Woensdag 4 december 2013

STREEK

Gezonde smaakles

5

KERKDIENSTEN
TEGELEN
ST. MARTINUSKERK
ZO 8 dec. 10.30 uur H.Mis met
kinderwoorddienst Intenties: uit
dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig
huwelijk; An Janssen-Janssen
(zesw.d.,); Theo Sijbers en zoon
Frans; Greet Thijssen-Tebaarts
(jaard.); uit dankbaraheid; zang:
dameskoor
Zondagmiddag doopviering
van Isa Berends,Siem van Deuzen
en Don Vinken
DI 10 dec. 10.30 uur H.Mis
voor
WO 11 dec. 10.00 uur H. Mis
in de St. Jospehkapel
DO 12 dec. 18.00 uur Avondgebed en stille aanbidding. 18.30 uur
H. Mis Intenties: overl. ouders Kemp-Coonen; Leon Relouw;
ST. ANNAKLOOSTER H.HART
VR 6 dec. 18.30 uur H.Mis voor Sjraar Frencken (jaard.)
DI 10 dec. 17.45 uur Bidden van de vespers
VR 13 dec. 18.30 uur H.Mis voor een bijzondere intentie

BEESEL/REUVER - Leerlingen van de basisscholen Het Spick uit Beesel en Bösdael, Meander en De Trioliier uit Reuver zijn dit schooljaar KERNgezond bezig. De kinderen van Het Spick maakten vorige week een gezonde salade en
fruitspies, stelden een gezond kerstmenu samen en testten hun kennis bij een voedingsquiz. De smaakles werd
begeleid door Thea Peeters van TP Santé, Monique Koopman van Dieet en Kook en handbalinternational Jeroen
van den Beucken van Bevo uit Panningen. Voor de Reuverse scholie
eren is de les op dinsdag 10 december bij WoonGoed 2-Duizend.

Matineeconcert koor
Steun de Vrienden
van Tijs met bakkerij Excelsior uitverkocht
Pollen-Pubben
REUVER/BELFELD
Als ambassadeur steunt
bakkerij Pollen-Pubben de
Vrienden van Tijs door van
elk verkocht product een
bijdrage aan dit goede doel
te geven. Het Vrienden van
Tijs-assortiment bestaat uit
zijn Draeckemik,een speciale vlaai, een zakje bonbons, een kerststol en een
abrikozenvlaai.
Tijs legt zelf uit waarom
dit goede doel alle steun
Tijs Peeters.
verdient:
"Hoi, mijn naam is Tijs Peeters. Ik ben 7 jaar en heb nog
twee oudere broers die zijn 9 en 11 jaar. Dit zijn echt mijn
maatjes. Ik heb de spierziekte van Duchenne. Mijn spieren
zijn hierdoor niet sterk en worden niet meer goed gerepareerd als ze beschadigen.Hierdoor krijg ik steeds meer slappe spierdraadjes. Dat betekend dat ik steeds meer afhankelijk wordt van mijn omgeving.Gelukkig heb ik mijn broers
die me heel graag helpen. Nu kan ik nog op een driewielfiets fietsen,dit vind ik echt heel erg leuk.Er zit een motortje op dus ik kan lekker hard. Achterop kan ik een vriendje of vriendinnetje mee nemen, hierdoor kan ik mee verstoppertje doen en spelen met de andere kinderen in de
buurt. Als ik ver moet lopen gebruik ik mijn fiets of rolstoel. De fiets kies ik liever dan kan ik alles zelf en er kan
iemand achterop.
Ik vind het zelf altijd lastig om uit te leggen wat Duchenne is. Daarom hebben we het boekje geschreven ‘Waarom
lopen Tijs zijn benen niet zo snel’ .
Mijn pappa heeft al twee keer voor de Duchenne Heroes
gefietst. Ik mag dan samen met mijn broertjes mee over de
finish. Dit vind ik echt heel stoer. Ik ben blij dat bakker
Roy zoveel lekkere dingen maakt voor Duchenne. Ik hoop
dat er een medicijn kan komen dat er voor zorgt dat ik en
alle andere kinderen met duchenne langer kunnen blijven
lopen en langer alles zelf kunnen doen. Het is veel leuker
om dingen zelf te doen. Samen met mijn ouders en vrienden hebben we een stichting opgezet. Stichting Vrienden
van Tijs, je kunt alle informatie vinden op www.strijdentegenduchenne.nl."
Bakkerij Pollen-Pubben is gevestigd in Reuver, Offenbeek en Belfeld

TEGELEN
Het duo Thei en Marij en
musicus Piet van Bree leveren
zondag 8 december een bijdrage aan het matineeconcert van
mannenkoor Excelsior in de
Haandert in Tegelen. Het concert begint om 14.30 uur en is
al helemaal uitverkocht, wat
betekent dat de concertzaal is
gevuld met 500 bezoekers.
Het is vooral de gemoedelijke sfeer die de het publiek aan-

spreekt, in combinatie met het
speelse karakter en het gevarieerde repertoire. Het programma is elk jaar een verrassing,
alleen de namen van degenen
die mee werken aan de uitvoering worden vooraf bekend
gemaakt.
De algehele leiding is in handen van Ben Benders. Na het
concert is er nog een gezellig
samenzijn in de foyer.

Gôlde Kaetel als speld

De Gôlde Kaetel wordt bij Jac. Thönissen opgespeld door
Kaetelaers-voorzitter Marcel van Heel. Foto: Bart Douben

STEYL
Vorige week is de Gôlde
Kaetel, de hoogste onderscheiding van vastelaovesvereniging De Kaetelaers uit
Steyl, uitgereikt aan Jac. Thönissen als dank voor zijn verdiensten voor de Steylerse
gemeenschap en de Duuvels
in het bijzonder. Totnogtoe
was de onderscheiding uitgevoerd als plaquette, Thönissen was de eerste die de Gôlde Kaetel als revers-speld ont-

ving. De speld is een ontwerp
van juwelier en edelsmid Nellissen uit Venlo, met op de
achtergrond de bekende 'skyline' van Steyl gezien vanaf de
overkant van de Maas en in
het midden het verenigingslogo in goud. Ook de aanwezige laureaten die Thönissen
voorgingen, kregen de erespeld uit handen van voorzitter Marcel van Heel. De Gôlde Kaetel wordt slechts eenmaal in de vijf jaar uitgereikt.

BELFELD
ST. URBANUS
VR 6 dec. 10.00 uur H.Mis in het Pronkeppelke Intenties: Nic Wetzels, Jo Wetzels-Goovers en dochter Willy Zeegers-Wetzels
ZA 7 dec. 18.30 uur H.Mis met kinderwoorddienst.Intenties: echtpaar Killaars-van Dijk zang: Urbanuskoor Zang en Vriendschap

BEESEL/REUV
VER/OFFENBEEK
H. GERTRUDIS
ZA 7 dec. vanaf 15 00 uur ziekencommunie.
ZO 8 dec. 9.15 uur: hoogmis, kerkkoor. Int.: Mia Storms – Driessen; ouders Sjeng Crins en Maria Crins – Geerlings (stg.); M. Peeters
– Timmermans; Jan Claessen; Lou Crommentuijn (vw. verjd.). 14.00
uur: doopviering.
DO 12 dec. 9.00 uur: h. mis. Int.: voor overledenen parochiecluster.
H. LAMBERTUS
ZA 7 dec. vanaf 15.00 uur ziekencommunie.
ZO 8 dec. 10.45 uur: hoogmis, dameskoor. Int.: Cas van der Pol en
overleden familie Van der Pol – Josso; Toon Pouls; 6wkd. Lena Bremmers – Janssen; jrd. Louis Franssen – Sanders en Antonia Franssen.
DI 10 dec. 18.30 uur: rozenhoedje. 19.00 uur: h. mis. Int.: Toos Ros
– Beurskens; jrd. familie Vossen – Houben.
VR 13 dec. 9.00 uur: h. mis. Int.: uit dankbaarheid voor Pater Pio
en voor alle zieken en overledenen. 9.30 uur: rozenhoedje en aanbidding tot 11.30 uur.
FATIMA
ZA 7 dec. vanaf 15.00 uur: ziekencommunie. 19.00 uur: hoogmis,
kerkkoor. Int.: Johannes Killaars en Maria Killaars – Bouten; jrd.
ouders Jan en Maria Franssen – Jeegers en Jan Franssen en Wim Franssen; jrd. ouders Houwers – Schatorie; ouders Jan Ramakers en Jet
Ramakers – Nabben.
WO 10 dec. 18.30 uur: rozenhoedje. 19.00 uur: h. mis. Int.: voor de
zieken in de parochie. 19.30 uur: aanbidding.
SWALMEN
H.LAMBERTUS/HET WOORD GODS
DO 5 dec.. 9.00 uur H. Mis.
VR 6 dec. rondbrengen van de ziekencommunie (opgave tel.
506829).
ZA 7 dec. 19.00 uur H. Mis m.m.v. De Leeuwer Cantorij; jrd. Thei
Houwen (st.); jrd. Jo Sillen en Rob (st.); Pierre Beurskens (verjrd.);
Overleden ouders Chrit Poels en Annie Poels-Bonten; jrd. Jacques en
Grietje Piepers-Janssen; jrd. Jan Emans en zoon Johny; jrd. Annie
Geraedts-Janissen.
ZO 8 dec. 10.30 uur Pl. H. Mis m.m.v. gemengd kerkkoor St. Caecilia; jrd. overledenen v.d. fam. Hilkens-Maassen (st.); jrd. Maria Evers
(st.); Uit dankbaarheid b.g.v. 90ste verjaardag en voor de overleden
ouders.
MA 9 dec.16.30 uur rozenkransgebed in Amaliahof.
WO 11 dec. 16.30 uur rozenkransgebed in huiskapel St. J. Baptist.
Overleden; Tinus Schaefer.
H. THERESIA/BOUKOUL
WO 4 dec. 9.00 uur H. Mis.
ZO 8 dec. 9.00 uur H. Mis; tot intentie van alle parochianen.
WO 11 dec. 9.00 uur H. Mis.
H. DIONYSIUS/ASSELT
ZA 7 dec. 18.00 uur overl. Hr. Frits Holthuis.
ZO 8 dec. 8.15 uur Uit dankbaarheid; 10.00 uur overl.Hr.Jo Hawinkels; mevr. Jory Dorenbosch - Kluytmans

