rianne, Josine, Carlijn, Wilke, Maud, Laura, Steffie, Renske, Roos,
Esther, Fleur, Kim, Sharon en Elle

Dankbetuiging
Een hand.... een woord ..... een kaart ..... een gebaar
doen zo goed als je iemand die je lief hebt verliezen moet.
Onze trouwe veteraan en oud-voorzitter Guus is niet meer

Heel veel mensen hebben met ons meegeleefd na het overlijden van

Guus van Deursen

Nel Gommans-Korsten
Hartelijk dank hiervoor.
Het geeft ons de kracht om verder te gaan met ons leven.
Hennie en Gé
Bart
Steef en Loes

We wensen Carin en de kinderen Stijn en Romée, Janny en Bjorn,
veel sterkte met het verwerken van het verlies van Guus.
Veteranen van MVC’19

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

HAN-MARK
ARENDSE

Carin, Janny, Stijn, Bjorn en Romée,
onze gedachten zijn bij jullie. Wij leven heel erg met jullie mee
en wensen jullie veel kracht en sterkte toe bij het overlijden
van jullie man en pap

We zullen hem blijven herinneren als een betrokken en
enthousiast lid van de MVC-veteranen.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Correspondentieadres: Familie van Dijk
Jan van de Boschstraat 10, 5988 ED Helden

vrind - kammeraod - ôzze maat
“hoije jông”
VC
Frans†, Wim en Henny, Wiel en Toos, Fred en Guus,
John en Wilma, Hans en Mirian, Frans en Katja

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

43 jaar in liefde verbonden met

Rien Ghielen-van Heugten
pap, trotse opa en opa-opa van

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

Panningen, juni 2019

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl
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Claudia van Haeﬀ |06-15156046
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Beeldbepalende boom
Maasbree omgevallen

Uitkijken over
woestenij

Een oude kastanjeboom bij het MFA in Maasbree is in de nacht van dinsdag 4 juni op woensdag
5 juni omgewaaid. Deze beeldbepalende boom, midden in het centrum van Maasbree, viel net niet
op de openbare weg. Er is niemand gewond geraakt. De boom viel op twee kleinere leilinders en die
raakten beschadigd. Daarnaast raakte de oude boom een auto, die flinke schade opliep. De storm
die over heel Nederland raasde maakte veel schade. Ook elders in de gemeente Peel en Maas.
Onder meer in Meijel was er veel schade door omgevallen bomen. Ook het treinverkeer lag stil de
ochtend na de storm. Tussen Venlo en Eindhoven waaide een boom om waardoor reizigers de hele
ochtend last hadden van vertraging of treinen die niet reden.

Middelbare school het Bouwens liet in 1999 het studiehuis
bouwen aan de Minister Calsstraat in Panningen. Tot afgelopen
maand was het pand vanaf de J.F. Kennedylaan nooit te zien
geweest voor de passerende auto’s en fietsers. Door de sloop van
de wijk Piushof is het schoolgebouw nu ineens wel zichtbaar.
Over een uitgestrekte woestenij torent het gebouw boven het
puin en werkende lieden uit. Dat zal later dit jaar weer veranderen als de nieuwe huizen in de wijk verrijzen.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INFODAG OP:

–
G
A
D
O
F
– IN

I
N
U
8J u
0
0
:
2
1
–
0
11:0
IE
O U WL
OP DE B

EEN ONTWIKKELING VAN:

OCAT

08

familie

06
06

Wat was je sterk en arbeidzaam
Wat heb jij voor ons allen klaargestaan
Flink was jij, je hele leven
Moedig ben je tot het laatst gebleven
Flink wil je nu ook dat wij zullen zijn
Maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn.

Geboren

Liv

Het kaarsje is nu opgebrand,
veel had je te verduren...
Verdrietig nemen wij afscheid van ós leef mam,
oma Baolder en super-oma

Mien Vervoort - Nas

Met al je levenslust en wilskracht
heb je de strijd niet kunnen winnen.

echtgenote van

Harry Vervoort †

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat je voor ons
gedaan en betekend hebt, moeten wij afscheid nemen
van onze pap, schoonvader en lieve opa

* Bergen lb, 14 september 1932

† Venlo, 29 mei 2019

Jac Steeghs

Helden

Agnes en Wim
Rick en Kelly, Nowy

echtgenoot van

Baarlo

Thei en Marij
Lindy en Freek, Quinn
Fenne en Rick, Kyano

Baarlo

Marcel

Mathilde Steeghs-Franssen †
Geboren, 25 september 1941
Overleden, 3 juni 2019

Maasbree
Meijel: Peter en Angelique
Lisa†, Lianne, Roy en Dana
Meijel: Léon †
Meijel: Angela
Lars en Rens
Ospel: Marita en Jack

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan hopen wij u toch
te bereiken met deze kennisgeving.

Zijn LevensWerk is zichtbare liefde
Terugkijkend op een mooi leven nemen wij afscheid van

Dré Veugen
✰ 26 november 1936
† 2 juni 2019
Partner van Ger Kurvers
Kinderen en kleinkinderen Veugen
Kinderen en kleinkinderen Van der Velden
Correspondentieadres
Familie Vestjens-Veugen
Goord Verbernedijk 41
5712 SP Someren
De crematiedienst vindt plaats op zaterdag 8 juni om 11.00u in
de aula van Crematorium Heeze aan de Somerenseweg 120,
5591 TN te Heeze. Samenkomst in de ontvangstruimte waar
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Vader met 2 kinderen (19+21)
zoekt woonruimte, omgeving Venray
of Horst. 06 20 13 11 41
gommansha@gmail.com
Vrijdag 14 juni: 2 activiteiten met
fluitenkruid in Pluk en theetuin in de
7e Hemel. Kruidige wandeling voor
volwassenen/ kindermiddag 2-6 jaar.
Info: www.inde7ehemel.com

Hortensiadagen: za. 8-zo. 9 juni
van 9.30-16.30 uur. Aanbieding:
div. srt. Hortensia’s 10 voor € 35.00.
Info zie: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. De koffie staat klaar
op de Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree.
Pedicure aan huis.
Voetsalon Gerrie.
Info: 06 12 79 92 38.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info & tips:
karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Geboren op
21 mei 2019

Tuur
Zoon en broertje van
Guus Hunnekens
en Doortje Bongaarts
Saar en Gies*
Rembrandtstraat 54
5991 GC Baarlo

Margriet en Hans
Shirley en Patrick
Sharon en Roel

Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.
Een bijzonder woord van dank aan het personeel van
Thuiszorg Helpende Hand voor de liefdevolle verzorging van mam.
Oorkonde voor
het gouden bruidspaar

Dankbetuiging

Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen kan op
donderdag 6 juni van 18.30 tot 20.30 uur.
Pap is thuis.

Hoera een jongen!

Prinses Beatrixstraat 8, 5991 XR Baarlo

Eerenbeemd 10
5768 PC Meijel
De plechtige eucharistieviering zal gehouden worden op zaterdag
8 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof zal plaatsvinden.

23 mei 2019
Dochter van en zusje van
Peter Stammen,
Karin Bruijnen en Gies
Ruijsstraat 29
5981 CL Panningen

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij
samen afscheid hebben genomen van mam, oma

50 jaar getrouwd
13-06-1969 - 13-06-2019

Annie Hanssen-Vervoort

Deze speciale titel is
toegekend aan

Kessel, juni 2019

Familie Hanssen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 8 juni
om 19:15 uur in de parochiekerk te Kessel.

We willen iedereen bedanken voor het warme medeleven,
in welke vorm dan ook en voor de wijze waarop we samen
afscheid hebben genomen van ons mam, schoonmoeder,
oma en overgrootoma

Mien Petit - van de Mortel
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Meijel, juni 2019

Henny en Pierre
Janssen
De trotse kinderen en kleinkinderen
Erna - Ton Jim, Mel, Luc
Frank - Cindy
Quinn, Cas en Luna, Noa
Burg. Janssenring 48,
5981 DH Panningen
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Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Voor groenteplanten, o.a.
komkommer, tomaten,
paprikaplanten enz., aardbeienplanten, klein fruit en fruitbomen
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop bouwkavel perceel grote
525m. Rustig gelegen in Veulen.
Voor vragen tel. 06 12 23 44 28.
Te koop jonge leghennen
diverse kleuren. R Hermans
Vlasstraat 10 Grashoek. 077 85 02 697
of via whatsapp 06 82 76 53 31.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Het 25-jarig jubileum van
Bloemsierkunst de Kogeldistel
gaan we vieren met een open dag
en een extra feestelijk aangeklede
winkel, prachtige creaties en mooie
bloemenprijzen te winnen. 8 juni
van 10:00-16:00 uur. Kogelstraat 62
Hegelsom.
Tuinman gevraagd
voor 4 tot 8 uur per week in Kessel.
Melden via tel.: 06 53 83 18 29.
Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Plastisch chirurg
17 juni Jan Fabre
Vrijblijvend advies:
Botox en fillers
Bodycontouring
Huidverbetering
Massages
Bel of app: 06 20 41 45 01
Industriestraat 15 Horst

Te koop: 32 aluminium regenbuizen,
lengte 6 mtr., diameter 50 mm.
Tel. 077 467 20 76.
Vaderdag idee: schenk de roman
Icoon aan jouw Icoon!
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl
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GEPLUKT Noortje Ghielen
elkaar. Er hangt een goeie sfeer en
voor iedereen zijn er mogelijkheden
om juist dat te doen wat iemand past
en diegene leuk vindt. Dat maakt de
club sterk.”
Doordeweeks is Noortje vooral
bezig andere mensen iets te leren.
Nadat ze zelf de pabo afrondde, ging
ze aan de slag als basisschoollerares.
Tijdens die periode stond ze voor de
klas en tegelijkertijd was ze bezig met
de opleiding orthopedagoog. “Dat was
een drukke tijd.” Uiteindelijk wist ze
alles af te ronden en ging ze aan de
slag bij Fontys. “Ik ben docent pedagogiek en studieloopbaanbegeleider op
de pabo in Venlo. Ik vind het werken
met studenten heel erg leuk. Door
mijn begeleiding lever ik een bijdrage
aan de leerkracht die ze zullen worden, zodat juist zij voor kinderen het
verschil kunnen maken.”

Nieuwe culturen
ontdekken

Weggaan uit Meijel zit er voor Noortje Ghielen (33) niet in. Ze woont al haar hele leven in het Peeldorp, vond daar haar vriend, Bart van Heugten,
en ook dochter Flore (1) is er geboren. Noortje is opgeleid als orthopedagoog en werkt als docente op de pabo in Venlo. In Meijel is ze vaak te vinden
bij volleybalvereniging Peelpush waar ze in het bestuur zit. Deze week wordt Noortje geplukt.
Veertien maanden geleden kregen Noortje en Bart dochter Flore.
Net als het stel én hun ouders werd
Flore in Meijel geboren. Noortje is dan
ook helemaal blij in het dorp. “Ik kan

erg genieten van gewoon samen
zijn met familie en vrienden. Dat we
samen gaan uiteten, borrelen, lunchen of bij elkaar op de koffie gaan.
Dat is natuurlijk ook regelmatig buiten

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Omdat Noortje het leuk vindt
om iets te betekenen voor de club,
besloot ze in 2013 in te gaan op de
vraag van de voorzitter om secretaris te worden. “Ik dacht: leuk, maar
kan ik dat wel? Uiteindelijk bleek het
heel interessant te zijn en je leert er
heel veel van.” Volgens Noortje is
Peelpush een uitstekende plek om
te leren. “We hebben vrijwilligers
van alle leeftijden en iedereen helpt

Vriendinnenteam
bij Peelpush

2
7
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Meijel. In het dorp zelf wordt steeds
meer georganiseerd, zoals Peel zonder
Grenzen. Mooi dat het dorp zo bruist
en er veel te doen is. Dat maakt Meijel
leuk.”
Als jong meisje in Meijel is het
vaak zo dat de eerste sportclub volleybalvereniging VC Peelpush is.
Zo ook bij Noortje. Op haar zevende
begon ze. “Tot mijn achttiende zat
ik voornamelijk in een vriendinnenteam. Op het einde vonden we stappen echter belangrijker dan volleyen
op de zondagochtend, dus toen is het
team opgeheven.” Zes jaar later kwam
het team toch weer bij elkaar en de
dames gingen verder in de recreantencompetitie. “Ik was heel fanatiek
en wilde toch net iets meer dan bij
de recreanten spelen, dus toen ben ik
naar dames 5 gegaan.”

Toen ze klaar was met studeren,
stond er eerst een reis van vier maanden op het programma. Ze trok samen
met vriend Bart door Australië, NieuwZeeland en Thailand. De twee houden wel van reizen en bezochten later
nog landen als Zuid-Afrika, Vietnam,
Namibië en heel wat steden en landen in Europa. “Ik vind het vooral leuk
om nieuwe culturen te leren kennen.
Kijken hoe mensen ergens anders
leven. Ik heb ook stage gelopen op
Bonaire toen ik 21 was. Dat was een
hele ervaring.”
Maar uiteindelijk komt Noortje
toch het liefste terug in Meijel.
Bijvoorbeeld voor het vieren van
‘vastelaovend’. “Dat is nou echt iets
dat ik geweldig vind. Met mijn vriendinnengroep heb ik 11 jaar meegedaan aan de liedjesavond in Meijel.
Tegenwoordig doen Bart en ik nog
steeds mee, maar met een andere
groep.” Het dorpsgevoel is groot bij
Noortje. “Meijel heeft veel verenigingen, een goede school en kinderopvang en er is veel te doen. Het is
hartstikke fijn wonen hier.”

Oplossing vorige week:
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In het vijfde team speelde Noortje
vijf jaar tussen meiden die allemaal
jonger waren dan haar. “Ze noemden me wel eens de ‘mama’ van de
groep”, zegt ze lachend. “Het was echt
een hele leuke tijd. Maar het werd me
te veel. Ik moest mijn week rondom
het volleyen bouwen en dat ging me
tegenstaan. Toen ben ik weer naar de
recreanten gegaan. Daar komen nu
langzaamaan ook steeds meer oudteamgenoten van mij bij spelen.”

Portulaca
in schaal

Actie

Ø 27 cm. Per stuk
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1e EN 2e PINKSTERDAG OPEN!
GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 • 077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl
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Sportpark De Starte

Driedaags volleybal
toernooi in Meijel
Volleyballen, feesten en kamperen worden in het laatste weekend
van juni gecombineerd tijdens het Peelpush Toernooi in Meijel. Dit
volleybaltoernooi vindt plaats op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30
juni op sportpark De Starte in Meijel.
Het volleybaltoernooi is ook dit
jaar bedoeld voor een breed aanbod
aan volleybalniveau’s van jong tot
oud en van recreatief tot prestatief.
De wedstrijden vinden plaats op het
sportpark, waar ook de feesttent
staat. Kamperen kan op de nabijgelegen camping Nieuwehof Meijel.

Verschillende
wedstrijdvormen

Reünie Baarlose
jongensschool
Voor de tweede keer kwamen de jongens van de 1e klas op de RK jongensschool St. Petrus in
Baarlo onlangs bij elkaar voor een reünie. De klas van 1957-1957 zocht elkaar op bij de Hoeskamer in
Baarlo. Het was na 2013 de tweede keer dat de jongens bij elkaar kwamen. In het midden van de
foto staat juffrouw Truus van Soest die destijds vers afgestudeerd voor de klas stond.

De eerste dag van het toernooi, vrijdag 28 juni, staat in het
teken van het Vrijdag Middag Borrel
Toernooi. Hier strijden recreanten in
teams van zes tegen elkaar vanaf
17.00 uur. Na afloop begint om
21.00 uur het feest met dj Willie.
Het kampeerterrein gaat die dag
om 12.00 uur open voor kampeer-

ders die zich ingeschreven hebben.
Op zaterdag 29 juni is er divisie-,
klasse-, recreanten- en jeugd A-,
B- en C-volleybal. De wedstrijden
worden gespeeld in de wedstrijdvormen drie tegen drie, vier tegen
vier of zes tegen zes.
De feesttent is die dag ‘s middags geopend voor ‘Het 50-jarig
jubileumfeest van VC Peelpush’ met
‘s avonds dj Maurice. De laatste
toernooidag staat in het teken van
jeugd-, klasse- en recreantenvolleybal. Bij voldoende interesse voor
divisievolley wordt er op zondag
ook een poule georganiseerd voor
spelers uit de divisie. Inschrijven
voor het toernooi kan tot vrijdag
21 juni.
Kijk voor meer informatie op
www.peelpushtoernooi.nl

St. Lambertus

Koningsvogel
schieten in Helden
Het jaarlijkse koningsvogelschieten in Helden vindt plaats op
zondag 9 juni. Zoals gebruikelijk wordt het evenement gehouden bij
Koninklijke Schuttersgilde St. Lambertus.

Smitma is een familiebedrijf met een internationale naam in gebruikte
grondverzet- en wegenbouwmachines. Op de werkvloer heerst er een
open en informele werksfeer. De medewerkers staan bij Smitma centraal.
Hierdoor word jij altijd uitgedaagd om je te blijven ontwikkelen. Bij Smitma
werken momenteel 20 medewerkers en dit aantal blijft groeien.
FUNCTIE
Smitma is op zoek naar een allround Monteur
Grondverzet- en Wegenbouwmachines. In jouw
functie ga jij je voornamelijk bezighouden met
onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan
grondverzet- en wegenbouwmachines. Dit kan
zowel aan het mechanische deel, als het hydraulische deel, maar ook het elektrische deel van de
machine zijn. Hierdoor weet je zeker dat geen
enkele werkdag hetzelfde zal zijn.
FUNCTIE-EISEN
Jij hebt minimaal een afgeronde technische LBO+ of
MBO opleiding Werktuigbouwkunde of Landbouwtechniek. Je hebt enkele jaren ervaring opgedaan
in een monteursfunctie (bij voorkeur in de grondverzet) en je bent toe aan de volgende stap in jouw
loopbaan. Je hebt bij voorkeur één of meerdere aanvullende cursussen op het gebied van hydrauliek,
dieseltechniek en elektrotechniek gevolgd. Je bent
een zelfstandige, flexibele en proactieve monteur
die graag een bijdrage levert aan het succes van
Smitma. Aanpakken, verantwoordelijkheidsgevoel
en collegialiteit maken jouw profiel compleet.

AANBOD
Smitma zoekt een collega voor de lange
termijn. De sfeer binnen het bedrijf is zeer goed
en er wordt geïnvesteerd in medewerkers.
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen
af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden,
ervaring en opleiding spelen hierbij een rol.

SOLLICITATIE
Ben jij klaar voor deze nieuwe uitdaging?
Reageer dan direct bij Mark Smits via mail
mark@smitma.com.
Wil jij meer informatie over deze vacature en heb
je inhoudelijke vragen? Neem dan contact met
Mark op. Hij is te bereiken op 06 - 53 23 42 37.
Per post solliciteren mag natuurlijk ook.
Stuur je brief dan naar Smitma B.V., t.a.v.
Mark Smits, Columbusweg 13, 5828 LA Venlo.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

De dag wordt gestart door
regerend Koningspaar Henk
en Sanne Maessen op te halen
op hun woonadres in Helden.
Daarna zal het Gilde om 14.45 uur
afmarcheren naar De Pool in
Helden. Hier worden de genodigden, waaronder beschermheer,
raadsheren, ere-bestuursleden

en ere-leden door middel van
een korte toespraak van de
voorzitter officieel ontvangen.
Aansluitend houden de vendeliers een korte demonstratie. Om 15.30 uur marcheert het
Gilde naar ‘t Hasenacker waar
de openingsceremonie van het
Koningsvogelschieten start.
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Imke Peeters

De sportdag
Vorige week dinsdag was
het sportdag bij ons op school.
Het was best een leuke sportdag, totdat die door de regen
werd afgelast. In principe
vond ik dit niet héél erg,
omdat ik dan weer lekker
vroeg uit was. Maar voor mij
had het niet veel uitgemaakt,
omdat ik toch alles binnen
had en dus niet veel van de
regen gemerkt heb.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Imke Peeters
13 jaar
Kessel-Eik
het Bouwens

Hoe verras jij iemand het liefst?
Mij lijkt het superleuk om mensen te verrassen met een ‘surprise
party’. Ik heb voor mijn gevoel nog
nooit iemand echt verrast, maar
het lijkt me wel heel leuk om eens
te doen. Ik ben wel dit jaar adjudant geweest met carnaval en toen
moest ik ook uitkomen, maar ik
weet niet of dat echt iemand verrassen is. Ik vond dat wel een hele
leuke ervaring.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
was een foto van mijn zusje. Ze had
een optreden met dansles en ze
wou heel graag een foto. Aan het
einde van de dans stonden ze allemaal bij elkaar en toen heb ik een
foto gemaakt.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken
door met je ogen te knipperen.
Wat kies jij?
Ik zou voor de eerste optie gaan,
omdat ik zowat iedere dag met
mijn fiets naar school ga en dan
lijkt me dat best handig. Het lijkt
me ook best vervelend om een foto
te maken door met je ogen te knipperen, want hoe wil je dan zien
hoe de foto is gelukt?
Wie zijn jouw helden?
Dua Lipa is een groot voorbeeld voor
mij. Ze maakt supergoede muziek

en ze is pas 23. Ik zing nu haar
liedje Lost In Your Light met zangles. Ook vind ik dat Johnny Depp de
rol van Jack Sparrow uit de Pirates
of the Caribbean heel erg goed
doet. Ik kan me niet voorstellen dat
iemand anders die rol zou hebben.
Wanneer heb jij voor het laatst
iemand geholpen?
Vandaag nog tijdens de Engelse les.
Mijn vriendin vroeg me wat ik had
ingevuld bij een opdracht en toen
heb ik haar dat verteld en uitgelegd hoe ik bij dat antwoord kwam.
Vervolgens hielp zij mij ook.
Is er een liedje waar je een
speciale herinnering aan hebt?
Ja, als we op vakantie gaan, is er
meestal een lied dat heel veel
gedraaid wordt. Als dat lied nu
soms nog wordt afgespeeld, moet
ik terugdenken aan die vakantie.
Maar het liedje ‘Deze nach’ van
Marleen Rutten doet me terugdenken aan de mooie carnaval die ik
dit jaar heb gehad. Ik was adjudant
van jeugdprinses Anouk en we zijn
met dat lied uitgekomen.
Wie is je favoriete artiest?
Dua Lipa is mijn favoriete artiest,
maar ik vind het ook leuk om naar
muziek uit de jaren 80 en 90 te
luisteren. Als ik mijn favoriete
artiest moet kiezen uit die tijd zou
ik Queen zeggen. Ik wil ook heel
graag de film Bohemian Rhapsody
zien. Die gaat over Queen.
Mijn favoriete liedje van Dua Lipa
is Garden.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik denk van mijn vriendinnen en

van op vakantie gaan. Mijn vriendinnen maken me altijd vrolijk en
blij. Op vakantie gaan vind ook heel
erg leuk, ik wil later heel graag
iets met reizen doen. Het lijkt me
heel gaaf om de hele wereld over
te reizen.
Wat zou je nooit meer over
willen doen?
Het liefst zou ik niet nog iets aan
mijn knie willen hebben. Ik ben
al een tijdje naar de fysio aan het
gaan, omdat ik mijn knie een beetje
beschadigd heb. Dit zou ik niet nog
eens willen hebben, omdat ik een
tijdje niet meer mee kon doen aan
gym en dansen. Dat vond ik erg
jammer, maar gelukkig gaat het
steeds beter en mag en kan ik weer
meedoen. Ik moet wel nog naar de
fysio en stoppen met een activiteit
als mijn knie pijn doet.
Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst zou ik met mijn vriendinnen gaan chillen en logeren. Ik
vind het leuk om mijn vriendinnen
om mij heen te hebben, het is dan
altijd gezellig. Het is dan wel een
beetje druk, maar dat maakt niet
uit.
Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit gekregen hebt?
Ik denk dat dat mijn havo-advies
was toen ik naar de middelbare
school ging. Inmiddels is uit de
eerste proefwerkweek havo-advies
gekomen en uit de tweede proefwerkweek mavo/havo, de derde
proefwerkweek moet nog komen.
Ik zou het leuk vinden als ik naar

havo ga, maar ik heb er ook geen
moeite mee om naar mavo te gaan.
Waar bent je het meest trots op?
Op mijn familie. Zij staan altijd voor
me klaar. Ook is het altijd leuk en
gezellig als we samen wat gaan
doen. Ze komen ook altijd kijken
als ik een optreden heb. Ik vind het
ook superleuk als mijn zusje of mijn
neefjes een optreden hebben. Dan
voel ik me altijd supertrots.
Hoe breng je het liefst een
regenachtige dag door?
Ik vind het dan leuk om een film te
kijken op de bank met een kopje
thee. Dan zou ik graag Bohemian
Rhapsody of A Star Is Born willen
zien. Deze films lijken me superleuk, vooral omdat het over muziek
gaat. Ook doe ik dan graag iets creatiefs, zoals tekenen of in mijn ‘bullet journal’ werken.
Waar maakt jij je huiswerk het
liefst?
Ik maak mijn huiswerk het liefst
op mijn kamer. Daar is niemand
anders en kan ik me goed concentreren. Ook alle spullen die ik nodig
heb voor de vakken liggen daar.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Met mijn ouders erbij is dat denk ik
naar Spanje en zonder mijn ouders
is het naar Well. Spanje is ongeveer 1.637 kilometer hiervandaan
en Well ongeveer 38 kilometer. We
zijn drie keer op vakantie geweest
in Spanje, wat ik superleuk vond.
Met Jong Nederland-kamp gingen
we naar Well, dat was ook heel erg
leuk.

Ik had op de sportdag voor
zelfverdediging, spinning en
yoga pilates gekozen, maar dat
laatste ging niet meer door
vanwege de uiteindelijke afgelasting. De twee dingen die ik
wél heb gedaan, zelfverdediging
en spinning, waren gelukkig wel
leuk. Bij zelfverdediging heb je
toch wel een beetje geleerd,
terwijl je ook best gezellig bezig
kon zijn en het niet héél erg
serieus hoefde te nemen.
Spinning was iets intensiever
dan ik gedacht had, maar het
was niet zó intensief dat ik het
niet meer leuk zou vinden.
Als ik deze sportdag zou
moeten samenvatten, zou ik
zeggen dat het een leukere
sportdag was dan die van de
voorgaande schooljaren.
Deze keer kon je namelijk zelf
verschillende dingen uitkiezen,
terwijl dat bij de voorgaande
jaren niet zo was. Toen kon je
dus niet kiezen en had je eigenlijk vooral de standaardsporten,
zoals voetbal, hockey, volleybal
enzovoorts. Deze keer kon je
voor drie verschillende blokken
een andere sport kiezen, waardoor je dus voor sporten zou
kunnen kiezen waar je misschien
nog nooit van gehoord had, of er
wel van gehoord had maar niet
zeker wist of je het wel leuk zou
vinden. Daarom hoop ik wel dat
mijn school met deze manier van
sportdagen zal blijven doorgaan.
Lieke
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 21

Gemeente Peel en Maas moet bijdragen aan de WoonWijzerWinkel
Gemeente Peel en Maas moet geen bijdrage leveren aan de
WoonWijzerWinkel (WWW). Dat blijkt uit het stemgedrag op de poll van twee
weken geleden. Een meerderheid van 64 procent van de stemmers vindt
niet dat het initiatief van verschillende duurzaamheidsorganisaties om burgers te informeren over verduurzaming geld moet krijgen van de gemeente.
De gemeente besloot geen bijdrage te doen aan de WWW, omdat andere
gemeentes en de provincie geen medewerking hadden toegezegd en de
begroting niet sluitend was te krijgen. Het standpunt van het bestuur van de
WWW was dat het initiatief eerst in Peel en Maas uitgevouwen moest worden
als voorbeeld. Daarna zou het naar regiogemeentes uitgerold kunnen worden.

De WWW moet naar het voorbeeld van de Rotterdamse variant gebruik gaan
maken van professionals. Peter Vullings gaf als enige een reactie op Facebook.
“Waarom zou de gemeente en dus de gemeenschap moeten gaan betalen
voor de baantjes van een aantal adviseurs? Er is genoeg info over duurzaamheid te vinden op bijvoorbeeld dat andere WWW. En er zijn al genoeg adviesbureaus die over de materie kunnen en willen adviseren. Ook hier dien je
als consument je goed te oriënteren en je oren niet te laten hangen naar
één advies. Lijkt me dus overbodig die WWW en daarnaast voornamelijk van
belang voor de vooralsnog ‘happy few’ die wel de financiën hebben om eens
goed te investeren in duurzaamheidsmaatregelen.”

Middelbare scholen moeten standaard
EHBO-les geven eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Een petitie om EHBO-les een vast onderdeel van het vakkenpakket op
middelbare scholen te maken, is ruim 50.000 keer getekend. De petitie was
een initiatief van het Rode Kruis en Schok & Pomp, en organisatie van (oud-)
spoedeisendehulpartsen. Uit een onderzoek van het Rode Kruis, onder jongen van
12 tot 18 jaar, blijkt dat de ondervraagden wel een slachtoffer na een ongeval
willen helpen, maar vanwege angst het niet doen. 60 procent zou willen helpen,
maar niet altijd durven. EHBO-les als vast ingeroosterd vak, kan levens redden.
Jongeren durven bij ongevallen sneller te handelen vanwege de ervaringen die

zijn opgedaan tijdens de lessen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat bijna de
helft op de basis- en middelbare school nog nooit EHBO-onderwijs heeft gehad.
Het is de toekomst van de samenleving, zij kunnen de stof ook weer doorgeven
aan de volgende generatie. Als dit een wet wordt in Nederland, kan het geld gaan
kosten. Er zullen speciale docenten ingehuurd moeten worden om de jongeren
EHBO-kennis bij te brengen. Daarnaast moeten deze docenten ingehuurd worden
of bestaande docenten opgeleid worden tot EHBO-leraar. Dat kost ook geld en tijd.
Middelbare scholen moeten standaard EHBO-les geven. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 22) > Een algehele OV-staking gaat te ver > eens 50% oneens 50%
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Uw specialist op het gebied van
gas-, hout-, pellet-, CV en elektrische haarden
Minckelersstraat 13-15, Venlo ( Veegtes 2188) | T 077 351 30 49
E info@doensen.nl | www.doensen.nl

Kiezers bedankt
Na een hele leuke en intensieve campagne mag ik me ook de
komende vijf jaar blijven inzetten voor een eerlijk en veilig Europa.
Op mijn 7-persoonsfiets trok ik tijdens mijn campagnetour ook tweemaal
door de gemeente Peel en Maas.
Zondagmiddag 12 mei vertrokken
we vanuit Maasbree in de richting
van Panningen en Beringe, vergezeld
door de cameraploeg van Omroep
P&M. Het was leuk om al fietsend
uit te leggen waarom ik in veertien
dagen van Mook tot Maastricht ging
fietsen, over meer dan 350 kilometer

en via alle 31 Limburgse gemeenten.
De reden is simpel: deze bijzondere
7-persoonsfiets is het ideale vervoersmiddel om uitgebreid met mensen
in gesprek te gaan over Europese en
lokale thema’s, terwijl je ook nog
eens sportief bezig bent en onderweg
geniet van alles wat onze prachtige

provincie te bieden heeft.
Maar het belangrijkste waren
die gesprekken. Over veiligheid,
over arbeidsmigratie, over het ongelijk speelveld dat ontstaat als we in
Nederland andere regels hanteren dan
in België of Duitsland, bijvoorbeeld
op het gebied van landbouwbeleid.
Maar bijvoorbeeld ook over hoe de
communicatie vanuit de EU verbeterd
kan worden en hoe we Europa letterlijk nog dichter bij Peel en Maas
kunnen brengen. Ik ben er nog dieper

van overtuigd geraakt dat een sterke
verbinding tussen lokaal, provinciaal,
nationaal en Europees absoluut cruciaal is. En dat wil ik de komende jaren
graag samen met u gaan invullen.
Ik wil dan ook graag iedereen die
op mij gestemd heeft heel hartelijk
bedanken, en ik reken erop dat we
de komende 5 jaar die band tussen
Europa en Peel en Maas samen nog
verder gaan versterken.
Jeroen Lenaers,
Europees Parlementslid

Langs
elkaar heen
Manlief en ik hebben beide
een baan waarin het rooster
nogal eens wisselt. Zelfs het
weekend is niet heilig.
Meestal is dat geen probleem,
maar tegen de komende
weken zie ik toch lichtjes op.
Er gebeurt veel. Binnen een
tijdsbestek van twee weken
heeft dochterlief twee musicals
en een survival met overnachting, om haar schooltijd op de
basisschool af te sluiten. Leuk,
dat zeker. Maar ook veel van
huis omdat er nu eenmaal hulp
nodig is bij deze projecten.
Als ik niet meer aan het werk
ben, dan heb ik een vergadering, wordt er geoefend of
geknutseld. Af en toe verzuchten de kids dat het toch wel
leuk zou zijn als ik wat meer
thuis zou zijn. De komende
maand zit dat er even niet in.
Tijdens zulke drukke periodes kijk ik uit naar het weekend, waar mijn man de boel
opvangt als ik moet werken, of
we gewoon samen kunnen zijn.
Er staan leuke uitjes gepland,
deze keer in zijn agenda.
Mijn man is het liefst thuis,
want hij is al zoveel van huis.
Weggaan hoeft van hem dus
niet zo. Nu is dat anders, hij
geniet weer van tijd met vrienden. Dat snap ik, want tijd met
vrienden staat ook hoog op mijn
lijstje. De timing is dan misschien niet zo handig, maar ik
gun hem dit enorm.
Vanavond stond er een leuk
feestje op de planning. Met nog
zoveel op de agenda, en niet
helemaal fit, sla ik deze toch
maar over. Hij heeft een soort
mannenavond, waarin druk de
gespeelde volleybalwedstrijden,
bier en andere belangrijke
zaken de boventoon voeren.
Daar kan ik wel gemist worden,
bedenk ik wijselijk. Deze maand
doen we gewoon dag voor dag.
Straks in de grote vakantie gaan
we in de relaxstand, voor minstens één week. Dan komt het
samen vanzelf terug.
Karin
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Vrijdag 21 juni

Beperkte dienstverlening
Vrijdag 21 juni is er vanaf 13:00 uur geen publieke dienstverlening.
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
Zaterdag gelden onze normale openingstijden.

Taxus Taxi 2019 start weer
in Peel en Maas
Stichting Taxus Taxi zamelt taxussnoeisel in
voor de strijd tegen kanker. De taxusnaalden
bevatten dé belangrijkste basisgrondstof voor
chemotherapieën. Vanaf 2017 heeft de gemeente
Peel en Maas zich bij de Taxus Taxi aangesloten.
Taxussnoeisel
Vanaf maandag 10 juni kunt u de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij het
Milieupark. Via de opvangzeilen wordt het snoeisel schoon opgevangen en in de speciale
tassen op een luchtige manier bewaard. Broei is de grootste boosdoener als het gaat om de
bruikbaarheid van het snoeisel. Om dit te voorkomen, vraagt de inzamelaar om in het midden
van het snoeisel een kuil te maken ter grootte van een voetbal.
Ophalen snoeisel
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl. De Taxus Taxi komt
binnen 72 uur gratis uw snoeisel ophalen bij een minimale hoeveelheid van een volle kruiwagen.
Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden met de knipvoorwaarden.
Anders is het snoeisel niet bruikbaar. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan
op www.taxustaxi.nl.

Afvalinzameling met
Pinksteren
Maandag 10 juni haalt onze inzameldienst geen afval op.
Deze inzameldag verschuift naar de zaterdag ervoor.
Het Milieupark is Pinkstermaandag gesloten.

Bedankavond

Aanpakkers van zwerfafval!
Bedankavond voor alle vrijwilligers
“Aanpakkers van Zwerfafval”.
In onze gemeente zijn veel vrijwillige
supporters die zich inzetten voor
een schoner Peel en Maas. Samen
ruimen jullie het afval op dat anderen
achterlaten. Daar zijn we trots op en
bijzonder dankbaar voor!
Daarom organiseren wij samen met Peel en Maas Schoon een bijeenkomst waarin we de
vrijwilligers in het zonnetje zetten en bedanken op:
Woensdag 19 juni om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente
Op deze avond zullen Peel en Maas Schoon en de gemeente meer vertellen over zwerfafval
en de activiteiten. Leerlingen van het Bouwens zullen een presentatie geven over het
project “Zwerfafval op de schoolroute” dat zij samen met IVN Limburg uitgevoerd hebben.
Wij vinden het leuk als je erbij bent!
Wil je komen? Stuur dan vóór 10 juni een e-mail naar peelenmaasschoon@gmail.com.
We zien je graag op 19 juni!

Gewijzigde openingstijden
Gemeente Peel en Maas
• Personeelsdag vrijdag 7 juni: gesloten*
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op vrijdag 7 juni geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
Bibliotheek
• Personeelsdag gemeente vrijdag 7 juni: bibliotheek geopend 8.30 uur -17.00 uur
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
WegWIJZer Vorkmeer
• Personeelsdag gemeente 7 juni: geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Pinkstermaandag 10 juni: gesloten
Avondspreekuur WegWijZer
1e maandag van de maand (1 juli) van 17.00 – 19.00 uur.

Let op: de raadsvergadering begint om 19.00 uur!

Aankondiging
Raadsvergadering

Op dinsdag 11 juni 2019 wordt vanaf 19.00 uur een Raadsvergadering gehouden in
het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> Opiniërende raadsvergadering > datum 11 juni 2019.
De vergadering kunt u live via internet volgen op
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht
Opiniërende vergadering
6. POL-uitwerking Regionale visie Land- en tuinbouw NL en Regionaal RKK (2019-030)
7. Nieuwbouw basisschool Den Doelhof Meijel (2019-032)
8. 1e Bijstellingsrapportage 2019 (2019-034)
9. Wijziging APV (2019-028)
10. Bestemmingsplan Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo (Recreatiepark De Berckt) (2019-029)
11. Bestemmingsplan Herbouw horecazaak met 7 woningen aan de Helenaveenseweg 2 te
Grashoek (2019-031)
12. Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat (2019-033)
13. Zienswijze BSGW begroting 2020 (2019-036)
14. Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2020 (2019-037)
15. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf
agendapunt 6 tot en met agendapunt 14 worden ook geagendeerd voor de
besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een
besluit wordt genomen tijdens deze Raadsvergadering op 11 juni 2019 of tijdens de
Raadsvergadering van 25 juni 2019.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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38e editie

Hemelvaartsvolleybal
toernooi in Kessel
Op Hemelvaartsdag is sportpark De Roode Egge in Kessel traditioneel het toneel voor het VC Kessel
Hemelvaartsvolleybaltoernooi. Tijdens de 38e editie werden er een aantal wedstrijden gespeeld in verschillende categorieën.

Bas Gloudemans doeltreffend

Grashoek zet eerste
stap naar promotie
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Met afgetekende cijfers (4-0) heeft Grashoek op zondag 2 juni de
eerste wedstrijd voor de nacompetitie tegen Sambeek gewonnen.
Het team verschafte zich zo een goede uitgangspositie voor promotie
naar de vierde klasse. De meeste gevierde man was Bas Gloudemans.
De 41-jarig spits scoorde een hattrick.
Grashoek was over de gehele
linie aanvallend de Brabanders de
baas. De geel-zwarten kwamen
vroeg op voorsprong. In de 7e minuut
wurmde Chris Hunnekens zich door
de defensie en scoorde beheerst de
1-0. De jonge ploeg uit Sambeek was
niet uit veld geslagen, toog ten aanval en kreeg ook kansen, maar die
werden gemist. In 21e minuut werd
de score verhoogd. Na een afgeslagen aanval volgde een snelle counter, ingeleid door Chris Hunnekens.
Hij bracht Bas Gloudemans in goede
positie en deze schoof de 2-0 binnen. Na de eerste drinkpauze kreeg
Grashoek twee grote kansen. Door
individuele hoogstandjes kwam
Chris twee keer geheel vrij voor de
jonge doelman Niels Lentjes. De pas
17-jarige sluitpost pareerde voortreffelijk. Aan de overzijde waren
de gasten dicht bij een tegentreffer, maar de bal kon van de doellijn worden gewerkt toen Koen al

In de categorie Heren Beach
Divisie/promotieklasse won
Homeboys en Fons. In de Heren 1e, 2e
en 3e klasse was Kule ortopedyczne
de beste. In de Dames divisie/promotieklasse ging Jip zonger Janneke

met de winst ervandoor. Knappe jonges gezocht was de beste in Dames
1e, 2e en 3e klasse. In de categorie
Mix behaalde Duijlus en Co de eerste
plek en in de groep Kiët won Totally
Enormous Extinct Dinosaurs.

Na afloop van de wedstrijden
was het toernooifeest Amerika.
DJ La Fiësta Mania speelde muziek.
De volgende editie vindt plaats op
Hemelvaarstdag, 21 mei 2020.
(Foto: VC Kessel / Jaap van ‘t Ooster)

was gepasseerd. Eenmaal werd het
aluminium getroffen. Het duurde tot
de 58e minuut eer de ‘vorentscheidung’ viel. Op ongeveer 20 meter
afstand ramde Bas Gloudemans de
bal in de kruising, 3-0. De score liep
in de 69e minuut op naar 4-0. Erwin
Pijnenburg bezorgde de bal bij Bas
die zijn derde liet aantekenen en de
stand op 4-0 bracht. De blauwhemden kregen kort voor slot een mooie
kans om de eer te redden, die ze
overigens dik hadden verdiend. Maar
Koen tikte de bal met een knappe
reflex over de lat. Kort daarna floot
de uitstekend leidende scheidsrechter
John Meulendijks voor het einde van
de wedstrijd. Op Pinkstermaandag 10
juni volgt om 14.30 uur de finale in
Stramproy. Tegenstander is FC Ria uit
Nieuwstadt. Inzet is een ticket voor
de vierde klas. Kijk op
www.svgrashoek.nl voor meer
informatie over de busreis naar
Stramproy.

Actief op spelersmarkt

‘Nieuwe’ spelers
voor Bevo
Handbalvereniging Herpertz Bevo Hc uit Panningen is de laatste weken
actief op de spelersmarkt. Onlangs werd al bekendgemaakt dat Max de
Lange en Nick de Kuyper terugkeren terug op hun oude nest. De club
maakte daarnaast de komst van keeper Arjan Versteijnen wereldkundig.

Voor starters, doorstromers & verduurzamers.

Ook toe aan
een volgende
woning?

Door
groei
dagen!
Bezoek de

14 juni

Heythuysen

Sint Antoniusstraat 40

15 juni

Panningen

John F. Kennedylaan 95

Meld je aan via www.rabobank.nl/pml

De Lange vertrok vorig seizoen
naar Kreasa Houthalen, waar hij dit
seizoen voor uitkwam. Hij besloot,
net als De Kuyper, om terug te keren
naar Panningen en weer voor Bevo te
gaan spelen. Voor Arjan Versteijnen

wordt het het eerste dienstverband
bij Bevo. De Jong Oranje-doelman
vormt komend seizoen samen met
Bram van Grunsven het keepersduo
bij de Panningse vereniging. Hij komt
over van Tachos Waalwijk.
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Grootste zes marathons van de wereld

Panningse Jac en Daniëlle voltooien
de Big Six
Het is Jac Beumers (52) en Daniëlle den Otter (39) uit Panningen gelukt. Vorige maand wisten ze in Boston
de laatste van de zes grootste marathons ter wereld te volbrengen. Met die prestatie voegen ze zich bij een
select groepje van iets meer dan zesduizend mensen wereldwijd die hetzelfde deden. Jac en Daniëlle voltooiden de zes marathons in de afgelopen vier jaar. Daarvoor hadden ze nog nooit aan een atletiekwedstrijd
meegedaan.

In hun huis in Panningen hebben Jac en Daniëlle alle medailles van
uitgelopen hardloopwedstrijden aan
een groot rek hangen. In 3,5 jaar tijd
verzamelden ze een enorme hoeveelheid eremetaal. Na de wandeltocht
bij de Venloop in 2015 kregen ze het
plan om de marathon van New York

te gaan rennen. In oktober renden ze
daar hun allereerste hardloopwedstrijd
ooit. In de periode daarna hoorden ze
over de Six Stars Finishers, mensen die
de marathons van New York, Berlijn,
Tokio, Chicago, Londen én Boston, de
‘Big Six’, uit hebben gelopen. Dat werd
het ultieme doel. In krap vier jaar tijd

werd alles op alles gezet en vorige
maand volgde de absolute bekroning.

Verkrampte spier bij
Venloop
“Alles in de aanloop naar de
Boston-marathon en dus onze Big Six-

medaille ging eigenlijk van een leien
dakje”, vertelt Jac. “Totdat de Venloop
kwam.” Jac en Daniëlle zouden op zondag 31 maart, twee weken voor Boston,
allebei de halve marathon gaan lopen
in Venlo. Daniëlle moest echter al na
15 kilometer uitstappen. “Ik kon zelfs
niet meer lopen.” Een dag later zat ze
al bij huisarts en collega-hardloopster
Jolanda Verstraten. “Een spier in de hiel
was verkrampt. Met ‘dry needling’, een
naald in de hiel steken, hebben we het
proberen aan te pakken.”
Met nog twee weken te gaan tot
de marathon, zat trainen er niet meer
in. “We konden het wel afzeggen, maar
als Europeanen zonder snelle tijden
kom je er moeilijk tussen”, vertelt Jac.
“Dan hadden we waarschijnlijk een
paar jaar moeten wachten. Geen idee
of het dan nog gelukt was en of we er
nog zin in hadden gehad.” Ze besloten
toch naar de Verenigde Staten af te reizen. “Het was nu of nooit.”
Twee dagen voor de start kon
Daniëlle amper lopen. Een dag van
tevoren ging het iets beter en dankzij pijnstillers lukte het eerste uur op
de maandag van de marathon ook
nog wel. Na 20 kilometer ging het zo
slecht bij Daniëlle dat de twee stopten om te overleggen. “Niet om uit te
stappen, maar of we verder gingen
lopen”, aldus Jac. “We spraken af dat
we de heuvels op zouden lopen en
naar beneden zouden joggen. Zo konden we het nog binnen de tijdslimiet
halen.”
Met veel pijn haalde Daniëlle
de 28 kilometer, toen het begon te

regenen. “Als ik het koud krijg, krijg
ik overal last”, vertelt Jac. “Ik moest
dus gaan rennen.” De twee besloten
dat Daniëlle de rest van het parcours lopend zou afleggen. “We hadden gerekend en het moest te halen
zijn binnen de tijd.” Jac rende door,
finishte, ging naar het hotel, kleedde
zich om en nam warme kleren mee
voor Daniëlle. Precies toen hij terug
bij de finish was, kwam Daniëlle daar
aan. “Alsof het zou had moeten zijn.”

Enorme ontlading
na finish
Samen haalden ze hun Big Sixmedaille op. “Toen kwam alles
eruit”, vertelt Daniëlle. “Dat was zo’n
enorme ontlading. Hiervoor zijn we
4 jaar bezig geweest. Het feit dat ik
de laatste 14 kilometer heb moeten
lopen, maakte het nog wat specialer.”
Daniëlle hield geen blijvende schade
over aan haar blessure en rent alweer.
“We hebben wel rust gepakt hoor.
Mijn lijf en hoofd waren daar heel erg
aan toe.” Jac heeft zijn zinnen alweer
op de volgende marathon gezet. Die
in Athene eind dit jaar. “De druk van
de Big Six is nu weg, maar ik wil wel
ergens voor trainen. Een doel hebben
waar je naartoe kunt werken.”
Voor nu zijn de twee vooral trots
op wat ze voor elkaar gekregen hebben. “Het is een unieke prestatie die
we in relatief korte tijd gedaan hebben. Het was zwaar, maar ook een
hele mooie periode met een prachtig
einde.”

OPEN DAGEN
OPEN
DAGEN 2019
2019

Van
15 juni
juni 2019
2019
Van88juni
juni t/m
t/m 15

Tweede team SV Grashoek
kampioen
Het tweede voetbalteam van SV Grashoek is zondag 27 mei kampioen geworden in de 5e klasse.
Het team won uit bij Ysselsteyn met 3-0 en is met nog één duel te spelen niet meer te achterhalen
door de concurrentie. Het team vierde het kampioenschap door op een platte kar naar het voetbalveld van SV Egchel af te reizen om daar het eerste team aan te moedigen. Daarna werd het feest
voortgezet in de lokale horeca.

ook tijdens de Pinksterdagen!

Grootste collectie
mediterrane planten
planten en
Grootste
collectie mediterrane
en tuinbananen!
tuinbananen!
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Nog twee duels winnen

Kessel stapje dichter
bij promotie
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
Het eerste herenteam van VV Kessel nam op zondag 2 juni de eerste
horde op weg naar promotie naar de derde klasse. Op het eigen
sportpark De Roode Egge werd in de nacompetitie RKDFC uit Doenrade
met 2-1 verslagen. Kessel moet nog twee duels winnen om te
promoveren.
De openingsfase begon voorzichtig vanuit beide kanten. Echt
grote mogelijkheden vielen er
in de eerste 15 minuten niet te
noteren. Totdat topschutter Willem
Kruijk namens Kessel na een
kwartier spelen op randje zestien
tegen de grasmat werd gewerkt.
Vrije schop besloot leidsman
Slavenburg. Die vrije trap vloog
kiezelhard de kruising in, 1-0.

Gelijk door
handsbal

Baarlo 2 kampioen
Het tweede team van VV Baarlo is na een overtuigende 3-0 zege op directe concurrent MMC Weert
2 kampioen geworden in de derde klasse E. Dankzij de titel promoveert het team naar de tweede
klasse. Om het kampioenschap te vieren wordt op zaterdag 15 juni van 18.30 tot 20.00 uur een
receptie gehouden in de kantine van VV Baarlo.

Adver torial

Funqtio en My35’ gaan samenwerken in Helden

Doelgericht werken aan snel herstel
Funqtio en My35’ zijn onafhankelijk van elkaar twee professionele en succesvolle partijen.
Funqtio heeft al vestigingen in Steyl, Venlo en Blerick en focust zich op herstel van haar cliënten door
middel van fysiotherapie, sportrevalidatie en manuele therapie. Bij My35’ train je op de Milon Cirkel.
Een innovatief trainingsconcept waarbij je tot 15 keer meer resultaat kunt behalen dan in een gewone
sportschool. De prettige samenwerking van Funqtio en My35’ in Blerick heeft haar nut al bewezen.
Vandaar dat we ook in Helden gaan samenwerken.

In de 27e minuut wisten de
gasten uit Doenrade toch op gelijke
hoogte te komen. Een goed aangesneden vrije trap werd van dichtbij
met de hand binnengewerkt door
Luc Cremers. Ondanks dat enkele
spelers en supporters van Kessel dit
geconstateerd hadden, besliste het
leidinggevende trio anders, 1-1. Een
goal die nooit had mogen tellen,
zo gaven de spelers van Doenrade
later zelf ook aan. Verder viel er
voor de rust weinig noemenswaardig meer te zien.
Kessel kwam sterk uit de
kleedkamer, maar gevaarlijk
werden de roodhemden niet

echt. Een kwartiertje duurde het
overwicht van Kessel. Toen nam
Doenrade het stokje weer over.
Maar ook de opponent uit het
zuiden wist niet of nauwelijks
gevaarlijk te worden. De Kesselse
staf besloot in te grijpen en wat
meer routine het veld in te sturen. De slotfase werd het toch een
eenrichtingsverkeer op het doel
van Doenrade af. Maar een fantastisch keepende Erik Thorisssen wist
Doenrade keer op keer voor een
achterstand te behoeden. In de
85e minuut moest de defensie van
Doenrade dan toch het hoofd buigen. Een goede corner werd bij de
tweede paal binnen geknikt door
Rick Peeters.

Met hangen
en wurgen
Kessel moest nog enkele minuten zien te overleven en de halve
finale van de play-offs was een
feit. Dit ging met hangen en wurgen. De Kesselnaren hielden vol
en plaatsten zich zo voor de volgende ronde van de nacompetitie.
Die vindt Pinkstermaandag 10 juni
plaats in Kessel.

Jeroen Hutjens is blij met de 4e vestiging van Funqtio in Helden
Het liefst ben je de hele dag bezig. Lekker aan het
werk en daarna gaat je vrije tijd al snel op aan je kids,
familie en vrienden. Zelfs sporten is vaak al moeilijk in
te passen. Dan is het wel zo fijn als je lichaam gewoon
mee werkt. Heb je ergens last van? Dan wil je daar het
liefst zo snel mogelijk vanaf. Funqtio helpt je graag!
Bij Funqtio zijn we van bijna alle markten thuis:
fysiotherapie, sportrevalidatie, manuele therapie en nog
vele andere specialisaties. Bekijk onze website om te
zien hoe onze 20 specialisten u kunnen helpen.

Wilt u meer informatie over de samenwerking of
wilt u een afspraak maken? Neem gerust contact met
ons op via het contactformulier op onze website of
telefonisch via 077 373 3788.

Meiden SVO MO19-1
kampioen

Kaupmanshof 16, Helden 077 205 7778
www.funqtio.nl

SVO MO19-1 is voor de tweede keer dit voetbalseizoen kampioen geworden. Op zaterdag 25 mei wonnen zij met 6-1 thuis van
RKSVN MO19-1 uit Neer. Eén wedstrijd voor het eind van het
seizoen was het kampioenschap binnen. Na de wedstrijd is het
team en de begeleiding verrast met een toer langs alle betrokken
dorpen in een huifkar.

sport 17

06
06

Bondskampioenschappen

Tweede plek voor
Indianen
Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Het eerste team van De Indianen uit Koningslust nam op zaterdag 1
juni deel aan de Bondskampioenschappen die werden gehouden op de
banen van Landsman Unie Schijndel. Het leverde een tweede plek op
voor de schutters uit Koningslust.
Na een moeizame start wist het
team zich uiteindelijk op te werken
naar een tweede plaats op de helft
van de wedstrijd. Na de pauze wist
men de achterstand van 16 punten op de nummer 1, De Batavieren
uit Kerkrade, terug te brengen
tot 6 punten. De Koningslustse
ploeg kon geen antwoord geven
op de twee goede series die

De Batavieren neerzette en kon zich
gaan richten op de tweede plaats.

30 punten voorsprong
Met een score van 1.656 punten wist men met ruim 30 punten
voorsprong op de nummer 3 een
mooie tweede plaats te behalen. Hoogste schutter was Wilbert
Theeuwen met 441 punten.

Sporthal De Heuf

Tafeltennistoernooi
in Panningen
De finales van de nationale jeugdmeerkampen tafeltennis wordt in
het weekend van zaterdag 8 en zondag 9 juni gehouden in Panningen.
In totaal 96 jeugdspelers reizen af naar sporthal De Heuf.

Dames LTC Maasbree kampioen
Saskia Bouten, Ans Vannisselroij, Wilma Cox, Marianne Sikkema, Margriet Eickes, Iris de Groot
en Stephanie Basten (niet op foto) hebben de voorjaarscompetitie bij de KNLTB in stijl afgesloten.
Het eerste damesteam van LTC Maasbree pakte met een klinkende 4-0 overwinning tegen
Heerlijkheid I uit Sterksel de titel in de vierde klasse. Promotie naar de derde klasse was
daarmee een feit.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven
verse asperges, kersen en peren.
We zijn een gezond familiebedrijf met
een duidelijke visie. Onze producten
staan bij alle bekende supermarkten
en groothandels op het schap.

HOOFD
ADMINISTRATIE
HBO 32 - 40uur/wk

WWW.AARTSCONSERVEN.NL
Kijk op onze website voor de complete vacature en meer info over ons bedrijf.

Beter lopen
begint bij

ACTIEva!n onze toppers

Laatste paren
collectie
uit de nieuwe

Daantje Lommen in actie
Uit Peel en Maas wist Daantje
Lommen uit Panningen zich weten
te kwalificeren bij de twaalf beste
jeugdspelers bij de junioren. Daantje
komt uit voor tafeltennisvereniging
Westa uit Wessem. De wedstrijden

beginnen op zaterdag om 11.00 uur
en zullen rond 18.30 uur afgelopen
zijn. Zondag begint het programma
om 10.00 uur en rond 16.00 uur zijn
de wedstrijden afgelopen. Daarna
volgt de prijsuitreiking.
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PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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Internationale toernooi

Bijna helft judoka’s JC Helden op podium
Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
In totaal 21 judoka’s van JC Helden deden op zaterdag 1 en zondag 2 juni
mee aan het internationale toernooi in Venray. Het leverde de vereniging
tien podiumplekken op. Mark van Dijk pakte als enige de gouden medaille.
Luuk van den Berg begon het
toernooi op zaterdag super en kwam
met driemaal winst in de finale.

Die verloor hij net van een judoka
uit Letland. Zilver voor hem dus.
Sten Luijten verloor zijn eerste wed-

Algemeen Maatschappelijk Werk

Joris Verstappen, tweede van rechts, behaalde brons

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een
eerstelijnsvoorziening waar mensen terechtkunnen voor hulp
en begeleiding bij psychosociale problemen en vragen op
terreinen als (echt)scheiding, eenzaamheid, huiselijk geweld,
rouwverwerking, problemen op het werk, ﬁnanciële problemen,
problemen met instanties en relatieproblemen.

strijd van een Wit-Rus, maar herpakte
zich met drie ippons en pakte zo ook
zilver. Daisy van Os was super op
dreef, won driemaal en kwam in de
finale. Deze ging in de laatste seconden verloren, waardoor het bij zilver
bleef.

AMW Vorkmeer is voor afspraken bereikbaar via
077 307 73 50 of via amw@vorkmeer.nl

Ippons
Noa Janssen pakte viermaal
overtuigend de winst en kwam in de
finale. Daarin kwam ze power tekort,
maar een tweede plek als lichtge-

Hulpverlening is gratis voor inwoners uit Peel & Maas.

wicht restte. De zusjes Vian en Isis
van Dril scoorden er prachtig op los
en bewaarden de mooiste ippons van
de dag voor de finale. Allebei pakten
ze brons. Ook Fleur van Sundert pakte
een bronzen medaille na drie potten
hard knokken. Joris Verstappen sloot
de eerste dag af met een bronzen
medaille. Zijn eerste partij verloor hij,
maar hij kwam daarna op dreef en
won viermaal met een volle ippon.
Op de tweede dag was het de
beurt aan de oudere jeugd. Bart

Cuppens wist drie partijen overtuigend te winnen en bereikte daarmee
de finale.

Goud
Bart was de eerst helft van de
partij beter, maar de sterke Let trok
de partij daarna naar zich toe. Het
weekend werd afgesloten door Mark
van Dijk. Mark was weer in topvorm
en won al zijn partijen met mooi en
aanvallend judo. Het weekend werd
dus uiteindelijk afgesloten met goud.

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Rini van Rees: specialist in bessen en bramenstruiken!!
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Neem ook een kijkje
bij ons zeer
uitgebreid en
mooi assortiment
zomerbloeiers!

De heerlijke en gezonde
Hollandse blauwe bessen
uit eigen kwekerij zijn weer
volop verkrijgbaar.

Blauwe bessen
(Zelf plukken)

€ 3,50
per kilo

Pinksterzaterdag, -zondag en -maandag

Het hele weekend (30-31 mei en 1-2 juni)
kunt u gratis proeven van diverse
blauwe bessen lekkernijen zoals:
Mon Chou taart blauwe bessen
blauwe bessen cake, vlaai, sap, jam, ijs
en muffins.
(enkele soorten
uitgezonderd)

Alle zomerbloeiers

€ 1,00

Tuin & Terras
Kampsteeg 11A
5768 PN Meijel
Tel. 06-20974776

www.rinivanrees.nl
Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.30 -17.30 uur
za. 9.30 - 17.00 uur
zo. 11.00 - 16.00 uur

SVO VR 3 kampioen in
zesde klasse
De dames van SVO Sporting Peel en Maas VR 3 zijn op zondag 26 mei kampioen geworden in de zesde

Tuin & Terrasklasse. Zij speelden gelijk in een wedstrijd tegen ST SV Someren/NWC VR4 (zon) met 2-2. Tijdens het

seizoen boekte SVO veel overwinningen. Koningslust werd twee keer verslagen en daarna kon het eigenlijk niet meer mis gaan. Door het verlies van Koningslust kon er niet meer gewonnen worden.
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John Steeghs wint
dressuurwedstrijd
Door: paardensportverenigingen PSV Caprilli en PSV De Cavaliers
John Steeghs van PSV Caprilli uit Panningen heeft op donderdag 30
mei het Hemelvaartsconcours gewonnen. De wedstrijd werd georganiseerd door PSV Nederweert. John nam met Gesture S deel in de klasse
dressuur Z1 en behaalde 241 punten, waarmee hij eerste werd.
Nikki en Ivonne Hanssen van De
Cavaliers deden op Hemelvaartsdag
mee aan een springwedstrijd in
Limbricht. Nikki wist met Mutsaards
Pascha een tweede prijs te halen in
de klasse D-L. Ivonne werd zevende

met Gentlemen in de klasse B. In
Nederweert werd er dressuur gereden. In de klasse L1 was er een
tweede prijs voor Inge Maessen
met Houdini en een vierde prijs
voor Cynthia Louwers met Ilian.

Zesde viswedstrijd
prooi voor Thijssen
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
De zesde wedstrijd van het seizoen van De Ruisvoorn uit Helden
werd op zaterdag 1 juni gevist. Bij de strijd om de Dieren- en hengelsportwinkel Johan uit Liessel-beker op visvijver De Breeërpeel in
Helden wist Paul Thijssen de meeste vis binnen te hengelen.
Na de loting gingen de deelnemers vanaf 14.00 uur aan de
slag. Na het vissen werden de
vangsten gewogen en daar kwam
uit dat Paul Thijssen met 5.440
gram de meeste vis had gevan-

gen gedurende de dag. Als tweede
eindigde Martijn Muurmans met
4.290 gram. Daarachter kwamen
Oscar Huidekoper (3.020 gram),
Math Gellen (2.490 gram) en Sjaak
Maassen (1.450 gram).

Hete jubileumeditie G-toernooi
Zeven teams uit de regio gemeente Peel en Maas en omstreken deden op zondag 2 juni mee aan
de twintigste editie van het G-voetbaltoernooi van voetbalclub MVC’19 uit Maasbree. De tropische
temperaturen van boven de 30 graden zorgden voor wat aanpassingen, maar mochten de pret niet
drukken. In plaats van de gebruikelijke 20 minuten, duurden de wedstrijden nu de helft korter.
Af en toe was het ook nodig om rust te pakken en bij te komen van de hitte.

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle
vestigingen geopend

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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‘Nééj Mééls Woordeboe:k’

Nieuw woordenboek voor een uniek dialect
Het ‘Mééls Woordeboe:k’ is inmiddels alweer 28 jaar oud. Hoog tijd volgens Stichting Pròt mèr Mééls en
heemkundevereniging Medelo om een nieuwe versie te maken. De schrijver van de eerste versie, Herman
Crompvoets, werd bereid gevonden zich weer over het speciale dialect te buigen en hij kreeg dit keer hulp van
Jan Daems en Piet Oomen. Het ‘Nééj Mééls Woordeboe:k’ wordt in november gepresenteerd, maar is nu al voor
te bestellen.

nis hoe het allemaal zit, is juist aanwezig bij de generatie van Herman en
Jan”, vertelt Schriks. “Het zou eeuwig zonde zijn als die kennis verloren
gaat. We zijn ze dan ook heel veel
dank verschuldigd voor het monnikenwerk dat zij verricht hebben.”
Niet zomaar alle woorden kwamen in aanmerkingen voor een
plekje in het boek. Zo is het alleen
‘vermeijelsen’ van een woord
niet genoeg voor een plekje.
“Computermuis wordt in het Meijels
kómpjoe:termeusj”, vertelt Daems.
“Dat is dus niet echt Meijels.
Maar schenksiroop is ‘sjutkrutj’ en
dat vonden we dan wel weer origineel genoeg voor een plekje.”
Jan vindt het belangrijk dat het dialect niet verloren gaat. “Nog maar
zo’n 12 procent van de jongeren in
Meijel krijgt het dialect van huis uit
mee. Dat zijn er maar weinig op een
bevolking van zesduizend.”

Verschil tussen
‘bóm’ en ‘bòm’
Staand: Herman en Peter. Zittend: Jan en Jeroen
Het nieuwe woordenboek wordt
ongeveer dubbel zo dik als de eerste
versie. Een kleine vijfduizend woorden met beschrijving zijn opgenomen in het boek waarvan de tekst
inmiddels klaar is. Dat is inclusief alle
woorden die in de versie van 1991
stonden. “Dat was één van de voorwaarden die we gesteld hebben”,
vertelt Crompvoets. Samen met Jan
Daems en Piet Oomen verdiepte hij
zich wederom in het Meijelse dialect

en pikte de woorden eruit die volgens
hem in aanmerking komen voor het
woordenboek.

Ieder jaar nog
aanvragen
Het idee voor een nieuw woordenboek zoemde al langer rond bij
de heemkundevereniging van Meijel.
“Het eerste boek is allang uitverkocht
en toch kwamen er nog elk jaar vragen

binnen of het nog te verkrijgen was”,
vertelt Crompvoets. “Toen Stichting
Pròt mèr Mééls met het idee kwam,
kwam dat dus eigenlijk mooi uit.”
Die stichting werd drie jaar geleden
opgericht met het doel het Meijelse
dialect in stand te houden.
Peter Daniëls, voorzitter van de
stichting, en Jeroen Schriks, bestuurslid, vertellen dat ze het belangrijk vinden dat het dialect behouden blijft.
“Het is een stukje cultuur en de ken-

Dorpsoverleg Meijel heeft een vacature voor:

Dorpsondersteuner Meijel
(16 uur per week flexibel)

Functieomschrijving

Vaststellen of iemand tot de doelgroep van de algemene
voorziening hulp bij het huishouden behoort.
• Uitvoeren lichte toets & bijhorende administratieve
taken.
• Hulpvrager en aanbieder met elkaar in contact
brengen.
• Bevorderen dat er voldoende hulp aanwezig is voor
mensen die gebruik willen maken van de algemene
voorziening.
• Kwetsbaarheden signaleren.
Ondersteunen van het informele netwerk en stimuleren
dat informele en formele netwerken op vlak van zorg en
welzijn goed met elkaar (blijven) samenwerken.
• Intensief contact onderhouden met de ouderen
adviseurs van Infoloket Meijel.
• Mensen onderling en mensen met organisaties
verbinden.
• Stimuleren van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
van hulpvragers.
• Je werkt vanuit het netwerk Peelgeluk Zorg en Welzijn
en sluit aan en ondersteunt de netwerkbijeenkomsten.

Functie-eisen

• Je bent goed in communicatie (luisteren,
praten en vraag verhelderen).
• Je kunt goed netwerken en verbinden.
• Je hebt ruime kennis van en ervaring in het
sociale domein (WMO domein).
• Je bent zelfstandig en kritisch.
• We verwachten dat je een verklaring omtrent
gedrag kunt overleggen (VOG).

Arbeidsvoorwaarden

• Detacheringsovereenkomst voor de duur van
de pilot 2021:
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO
VVT (Verpleging en Verzorging en Thuiszorg),
FWG 40
• ZZP voor de duur van de pilot 2021.
• 16 uur per week flexibel in te zetten.
Ingang per 1 augustus 2019.
Uw motivatie en cv kunt u voor 14 juni richten
aan: secretariaat@dorpsoverlegmeijel.nl
Meer informatie: www.dorpsoverlegmeijel.nl

Dat het Meijels een uniek dialect is, blijkt wel uit de interpunctie en het accentgebruik. Zo zijn een
‘bóm’ (bom) en een ‘bòm’ (boom)
heel andere dingen. En ook ‘buu:k’
(boeken) en ‘buuk’ (buik) verschillen als dag en nacht. Ook de dubbele
punt in ‘woordeboe:k’ is belangrijk.

“De oe-klank is in het Meijels iets
langer”, aldus Crompvoets. Het bijzonder dialect komt volgens de twee
auteurs door de ligging van Meijel.
“We liggen hier precies tussen zeer
verschillende dialecten in. Kijk naar
het Ospelse, het Heldense en het
Astense dialect. Het Meijels heeft een
beetje van allemaal, maar lijkt op
geen enkele. De geïsoleerde ligging
in het verleden heeft een unieke taal
opgeleverd.”
Het nieuwe woordenboek is
bedoeld als handvat naar alle
Meijelse mensen toe die iets in
het ‘Mééls’ willen schrijven of zeggen. Om ook de jeugd te betrekken,
komt er een digitale versie van het
woordenboek en een app. “Zo kunnen we de woordenlijst constant
aan blijven vullen”, aldus de initiatiefnemers. “We willen de jeugd
enthousiast maken en hopelijk leren
ze zo wat meer over ons dialect.”
Daems: “We hebben niet de illusie
dat meer mensen het dialect gaan
spreken door het nieuwe woordenboek, maar het kan wel als leidraad
gebruikt gaan worden én het zorgt
ervoor dat de originele Meijelse taal
niet verloren gaat.”
Inschrijven voor het boek, dat in
november officieel wordt gepresenteerd, kan bij VVV Peelpunt Meijel of
door te mailen naar
info@protmermeels.nl

Open Tuinen Estafette

Tuinen bezoeken in
Meijel
Het maandblad Groei&Bloei afdeling Asten-Someren houdt op
Pinksterzondag 9 juni haar jaarlijkse Open Tuinen Estafette. Bij de
komende editie zijn onder meer vier tuinen in Meijel te bezoeken. In
Neerkant is ook een tuin te bezichtigen. De totale route bedraagt iets
meer dan 9 kilometer.
Familie Van Lier aan de Hof
heeft een tuin vol planten uit de
eigen sierteelt. Aan de Busserstraat
in Meijel is de tuin van de familie
Kessels te bezoeken. Daarin is onder
meer een Japanse rots-vijvertuin te
zien. Aan de Heldensedijk stelt de
familie Van Lier haar tuin open. De
drie hectare grote wandeltuin wordt

door de eigenaren vooral met rust
gelaten. De natuur mag haar werk
doen. Bij de familie Cuypers aan de
Vieruiterste zijn veel dieren te vinden
in de uitgebreide tuin.
De tuinen zijn geopend tussen
11.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie op www.groei.nl bij de
afdeling Asten-Someren.

Natuur en cultuur

Fietsoriëntatietocht
in Maasbree
De fietsoriëntatietocht wordt op tweede pinksterdag, maandag 10
juni, gehouden. De tocht zal gaan langs verschillende natuur- en culturele plekken in Maasbree. Dit fietsrondje is 26 kilometer lang en gaat
over berijdbare wegen en paden.
Tijdens de tocht zullen er een
aantal quizvragen beantwoord worden zoals het uitleggen wat een
wespendief is, of in welke balk je
geen spijkers kunt slaan. Starten
kan tussen 13.00 en 14.00 uur vanaf

het Mafcentrum aan de Pastoor
Leursstraat in Maasbree. Leden van
Jeugd en Natuur kunnen gratis meedoen. Voor meer informatie, neem
dan contact op met Geert Tielen via
077 465 27 13.

06
06

Nieuw theaterconcept Panningen

Cabaretvoorstelling
achter de schermen
Een voorstelling die plaatsvindt in de coulissen en achter de schermen van het theater. Dit nieuwe concept, dat de naam The Backstage
Comedy Tour heeft gekregen, is zaterdag 8 juni te bezoeken in het
DOK6 Theater in Panningen.
Deze cabaretvorm is bedacht in
Groot-Brittannië en komt nu naar
Nederland. Bezoekers die naar het
theater komen, zitten hierbij niet
meer in een stoel van de theaterzaal. Tijdens de voorstelling mogen
ze, verdeeld in groepen, een kijkje
nemen achter de schermen van
het theater. Op diverse plekken

cultuur 21

Over de grens

Kastelendag in de
Keverberg
De dag van het Kasteel wordt op maandag 10 juni gehouden in Kasteel De Keverberg in Kessel. Het thema dit
jaar is Over de grens. Het kasteel is geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

staan artiesten klaar die een korte
voorstelling geven van maximaal
15 minuten. Daarna gaat de groep
weer naar de volgende ‘backstage’plek en het volgende optreden.
Op het programma staat onder
andere de Nederlandse cabaretier Javier Guzman. The Backstage
Comedy Tour begint om 20.00 uur.

Grashoek

Angelique en Robert
winnen Dancing
Peel en Maas
Angelique Versteegen en Robert Smits hebben namens Grashoek,
Dancing Peel en Maas gewonnen. In de finale van het tv-programma
van Omroep P&M werd het paar op vrijdag 31 mei eerste.
Tijdens de dag worden er verhalen vertelt die horen bij het kasteel.
In het gebouw zal een kaart te zien
zijn waarop de banden van veertien andere gemeenten staan die

meedoen met de dag van het kasteel.
Koning Walram vertelt de kinderen
over de dikke Koning en zijn ontmoeting met vijf bijzondere mannetjes. Na
afloop van het verhaal kunnen kinde-

ren zelf kijken of ze over de gaven van
de mannetjes beschikken. Troubadour
Mart van Knippenberg kleedt de middag muzikaal aan op verschillende
momenten op het Maasterras.

Me On Stage brengt Greasebewerking
Musicalschool stichting Me On Stage brengt dit jaar een musical op de planken in juni die gebaseerd is op de
musical Grease. Op 15, 16, 22, 23 en 29 juni is de voorstelling Oh Sandy te zien in het DOK6 Theater in Panningen.
Stichting Me On Stage is een musicalschool voor iedereen vanaf zes jaar.
Sinds oktober zijn de leerlingen aan het
repeteren voor de musical. De musical
is gebaseerd op de filmmusical Grease

uit 1978. Danny en Sandy zijn op
vakantie verliefd geworden en komen
elkaar op school weer tegen. Daar blijken hun imago’s te botsen en ze gaan
uit elkaar. Danny probeert Sandy echter

weer voor zich terug te winnen, maar
het is de vraag of dit gaat lukken. De
voorstellingen bij DOK6 worden in juni
om 14.30 en 19.30 uur opgevoerd. Kijk
voor meer informatie op www.dok6.eu

Cavaillé-Coll orgel

Orgelconcert Tannie van Loon
Organiste Tannie van Loon geeft op dinsdag 11 juni een orgelconcert in de kapel van de Heren Lazaristen in
Panningen. Op het enige Cavaillé-Coll orgel in authentieke staat in Nederland speelt Van Loon vanaf 20.00 uur
werken van onder meer Boëly, N. Boulanger, H. Andriessen, Widor en Gigout.
Tannie van Loon (1974) studeerde schoolmuziek, piano
en orgel aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg. Ze treedt
regelmatig op als soliste, begeleidt op projectbasis diverse koren

Angelique en Robert lieten
Sjaan van Horen en René Thomasita
namens Beringe achter zich en ook
Frank Faessen en Renate van Rijn
namens Baarlo.

Les Artistes
Wisselbeker
Met de winst kreeg het paar de
Les Artistes Wisselbeker uitgereikt
door burgemeester Wilma Delissen.

In Dancing Peel en Maas dansten de
afgelopen weken elf dorpsgezichten uit alle kernen van Peel en Maas
met een topdanser.
Een jury, bestaande uit Nic
Kortenoeven (oud dansschoolhouder), Wilma Delissen (burgemeester
Peel en Maas), Pierre Vogt (wedstrijddanser) en Irma Carlier (oudwedstrijddanser), bepaalde dat
Angelique en Robert de meeste
punten kregen.

en is organiste van de Maria
Presentatiekerk in Aalst. In de afgelopen jaren heeft zij onder andere
concerten mogen geven in de
kathedralen van Den Bosch, Brugge,
Brussel, de Grote Kerk in Breda, de

Universiteitskerk St. Mary the Virgin
in Oxford, de Dom van Wenen en de
Thomaskirche in Leipzig. Het volledige programma dat Tannie van Loon
in Panningen speelt, is te vinden op
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Koninklijke Harmonie Concordia

Pink-ster-Pop in Panningen
Koninklijke Harmonie Concordia Panningen houdt op pinksterzondag 9 juni de eerste editie van Pink-sterPop. De harmonie werkt tijdens het concert samen met zangeres Renée Steenvoorden en zanger Roel Verheggen.
Renée komt uit Roggel en studeert jazz-zang in Brussel. Ook zingt ze
regelmatig met orkesten en bigbands in
verschillende muziekgenres en speelt
ze mee in een theatervoorstelling
genaamd ‘Kent U Deze Nog?’, waarin ze

Nederlandstalige en Limburgse nummers ten gehore brengt. Roel is geboren
in Lottum en studeerde fluit en HaFadirectie, maar door zijn passie voor
zang kwam hij terecht in het ensemble
van de Joop van den Ende-productie

‘Musicals in concert’. Momenteel is Roel
werkzaam als dirigent, musicus, regisseur en scriptschrijver. Het concert op
zondag 9 juni begint om 20.15 uur.
Kijk voor meer informatie en kaarten op
www.dok6.eu
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Agenda t/m 13 juni 2019
do
06
06

Kienmiddag

Wandeldriedaagse Meijel
(t/m 7 juni)
Tijd: starten tussen 18.30-20.00 uur
Locatie: start en finish Oranje Hotel Meijel

vr
07
06

Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

zo
09
06

ma
10
06

Tweede Pinksterdag
Pinkstermarkt
Tijd: 09.30 uur
Locatie: centrum Panningen

Kastelendag

Eerste Pinksterdag
Rundje Koeberg

Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 08.00 uur
Locatie: dorpscentrum Kerkeböske Helden

Zingen met muzikale begeleiding

Lekker Rundje Beringe

Fietsoriëntatietocht

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Berings Gezellig
Locatie: kerkplein Beringe

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

Wandeldriedaagse Meijel

Minivoetbaltoernooi SV Egchel

Promotiewedstrijd VV Kessel

Tijd: starten tussen 18.30-20.00 uur
Locatie: start en finish Oranje Hotel Meijel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: SV Egchel
Locatie: sportpark De Wietel Panningen

Tijd: 14.30 uur
Locatie: sportpark De Roode Egge Kessel

Fiesta Mexicana

Finales nationale
jeugdmeerkampen

Tijd: 21.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
08
06

Cabaretvoorstelling
The Backstage Comedy Tour

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00-16.00 uur
Organisatie: NTTB
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Natuuronderhoud

Open Tuinen Estafette

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: vertrek IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

Tijd: 11.00-17.00 uur
Organisatie: Groei&Bloei afdeling Asten-Someren
Locatie: diverse plekken in Meijel

Finales nationale
jeugdmeerkampen

Koningsvogelschieten Baarlo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: NTTB
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Muziek onder de Toren met
De Gaamblaozers Roermond
Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Muziek onder de Toren met blaas
kapel Judaska
Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

di
11
06

Orgelconcert Tannie van Loon

do
13
06

Kienmiddag

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: Kapel Heren Lazaristen Panningen

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 13.00-18.30 uur
Organisatie: schutterij St. Antonius en St. Petrus en
Baarlo Leeft!
Locatie: Markt Baarlo

Koningsvogelschieten Helden
Tijd: 15.30 uur
Organisatie: schutterij St. Lambertus
Locatie: schuttersterrein ‘t Hasenacker Helden

Pink-ster-pop
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Concordia
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Koningschieten in hartje Baarlo
De schutterstraditie het Koningsvogelschieten wordt op zondag 9 juni op de Markt in Baarlo gehouden.
De Markt zal dan omgetoverd worden tot een schuttersweide. Het thema is 800 jaar Baarlo.
Voor de eerste keer wordt het
Koningsvogelschieten in de kern
van Baarlo georganiseerd. Ditmaal
niet door de leden van schutterij
St. Antonius en St. Petrus, maar door
ongeoefende schutters. Iedereen vanaf
15 jaar kan deelnemen aan het schieten. Tijdens het Koningschieten kunnen
deelnemers zich tot Koning kronen.
Diegene draagt het hele jaar het
koningszilver tijdens alle bondsfeesten, geüniformeerde uitstapjes, maar
vooral tijdensde grote OLS-optocht, dat
dit jaar in Sevenum (gemeente Horst
aan de Maas, red.) gehouden wordt.
Inschrijven kan tijdens het evenement
vanaf 13.00 tot 14.00 uur of altijd via
de website van Baarlo Leeft. Het schieten duurt tot 18.30 uur.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
H. Mis Hoogfeest van Pinksteren
09.30 uur - koor t.i.v. Wilhelmus
Verstegen en Petronella VerstegenGommans (jaardienst) Louis Peeters
en Anna Peeters-Peeters en overl.
kinderen; Piet Sijben (jaardienst)
Woensdag 12 juni
H. Mis 09.00 in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur t.i.v. Hay
Manders (b.g.v. verj);
Zondag 16 juni
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
- Hoogfeest van Pinksteren
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
- Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jaardienst Maria Elisabeth
Nijssen. Jaardienst Piet Peeters
(Spilstraat). Frans Wijnhoven (verjaardag) en Tilla Wijnhoven-Grubben.
Mededelingen
Overleden: Lien Zeelen-Peeters,
Broekstraat (St. Aldegundisstraat 4), 86
jaar; Toon Thijssen, Goriusstraat 10, 78
jaar; Dré Peeters, Goriusstraat 2a, 77
jaar; Graad Peeters, Leeuwerik, 98 jaar

A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 juni
H. Mis 10.30 uur (!) Eerste H.
Communie. T.i.v. Theo Joosten en
Margaretha Koopmans, dochter Els en
Ans, schoonzoons Jan, Jo, Piet, Mat,
kleinkind Thom en achterkleinkind Jip

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 juni
De Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 juni
H. Mis 10.00 uur - Pinksteren met
herenkoor- t.i.v. Wiel van Lier
(jaardienst/coll); Cor Kruijk (jaardienst);
Maandag 10 juni
H. Mis 10.00 uur - Tweede Pinksterdag
- samenzang

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

Pinksteractie Nederlandse
Missionarissen
De WNM vraagt onze aandacht en
financiële steun voor alle missionarissen en missionair werkers die zich
wereldwijd belangeloos inzetten voor
anderen. Door onze bijdrage aan de
kerkdeurcollecte op 1e Pinksterdag zondag 9 juni - kunnen wij hen een
steun in de rug geven en wat praktische zorgen bij hen wegnemen.
Maandag 10 juni
- Tweede Pinksterdag
Geen H. Mis.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 juni
H. Mis voor de zieken van de parochie.
VoorHhh

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 8 juni
H. Mis Pinksteren 17.30 uur
t.i.v. de parochie
Zaterdag 15 juni
Geen H. Mis
Zondag 16 juni
H. Mis Eerste H. Communie 10.00 uur

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 6 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 8 juni
H. Mis Pinksteren 11.00 uur met
dameskoor t.i.v. Nelly Derckx-Martens
(coll); Sjaak Derks en An DerksSonnemans; uit dankbaarheid
Maandag 10 juni
Tweede Pinksterdag: Geen viering in
de parochiekerk
11.00 uur H. Mis zorgcentrum St. Jozef

19.15 uur Zes wekendienst voor
Mevr. Annie Hanssen-Vervoort.
Jaardienst voor Mevr. Nel Hillen-Puts.
Maandag 10 juni
- Tweede Pinksterdag
10.00 uur H.Mis op de Camping d’n
Aenstoot.
Woensdag 12 juni
19.00 uur Dank viering Eerste
H.Communie.
Zaterdag 15 juni
19.15 uur Hoogmis voor de parochie..
Mededeling
Onze oprechte wensen aan alle kinderen die hun Eerste H.Communie hebben gedaan.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl

18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 11 juni
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansluitend Koffiedrinken.
Donderdag 13 juni
9.00 uur H. Mis t.i.v. de overledenen
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 6 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 7 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt thuis
gebracht
Zaterdag 8 juni
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur vooravond van
Pinksteren - gemengd koor t.i.v. Lei
Huijs (zeswekendienst); Joke Goes;
Coba Houtappels (b.g.v. verj.); Né
Wijnands (jaardienst) en Tru WijnandsNellen (bgv. verj.)
Zondag 9 juni
H. Mis Missiehuis 10.30 uur

Kerkdiensten
Zaterdag 8 juni
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 9 juni
- Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Kerkdeurcollecte.
Ietje Driessen-Hamans vanwege verjaardag.
Truus Caris-Schreurs vanwege 70ste
verjaardag.
Maandag 10 juni
9.30 uur H. Mis in het kerkzaaltje.
Donderdag 13 juni
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Mien Vervoort-Nas, 86 jaar,
Prinses Beatrixstraat 8.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78

Maandag 10 juni
H. Mis 2e Pinksterdag 10.00 uur
dagkapel
Dinsdag 11 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 12 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 13 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 14 juni
H. Mis 09.00 uur dagkapel
H. Vormsel Helden/Panningen
19.00 uur - m.m.v. Jongerenkoor
uit Blerick
Overleden: Truus Reinders-Nijssen,
89 jaar

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

Kerkdiensten
Zondag 9 juni
- Hoogfeest van Pinksteren
9.30 uur Jacobus Jacobs.
Zondag 16 juni
9.30 uur Jaardienst Louis Maas en Trui
Maas - Geelen.

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

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

GLASHOUT
VANAF N50Um³DopOvooUrra
ad

Jij maakt ‘m super

3.999,322 cm

Bach

Compacte keuken, uitgevoerd in de eigentijdse
kleur saliegroen. Compleet met oven,
Airforce afzuigkap, vaatwasser, koelkast,
spoelbak en werkblad. Inclusief 5 jaar
appartuurgarantie en meteen voor
de laagste prijs.

5.999,247 x 249 cm

Breitner

Vinci Magnolia

de combinatie van een licht eiken hout-

minimaal zijn. De handige wandplanken met

structuur en zwarte elementen zoals de

landelijke uitstraling bieden ruimte voor

apparatuur, greeplijst en accessoires.

mooie keukenaccessoires. Meteen de

Meteen de laagste prijs en inclusief

laagste prijs en inclusief

apparatuur met 5 jaar garantie.

apparatuur met 5 jaar garantie.

Praktisch ingedeeld waardoor de loopafstanden

Een opvallende maar toch rustige keuken door

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

6.099,188 x 260 x 305 cm

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

