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Geslaagd liedjesfestival
in Egchel
Het enige deelnemende dorp dat niet in de gemeente Peel en Maas ligt, ging op zaterdag 13 januari met de hoofdprijs naar huis bij het P&M Liedjesfestival. Het Neerse
duo Óm in te lieste wist met hun nummer ’t Lempke van de Keulkas de jury te overtuigen en kreeg het Lindebuimke uitgereikt door burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo en Peter Daniëls van Lindeboom. Op de tweede plek eindigde het trio ZoëWieZoë uit Maasbree met het nummer Mien Dörp. De derde plaats was voor de Heldense
groep Alaaf Airlines met VastelaovessuperHelde. De PJP-bokaal voor de beste presentatie ging naar de Aod Prinse Beringe met het nummer Kefee de Vastelaovend.
Het liedjesfestival werd gehouden in Egchel in de showroom van Steeghs Aanhangwagens. De organisatie lag, naast Omroep P&M, in handen van carnavalsvereniging
De Kemphazen. Het evenement verliep zonder problemen. (Foto: Jordy Strijbosch, Omroep P&M)

Herinrichting Huis van de Gemeente Panningen

‘Hoe kan zo’n duur plan
worden voorgesteld?’

Het herinrichtingsplan voor het gebied rondom het Huis van de Gemeente in Panningen dat de voorkeur
heeft van omwonenden en ondernemers in het dorp, is veel te duur en schept valse verwachtingen. Dat zei
de gemeenteraad van Peel en Maas tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 januari. De wethouder is van
mening dat het plan voldoet aan het door de raad gestelde kader. Op dinsdag 30 januari moet de raad
een besluit nemen.
Hoewel veel raadsleden
aangaven het een mooi plan te
vinden, waar groen meer ruimte
krijgt, het aanzicht van het Huis
van de Gemeente en de omgeving
een mooiere aanblik krijgt en er
een aantal parkeerplaatsen bij
komt, is het met een kostenpost

van 2,2 miljoen euro wel erg duur
naar hun smaak. Er was een budget
vastgesteld van 1,1 miljoen voor het
hele plan.
“Hoe kunnen we dit
verantwoorden tegenover andere
kernen?”, vroeg raadslid Tiny
Valckx van Lokaal Peel&Maas

zich hardop af. Fred Peeters van
PvdA/GroenLinks is van mening
dat “met dat geld ook andere
dingen kunnen worden gedaan.”
“Het is de vraag of je dit in één
centrumplan wil stoppen”, aldus
Peeters.
Lees verder op pagina 03
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Documentaire ‘Het zijn maar Duitsers’

Beste film voor Bart Hölscher bij LFF
De film Het zijn maar Duitsers van Baarlonaar Bart Hölscher heeft bij
het Limburg Film Festival (LFF) op zondag 14 januari de prijs voor de Beste
lange film gewonnen. De documentaire van Hölscher gaat over de Duitse
militaire begraafplaats in Ysselsteyn. “Een grote verrassing en een prachtige waardering voor de film”, laat Hölscher weten.
Hölscher had niet verwacht
dat zijn documentaire de prijs zou
winnen. “De concurrentie was
groot. Mijn film nam het op tegen
grote namen als Billy van Theo
Maassen en ‘Nao ’t Zuuje’ over de
Limburgse ‘vastelaovend’. Daarom
had ik niet gedacht dat ik zou winnen.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
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www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Toon Henkens, Renée Cox en
Lique Geraedts
Fotografie
Henny Roosen
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Annemie Saes-Rechmann

Echt te gek dat de jury dan Het zijn
maar Duitsers als beste beoordeeld.
Dat is wel een bekroning voor al
het werk dat we er aan gehad
hebben.”
De film van Hölscher gaat over
de Duitse militaire begraafplaats in
Ysselsteyn. Die graven krijgen volgens
Hölscher vaak maar weinig aandacht.
Daarom vraagt hij zich in de film af
of niemand om de overleden ‘vijand’
geeft en spreekt hij met onder
meer buurtbewoners, de beheerder,
nabestaanden en een antifascist.
Op 5 mei werd de documentaire
uitgezonden op NPO 2. “Daar keken
toen zo’n half miljoen mensen
naar”, vertelt Hölscher. “Dat leverde
honderden reacties op uit binnenen buitenland. Het is bijna niet voor
te stellen wat voor impact dat had.”

Bijdragen aan
maatschappelijk
debat
Die impact is wel wat Hölscher
voor ogen had met de documentaire.
“Dat probeer je wel te zoeken. Ik

probeer altijd de ogen van mensen
te openen. Je kunt vaak niet zeggen
dat iets goed of slecht is en dat
gebeurt tegenwoordig wel heel vaak.
Met Het zijn maar Duitsers probeer
ik de andere kant te laten zien, zodat
mensen een ander beeld krijgen.
Zo probeer ik een bijdrage te leveren
aan het maatschappelijk debat.”

De film wordt door provinciale omroep
L1 afgevaardigd naar de NL Awards,
de prijzen voor de beste programma’s
van regionale omroepen.
Het Limburg Film Festival in Venlo
vond van vrijdag 12 tot en met zondag
14 januari voor de tweede keer plaats.
Het evenement is een initiatief van
Ruud Lenssen en Anita Smeets van

filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo.
Ze begonnen het festival om ‘de beste
Limburgse films zichtbaar te maken’.
Volgens Hölscher lukt dat goed. “Als je
ziet wat een geweldige kwaliteit alle
films hadden, dat is echt mooi om te
zien. Je kunt wel zeggen dat film leeft
in Limburg.”
(Foto: Limburg Film Festival)

Van 193 naar 100 huizen

Minder woningen in kern Meijel
Het College van B&W van Peel en Maas heeft samen met projectontwikkelaar Focus besloten het aantal woningbouwplannen aan de zuidkant
van Meijel terug te brengen van 193 naar 100. In totaal worden 63 woningen op locatie Beckers gebouwd. 37 woningen wil de gemeente realiseren op
de locatie Meijel-Oost.

Bezorging
Garçon
085 071 10 90
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
vrijdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Het bouwterrein van locatie Beckers aan de Steegstraat/Kapelkesweg in Meijel
Eigenlijk stonden er 193 nieuwe
woningen op de planning aan de
zuidkant van de Meijelse kern aan de
Steegstraat. Maar omdat in de regio
Noord-Limburg woningbouwplannen
geschrapt moeten worden vanwege
onder andere de verwachte vergrijzing
in de toekomst, wordt het aantal
plannen ook in Meijel teruggebracht.

In overleg met de project
ontwikkelaar is de gemeente
overeengekomen om daarom slechts
100 woningen te realiseren. In dit
geval gaat het om 63 woningen
op de locatie van de voormalige
frikadellenfabriek van Beckers en
37 woningen op de locatie MeijelOost. Het bestemmingsplan voor

de locatie Beckers is al rond. In het
voorjaar wordt naar verwachting
gestart met de bouw van de
63 woningen. Het college wil de
snelheid op de Steegstraat verlagen,
wanneer er eenmaal huizen verrijzen.
Dit wil zij doen door het kombord te
verplaatsen, zodat de snelheid van 60
kilometer per uur naar 30 kilometer

per uur kan. Hierover moet de
gemeenteraad over enige tijd echter
nog beslissen.
Het bestemmingsplan voor
de bouw van de woningen in het
gebied Meijel-Oost ligt zes weken ter
inzage, zodat inwoners nog eventuele
zienswijzen in kunnen dienen. Daarna
gaat de procedure verder.
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‘Hoe kan zo’n duur plan worden voorgesteld?’
In november werden drie
ontwerpen gepresenteerd voor de
invulling van het gebied rond het
gemeentehuis in Panningen. Twee
van de drie ontwerpen zitten ruim
boven het budget van de 1,1 miljoen

euro die de gemeenteraad enkele
jaren geleden vaststelde. “Hoe is
het mogelijk dat de wethouder komt
met een plan van een dergelijk hoog
bedrag?”, vroeg AndersNu-raadslid
Marij Peeters. Ook is volgens haar

niet voldoende afgewogen of de
hoge kostenpost werkelijk nodig is.
Wethouder Paul Sanders gaf aan dat
de plannen in overleg met de buurt
zijn ontworpen. Het duurste plan
is het plan waarin alle wensen van

omwonenden en de werkgroep zijn
opgenomen.

‘Plan blijft
binnen de grenzen’
Raadslid Vivian Moonen van het
CDA stelde voor dat de wethouder
een nieuw plan laat maken dat net zo
gewild is als het duurste plan, “maar
met een kleiner budget gerealiseerd
wordt.” PvdA/GroenLinks, Lokaal
Peel&Maas en AndersNu waren het
hiermee eens. VVD-raadslid Geert
Segers deelde die mening niet. “Er zijn
drie voorstellen gemaakt, waarvan
er één niet haalbaar is. Als de raad

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

flink is, kiezen we uit de andere twee
plannen.”
Peter Craenmehr, nieuw raadslid
van AndersNu, stelde “dat de
wethouder zijn werk moet gaan
doen en een nieuwe variant moet
gaan maken.” Wethouder Sanders
deelde de mening van de raad niet
dat het plan buiten proportie is,
daarom niet zomaar goedgekeurd
kan worden door de raad en daarom
valse verwachtingen schept bij de
betrokkenen. “De duurste variant blijft
binnen de grenzen die toen door de
raad gesteld zijn”, aldus de wethouder.
“Het is aan u als raad om een keuze te
maken.”

‘Schijnconstructies
kent NLW Groep niet’
VVD Peel en Maas stelde onlangs vragen aan het College van
B&W over werknemersconstructies bij de NLW-groep. De partij stelde
die vragen naar aanleiding van de ophef die ontstond rondom Tweede
Kamerlid William Moorlag. Die raakte in opspraak door een illegale
werknemersconstructie die hij toepaste toen hij directeur was bij
sociale werkvoorzieningsschap Alescon. Volgens het college werkt
NLW Groep volgens de cao.

Opknapbeurt
In de weerspiegeling van de gouden kroonluchter is een lege kapel te zien. De kapel van de
Lazaristen in Panningen krijgt namelijk een flinke opknapbeurt, die onlangs van start ging. De kapel
is ontruimd, het interieur ergens anders ondergebracht, de kapel ingepakt en de koorbanken naar
de zolder gesjouwd. Deze week worden de steigers verder opgebouwd, daarna worden de ramen
losgemaakt uit de muren en worden er noodvoorzieningen aangebracht zodat regen en wind
buiten blijven.

Smeulbrand in Pannings
nieuwbouwhuis
De brandweer van Panningen werd op donderdag 11 januari opgeroepen voor een smeulbrand aan een
nieuwbouwhuis op de Loverhof in Panningen. Het brandje ontstond als gevolg van dakwerkzaamheden die
eerder die dag plaats hadden gevonden. De brandweer moest een gedeelte van het huis openbreken om het
smeulen te kunnen stoppen.

“Alescon in Assen richtte
een eigen uitzendbureau op en
bracht daar haar werknemers
om onder cao-afspraken uit te
komen”, aldus de VVD in haar
brief. De partij wilde weten hoe
dit zat. Uit de antwoorden van het
college van maandag 15 januari, is
op te maken dat NLW Groep geen

Advertorial

Kennismaken
met IKC De Liaan
Voor de allereerste keer naar de basisschool gaan is een spannende stap.
Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Om te helpen bij het
kiezen van een basisschool die bij u en uw kind past vinden er bij Integraal
Kind Centrum (IKC) de Liaan in Helden twee kennismakingsmomenten plaats.
De kennismakingsmomenten
worden georganiseerd door
basisschool De Liaan en kinderopvang
Hoera Kindercentra. Zij werken samen
als één Integraal Kind Centrum
(IKC) in Helden, waar onderwijs en
voor- en naschoolse opvang wordt
aangeboden onder één dak. Deze
speelleeromgeving is gebaseerd op de
waarden van het Dalton-onderwijs.
Op dinsdag 30 januari en
donderdag 1 februari zijn ouders,
samen met hun kind, welkom bij
De Liaan. Daar kunnen ze een kijkje

De brand werd net voor 17.00 uur
gemeld bij de brandweer. Omdat het
om een brand op een dak ging,
werd brandweer Venlo eveneens

ingeschakeld. Zij kwamen met de
hoogwerker om het blussen makkelijker te maken. “Door een gedeelte
van het dak en de spouwmuur te slo-

pen kon de brand uiteindelijk geblust
worden”, zo schreef de brandweer
op Facebook. Of er veel schade is
ontstaan, is niet bekend.

schijnconstructies kent, zoals die
waar de VVD in haar vragen naar
refereert. “Alle werknemers volgens
de Wet sociale werkvoorziening
hebben een dienstverband volgens
de cao”, aldus het college.
“Bij detacheringen (uitlenen) naar
het reguliere bedrijfsleven blijft de
cao van toepassing.”

komen nemen o.a. in de groepen 1
en 2, krijgen informatie en maken ze
kennis met leraren. Daarnaast kunnen
ouders een bezoekje brengen aan de
Buitenschoolse Opvang (BSO) en het
Peuterprogramma, waar ze ook vragen
kunnen stellen.
Het eerste inloopmoment vindt
dinsdagmorgen 30 januari plaats van
11.00 tot 12.00 uur. Op donderdag
1 februari zijn ouders en kinderen
welkom tussen 14.00 en 15.00 uur.
Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u
met de school bellen om een andere
afspraak te maken. Voor verdere
informatie zie: www.deliaan.nl

IKC De Liaan, Pastoor Knippenberghstraat 29 5988 CS Helden, 077 306 10 62
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Ten gevolge van een tragisch verkeersongeluk
is op 12 januari 2018 overleden mijn zus

Ellen Wokke
In verband met haar afscheid zijn wij zaterdag 20 januari gesloten.
Guus Wokke opticien
Markt 26, Panningen

Cursus kaartleggen
met de LeNormand in Venray.
10 Lessen van 19.30-21.30 uur € 175.
Start week 5. Voor info of opgave:
Praktijk Maya 06 10 39 14 46.
Nieuwe puppycursus op maandag.
De Hondenschool Kessel-Eik start op
maandag 19 februari met een nieuwe
puppycursus voor mensen die zaterdags
niet kunnen. De cursus is voor alle
rassen. Leuk met slagingsgarantie!:
johnstoffels@ziggo.nl
Weekend- en vakantiekrachten
gezocht voor speelparadijs
KinjerKriebel. Ben jij spontaan,
enthousiast, zelfverzekerd en vind je
het leuk om met kinderen te werken?
Stuur dan jou CV en motivatie naar
info@beringerzand.nl.
Te huur gevraagd echtpaar, 65 jaar
zoekt vrijstaande huurwoning met
garage aan de rand van Panningen.
Tel.: 06 30 77 19 09.

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Vakantie & weekend (baan).
Een vakantiegevoel tijdens het
werk? Deze garantie krijg je
als receptionist(e) op Camping
Beringerzand. Solliciteer snel naar
een weekend- en vakantiebaan op
de receptie gedurende het hele jaar
(17+).

HAN-MARK
ARENDSE

077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Poetshulp gezocht voor een
woonhuis in Helden. Tel. 077 307 71
79.
Verloren gereedschapstas met
inhoud van W. v. Hornestr. naar blokhut
in Helden-dorp. Tel. 077 307 43 39.

T. k. gevraagd landbouwmach.
2.3.4.schaarwenteploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/bloter/weisleep/schudders/
hark/maaier/tractors enz. 06 19 07
69 59.
Moeite met Engels? Gediplomeerd
Remedial Teacher en Native Speaker
English heeft plaats op de dinsdag
voor individuele begeleiding en/
of les. Voor meer informatie mail
engelsmetgermaine@kpnmail.nl
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen Frieslanders Belana
Bintje, vele soorten vollegrond- en
kasgroenten vosberger, onbespoten
prei 1kg 1euro, koolrabi 0.50. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten.
Jan Derikx, Hoek 10, Meijel.
Tel. 077 466 22 83 of 06 10 95 42 20.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Tulpen te koop. Met zorg geteeld
bij Zorgtuinderij Kaate, Zandberg
10 Helden. Ma t/m do van 8.30 15.30 vrij en zat van 8.30 - 12.00.
Vrijdagmiddag op de markt in
Panningen.

Voluit leven in 2018!
Wilmien coacht en traint. Waardevol
leven met meer veerkracht. Cursus in
MC WIEENHOF te Venray. Voluit Leven
kan ook op individuele basis. Kijk op
www.act4balance.nl/actueel voor
meer informatie.

Weekend- en vakantiekrachten.
Wij zijn per direct op zoek naar
vakantie- en weekendkrachten in
horeca (16+) en bij de receptie (17+)
op Camping Beringerzand. Interesse?
Stuur dan een CV en motivatie naar
info@beringerzand.nl.

Geboren op
10 januari 2018

Seth

Sjeng Theo

Zoontje en broertje van:
René Bouten en
Gemma Kooter
Merle en Loet
Donk 8a
5995 PL Kessel

Proficiat

Bas Verhaegh
met het behalen van je
doctoraat aan de faculteit
geneeskunde in Maastricht!
Pap, mam, Lieke, Ron
Vrijdag 19 januari a.s.
vieren onze ouders/grootouders

Coen Zegers &
Truus Zegers-Peeters
hun 50-jarig huwelijksfeest.
Wij wensen hun een
hele fijne dag!
Kinderen en kleinkinderen

Vrijwilliger ouderenvervoer
gevraagd die tegen vergoeding
ouderen die Zorgboerderij Bergerbaan
bezoeken wil vervoeren. Gevraagd
affiniteit met de doelgroep ouderen.
Wij hebben eigen bussen. Tijden 8.30
en 16 uur. Tel. 077 374 69 12
Computerproblemen?
Voorkom óók in 2018 dataverlies,
bankfraude en andere stress. Ik zorg
voor een schone, veilige en snelle pc/
laptop. Karel Heines Baarlo. Verdere tips
en info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

U I T VA A R T Z O R G

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

HALLO in Praag

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas

“Proefles Meditate”. Rust in je hoofd,
balans, energie. Dan is meditatie
misschien iets voor jou! Ervaar
deze proefles op zondag 28 Januari
bij “Lekker Laeve!” Helden info
mjccbultman@live.nl 06 17 15 97 43
Meditatie couch.

Assertief willen zijn?
Gratis introductie workshop “Assertief
door persoonlijke ontwikkeling” 29 jan.
19.00 u Kerkeboske aan de Koeberg
3 te Helden. Info en aanmelden Hetty
Vestjens 06 16 04 86 08
samen@op-weg-naar-verbinding.nl

Welkom lief ventje!

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

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

Een HALLO op vakantie uit de ‘oudere’ doos. Tom Franssen en Maurice Peeters uit Helden brachten
de afgelopen kerstdagen namelijk door in het Tsjechische Praag. Daar maakten ze bij de kerstboom
in het oude centrum van de stad, met de oude stadstoren op de achtergrond, een foto mét de HALLO.
“Hoe leuk is dit. Op eerste kerstdag in het magische Praag. HALLO!”, aldus de heren.
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Eerste buurtborrel van de politie

Wat speelt er in de buurten van
Peel en Maas?
Politie Peel en Maas hield op dinsdag 16 januari voor de eerste keer een buurtborrel. Mensen uit Kessel,
Kessel-Eik en Helden waren uitgenodigd op het politiebureau in Panningen om kennis te maken met de agenten
en een kijkje te nemen in ‘de keuken’. De bezoekers mochten ook nog aangeven wat zij als de grootste problemen in hun dorp ervaren. De opkomst viel wat tegen, maar de reacties waren positief.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Zo’n vijftien belangstellenden
reageerden op de uitnodiging van de
politie om naar het bureau te komen
voor de kennismaking. De meesten
gaven zich uit nieuwsgierigheid op.
Zo ook meneer Osinga uit Helden.
“Ik ben beheerder van onze buurtwhatsapp, dus het leek me van belang
om hier naartoe te komen. Al moet
ik zeggen dat ik vooral nieuwsgierig
was en kennis wilde maken met de

politie.” Christel Ingwersen uit Kessel
had eenzelfde reden. “Als burger weet
je eigenlijk maar weinig over wat de
politie eigenlijk doet. Het is leuk om
te zien hoe het er achter de schermen
aan toe gaat hier. Ik heb nu een beter
idee van wat ze op het bureau doen.”
Kennismaken op een informele
manier en laten zien wat er gebeurt
op het bureau was één van de redenen van de politie om de borrel te

organiseren. De andere was om te kijken wat er leeft in de dorpen, vertelt
Heddeke Zeegers, één van de initiatiefneemsters van het project. “Wij
kunnen als politie wel denken wat
er speelt bij de burgers in de dorpen,
maar misschien is dat wel helemaal
anders. Daarom mogen de deelnemers
aan de borrel hier aangeven wat volgens hen de grootste problemen zijn.”
De aanwezige burgers grepen hun

kans en gaven aan waar zij mee zitten
in hun dorp. Voor Helden kwam dat
neer op bijvoorbeeld inbraken, te hard
rijden en het dumpen van afval naast
de wegen. In Kessel bleek de vermeende pyromaan, die al maanden in
de nachtelijke uren aan de slag gaat,
nog steeds de gemoederen bezig te
houden. “Gelukkig houdt hij of zij zich
al een tijdje rustig”, vertelt Marion
Vissers, wijkagent in onder meer
Kessel. “Deze avond is een uitgelezen
kans om duidelijk te maken dat we
heel veel doen om de pyromaan op
te pakken. We zijn misschien niet zo
zichtbaar geweest in Kessel, maar we
zijn bijvoorbeeld veel in burger op pad
geweest. We blijven ermee bezig.”
Voor de nachtelijke branden is nog
niemand opgepakt.
Het is volgens Marion regelmatig zo dat de politie een ander beeld
heeft van wat er speelt dan de daadwerkelijke problemen. “Zo hebben wij
een keer een groot onderzoek gehad
naar de problemen die ’s nachts ontstonden als de discotheken in Helden
dichtgingen. Wij dachten dat omwonenden veel overlast ondervonden.
Uit het onderzoek bleek juist dat ze

dat helemaal niet dachten. Ze wisten
waar ze aan begonnen toen ze op die
locatie gingen wonen. Dus het is heel
goed om contact te houden met de
buurt en deze avond is daar uitermate
voor geschikt.”

‘Hoe krijgen we
jongeren hier?’
De eerste borrel is vooralsnog een
pilot. De politie gaat aan de slag met
de resultaten en houdt de aanwezige
burgers op de hoogte van de vorderingen. Als het een succes blijkt, volgen
in de loop van het jaar ook de andere
dorpen. De agenten hadden graag wat
meer jongeren gezien bij de avond.
Heddeke: “Nu lag de gemiddelde leeftijd toch vrij hoog en dan krijg je maar
één kant te horen. Misschien spelen er
onder de jeugd wel heel andere zaken
waar we als politie mee aan de slag
moeten. Maar hoe krijg je die jongeren hier?”, vraagt Heddeke zich af.
“We hebben via Facebook geprobeerd
en we komen op scholen en dergelijke, maar er wordt niet gereageerd.
Als iemand ideeën heeft, horen we
het graag.”

Op heterdaad
betrapt in Beringe
Twee mannen zijn in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 januari
op heterdaad betrapt toen ze bezig waren met een ladingdiefstal op de
Schoorgras op het industrieterrein in Beringe. Het gaat om twee
Eindhovenaren van 21 en 24 jaar oud. Ze werden op camerabeelden
gezien door een beveiliger die rond 02.15 uur de politie inschakelde.
De beveiliger zag op camera
beelden licht schijnen bij geparkeerde vrachtwagens en schakelde
de politie in. “Agenten reden naar
de melding toe en zagen op de
Schoorgras de twee verdachten wegrennen”, zo laat de politie weten.
“Na een korte achtervolging kon het
duo worden ingerekend. Na onder-

zoek bleek dat er in een vrachtwagen
was ingebroken, die op het terrein
stond.” De twee verdachten zijn
meegenomen naar het politiebureau
waar ze verder ondervraagd werden.
Politie-eenheden van Peel en Maas,
Weert-Nederweert, Horst en Peelland
werkten mee aan de actie om de
verdachten in te rekenen.

Bouwens
haalt 7.400 euro op
Leerlingen van middelbare school het Bouwens uit Panningen
hebben bij de goededoelendag, die plaatsvond op vrijdag 22 december, ruim 7.400 euro opgehaald. Dat maakte de school op vrijdag
12 januari bekend. Het geld gaat naar stichting KiKa en het Glazen Hoês
dat zich dit jaar inzette voor stichting Leergeld Peel en Maas.

Egchelnaar derde bij NK Risk
Rob Gielen (26) heeft op zaterdag 13 januari de derde plaats veroverd bij het NK Risk in Delft.
De Egchelnaar verloor in de eerste ronde, maar won daarna vier potjes. Daarmee werd hij de beste
van de eerste ronde-verliezers en ontving hij een houten Risk-bord als prijs. “We gingen met vier
vrienden en hebben ons de hele dag goed geamuseerd”, vertelt Rob. “We spelen bij ons in de kiët
vaak Risk en dachten dat het wel leuk zou zijn om mee te doen. Ik kan het iedereen aanraden.
Het was een leuk ervaring. Ik denk dat we volgend jaar weer meedoen.”

Elke klas van het Bouwens mocht
in samenspraak met de mentor haar
eigen klassenactie bedenken om
zoveel mogelijk geld op te halen
voor de goede doelen. Zo werden er
bijvoorbeeld zelfgemaakte kerstversieringen verkocht of konden leerlingen tegen betaling deelnemen
aan een Fifa-toernooi. Ook konden
leerlingen in de sporthal kijken naar
diverse sportwedstrijden tussen leerlingen en docenten en werden inwo-

ners van de gemeente Peel en Maas
verrast met een heuse ‘Christmas
Carol’.
De opbrengst van 7.415 euro is
nog een voorlopige eindstand, zo
laat de school weten. “Tijdens de
open avond op vrijdag 26 januari
zullen er wafels worden verkocht,
waarvan de opbrengst ook ten
goede komt aan stichting KiKa en
het Glazen Hoês van Omroep P&M”,
aldus de school.
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BaarloStormt wordt
BaarloBattert
Het obstakelevenement BaarloStormt gaat verder onder de naam BaarloBattert. Volksfeesten Baarlo
organiseerde de laatste jaren samen met DSV VenloStormt de hindernissenloop BaarloStormt, maar beide
organisaties besloten dat Volksfeesten Baarlo genoeg ervaring heeft opgedaan om zelf verder te gaan.
Dat gebeurt onder de naam BaarloBattert.

“Zowel DSV VenloStormt als
BaarloStormt zijn inmiddels zo groot
geworden dat het combineren van de
twee evenementen voor de organisatie van DSV VenloStormt steeds moeilijker wordt”, aldus de organisaties.
“Daarbij komt dat de evenementen elk
jaar vlak na elkaar plaatsvinden.
Beide organisatie hebben actief bij
elkaar in de keuken gekeken en veel
geleerd van elkaar. Ze kijken dan ook
met veel plezier terug op de prettige
samenwerking.”
Piet van der Haas, voorzitter van
Volksfeesten Baarlo, is blij met de hulp
die het evenement altijd kreeg van

VenloStormt. “Wij zijn dankbaar voor
de ondersteuning en expertise die wij
de afgelopen jaren hebben mogen
ontvangen van DSV VenloStormt.
Een stevige basis is gelegd om
nu zelfstandig door te gaan met
BaarloBattert”, aldus Van der Haas.
Ook Dennis Meens, voozitter van
VenloStormt, kijkt met genoegen
terug op BaarloStormt. “Jaren hebben
wij met veel plezier samengewerkt.
Wij hebben veel waardering voor
het enthousiasme, creativiteit en
deskundigheid van Volksfeesten
Baarlo. Ze weten iedere keer weer met
nieuwe elementen Baarlo te verrassen

en een leuk evenement neer te zetten
voor jong en oud.”
Koen Hendriks van de organisatie
van BaarloBattert wil de vrijwilligers
van het Baarlose evenement nog een
hart onder de riem steken. “Een grote
drijfveer om zelfstandig door te
gaan, is de enorme betrokkenheid en
toewijding van de vele vrijwilligers.
We zijn hen enorm dankbaar.”
Zaterdag 2 juni is de eerste editie
van BaarloBattert.
Kijk voor meer informatie en
inschrijven voor de tocht op
www.baarlobattert.nl en de Facebookpagina van BaarloBattert.

HALLO in China
Op tweede kerstdag was er geen kerstdiner voor acht muzikanten uit Peel en Maas, maar een
lange vliegrit. Zij stapten samen met ruim vijftig muzikanten in het vliegtuig richting China.
Deze muzikanten maken deel uit van het orkest Euregion Brass, Wind & Percussion’ dat rondom de
jaarwisseling een concertreis heeft gemaakt naar China. Daar gaven ze in grote concertzalen
optredens in de regio Shanghai. De foto is genomen in het Huzhou Grand Theater waar het orkest op
Oudejaarsavond speelde. Ivar Kassteen, Tom Dautzenberg, Petri Mommers, Jauke Engels, Leanne
Vermazeren, Simone Jacobs, Marcel Verberne en John Vermazeren poseerden met de HALLO.
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CV De Eikkaters
Kessel-Eik

11 vragen aan prins Bjorn I

‘Het spoelbakduiken
moeten we erin houden’

PRINS BJORN I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Proficiat trio,
unne sjoëne vastelaovend!
Maasstraat 24, Kessel-Eik, tel. (077) 462 29 50

www.gerriesilvrants.nl
Chauffeurs &Eetcafe

“De Pleisterplaats”
Rijksweg 5,Kessel-Eik

Bjorn I Bjorn en Richard
Prins Rob de 3e enPrins
adjudanten
en
adjudanten
Rob en Nick
Van
herte gefeliciteerd
en
Van
hertevastelaovendj
gefeliciteerd en
unne hiele
sjoene
toegewinst
unne hiele sjoene vastelaovendj toegewinst

Lanterdweg 23 Kessel • 077 462 13 57 • www.maaskessel.nl

weej winse ederein unne sjoene vastelaovend!

Wij wensen prins Bjorn I
en zijn adjudanten
Rob en Nick een
geweldige vasteloavend!
Karreweg Noord 57 Kessel
Tel. (077) 462 20 20 info@polypla.nl
www.polypla.nl

Proﬁciat prins Bjorn I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

’Genne paniek ,
deze vastelaovend
wuurt kei sjiek!’
Wie ben je?
Ik ben Bjorn Albers, 28 jaar jong,
geboren in Maastricht en zoon van Mark
en Tiny Bex. Ze noemen mij ook wel ‘pruus’
omdat ik tijdens mijn jeugd een aantal jaar in Duitsland
heb gewoond met mijn ouders. Nu woon ik samen met
mijn vriendin Joyce in Kessel-Eik. Ik ben al enige jaren
lid van carnavalsvereniging De Eikkaters. Samen met
mijn adjudanten ben ik vaker te vinden in
café De Pleisterplaats bij ons in het dorp.
Waar werk je?
Ik werk als internationaal vrachtwagenchauffeur
bij Ke mpen transport in Venlo. Het is heerlijk werk.
De vrijheid die je bij dit beroep hebt is heel fijn.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Twee jaar geleden heb ik al de eer gehad om adjudant te mogen zijn van mijn kameraad Rob Stemkens.
Samen met hem en mede-adjudant Richard Geraets
heb ik toen veel plezier beleefd die carnavalsdagen. Dat
is een mooie herinnering om aan terug te denken. Toen
ze mij vroegen om prins te worden, hoefde ik dus geen
moment te twijfelen.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Een echt pakje heb ik eigenlijk nooit gehad. Meestal
was het een mengelmoesje met van alles wat. Wel heb
ik een leuk ezelpak gehad. Dat heb ik veel gedragen bij
feesten die zich buiten afspeelden.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’ niet
ontbreken?
Het spoelbakduiken. Daar ontkom je niet aan met die
dagen. ’s Avonds in het café wordt de spoelbak goed
gevuld met water en word je op de kop even onder
gedompeld. Het is een traditie geworden en die
moeten we erin houden. En als het aan mij ligt, blijft
die ook in ere.

Wat betekent ‘vastelaovend’
voor jou?
Feest vieren van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat! Altijd lol en plezier beleven
en iedereen doet gezellig mee. Want hier in het
eigen dorp is ‘vastelaovend’ vieren toch het beste.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Na Aswoensdag heb ik nog even om bij te komen van
alle carnavalshectiek. Daarna moet ik er toch echt weer
aan geloven en terug aan het werk gaan. Dan is het
feesten weer afgelopen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik heb het goed geheim kunnen houden. Gelukkig valt
de ‘vastelaovend’ dit jaar vroeg en heb ik het niet zo
lang geheim hoeven te houden. Het was soms moeilijk
om niks te mogen zeggen als ze in het dorp of in de
kroeg weer eens aan het gokken waren wie er dit jaar
prins ging worden.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins kan overal een feestje van maken.
Maar het allerbelangrijkste van een goede prins is
natuurlijk dat het gezellig is én dat iedereen welkom is.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2019?
Dat moet iemand zijn die er net zo veel lol en plezier
aan beleeft als ik doe en straks gedaan heb. Ook zou
het iemand moeten zijn die er vol voor gaat om
carnaval top te maken, want dat is natuurlijk het
allerbelangrijkste.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Ik hoop dat iedereen er op terug kan kijken met het
idee dat we een leuke tijd gehad hebben. Ook vind ik
het belangrijk dat mensen het gezellig gehad hebben
met Rob, Nick en mij voorop bij De Eikkaters.
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CV De Kemphazen 11 vragen aan prins Marcel II
‘Als er een feest is in
Egchel
Egchel, ben ik er bij’

PRINS MARCEL II GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Proﬁciat prins Marcel II

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proﬁciat Prins Marcel II
Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.nl

PROFICIAT

PRINS

MARCEL II
rd
e
e
t
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c
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l
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f
Ge
prins
II
l
e
c
r
a
M
Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

Z E K P R IN S...

oavend
Heb se dien Vastel
eld?
st
be
Aet Pakket al
ganse
Wae helpe dich ‘t
gooije boom!
seizoen aan eine

1 liter erwtensoep
jes
500 gr. gehaktballet
in tomatensaus
eis
500 gr. duuvelkesvl
500 gr. zoorvleis

€18 .95

PROFICIAT EN EIN SJOEËN SEIZOEN GEWENST!
Ringovenstraat 12 • Panningen • tel. 077 3031530 • www.deringoven.nl •

/deringoven

’Mit
eine prins
van Verhaegh,
were ut
onvergeatelikke
vastelaoves
daag!’

Wie ben je?
Marcel Verhaegh (48),
zoon van Piet Verhaegh en
Bea Crommentuyn. Ik ben
opgegroeid op Zelen in Panningen,
waar ik na een korte verblijf elders,
nog steeds woon samen met Yvonne
en onze drie kinderen Jip, Nele en Miel.
Van jongs af aan ben ik in Egchel naar school geweest
en ik heb daar een vriendenkring opgebouwd, Keet
BOEMZ. Verder ben ik al 40 jaar lid van voetbalclub
SV Egchel, ben ik van jongs af aan lid geweest en
daarna nog 10 jaar leider geweest van Jong Nederland
Egchel en sinds 2009 ben ik lid van het bestuur van
buurtvereniging ‘De Hub’ waarbij ik alweer vele jaren
als voorzitter fungeer. Je kunt wel zeggen dat als er een
feest is in Egchel, ik er bij ben.
Waar werk je?
ik werk als LEAN-coördinator bij WP Haton in
Panningen. Wij produceren deegverwerkingsmachines en verkopen die over de hele wereld. Mijn taak is
om processen te optimaliseren en verspillingen zoveel
mogelijk tegen te gaan.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Mijn eerste echte herinnering is het chipsbal bij café
Dotje in Panningen, dat zal ergens in de jaren zeventig
zijn geweest. Mijn mooiste herinnering is natuurlijk de
prinsenonthulling van mezelf op de elfde van de elfde
afgelopen jaar in gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Dat wisselt om de zoveel jaar eigenlijk wel. Zeker
komend seizoen heb ik weer een ander pak aan dan
normaal. Ik mag normaal met de ‘vastelaovend’ graag
een pak dragen, zo bont als je ze maar vinden kan.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’ niet
ontbreken?
De kindermiddag mag wat mij betreft nooit van het
programma gehaald worden. Ik heb er zelf goede
herinneringen aan en als ik de jeugd ook nu nog zie

genieten ieder jaar. Dat moeten
we niet verloren laten gaan.
Wat betekent ‘vastelaovend’
voor jou?
Die magische momenten als je
mensen ziet feesten, zingen, lachen,
dansen, muziek maken, ‘un pilske’ (of
twee) pakken, de optocht lopen, de tranen
van ontroering ‘umdet ut soms zoe sjoën is’, dat is
voor mij de echte vastelaovend.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Ik denk dat ik de dagen erna vooral ga bijslapen, en als
ik wakker word ga balen dat het erop zit voor dit jaar.
Maar ik ga ook zeker glimlachen bij de gedachte aan al
die mooie momenten die we beleefd hebben!
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Met drie kinderen in huis was dit niet altijd gemakkelijk.
Regelmatig moesten we wat verzinnen en maar hopen
dat er niet werd doorgevraagd door de jeugd thuis en
door vrienden en familie als we buitenshuis waren.
Gelukkig was men nog niet zo met carnaval bezig
omdat ik, dat was voor het eerst bij De Kemphazen,
zo vroeg uitkwam op 11 november.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Ik vind mezelf wel vrij sociaal, ik kan met iedereen
goed door één deur. Dat is denk ik wel een eigenschap
die een prins moet hebben. Ik sta ook graag tussen
de mensen en vind het ook belangrijk om voeling te
houden met de jeugd. Als ik zie hoe enthousiast onze
jeugdprins Timo en prinses Anne zijn… gaaf!
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2019?
Dat ga ik eens goed bekijken komende ‘vastelaovend’.
Komend jaar zal ik de prinsencommissie wel
tippen voor mijn opvolger voor het volgende
‘vastelaovesseizoen’.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Als prins van 2018: ‘unne onvergaetelikke vasteloavend’
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11 vragen aan prins Jaco I

‘Hopelijk hebben ze ‘zo’n goeie’
nog nooit gehad’
Wie ben je?
Mijn naam is Jaco Hermans, ofwel Jaco van Wim van Gies van de
langen Hein oët Bree en Joosje van Jacques van sniëder-Sef oët
Tegelen. Ik ben geboren in Nijmegen, maar 111 procent getogen
in Maasbree, waar ik al mijn hele leven woon. Ik ben inmiddels
ruim dertien jaar samen met mijn vrouw Anjulie. We hebben
twee kinderen. Onze dochter Coco is 3,5 jaar en onze zoon
Vinnie wordt in maart 1 jaar.
Waar werk je?
Ik werk als Field Manager Nederland bij United Soft Drinks,
waar ik leiding geef aan het salesteam. Daar werk ik nu ruim
negen jaar. We adviseren sportverenigingen, sportcentra
en sporthoreca in het reilen en zeilen van hun kantine of
horecagelegenheid met de merken AA Drink, Bar-le-Duc en
Raak. Ik werk hier met veel plezier, omdat mijn passie in zowel
de sport als in de voeding zit. Een prima mix dus.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Carnaval vieren zit bij ons in het bloed. Mijn vader werd in
1983 prins en mijn broer Gijs en ik gaan al van kleins af aan
mee naar de kroeg. Daarnaast is het nog altijd vaste prik om
op carnavalsmaandag de optocht te gaan kijken bij ons thuis
en daarna bij Niëns de uitslag af te wachten. De vriendengroep
van mijn vader, ‘t Viaduct, doet ieder jaar mee. Sinds zes jaar
zit ik bij de raad van elf en heb ik andere verplichtingen op
maandag. Wel vind ik het mooi dat ik tegenwoordig bij de
optochtcommissie zit.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Ik ben ooit als vlinder carnaval gaan vieren, een jaar of acht
geleden.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’
niet ontbreken?
Dat zijn er meerdere. De ‘zonnigmorgen´, de optocht
op maandag en de boerenbruiloft. Dit jaar heeft
onze vriendengroep samen met ‘t Rooth
en DSB de boerenbruiloft in handen. Eén
van mijn beste vrienden, Frank, is de
bruidegom en ook mijn broer Gijs zit
in het gezelschap. Dat maakt carnaval
en die ‘boorebroelof’-traditie dit jaar
natuurlijk heel erg speciaal.
Wat betekent ‘vastelaovend’
voor jou?
Het is voor mij een geweldige periode
in het jaar, waarin feesten en gezelligheid
centraal staan. Dit gaat er bij mij nooit
meer uit.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Na Aswoensdag is het voor mij nog een paar dagen afkicken.
Ik werk pas vanaf die maandag erna weer, dus ik heb nog wat
dagen vrij. Dan ben ik vaak ook blij dat het weer even rustig
is qua activiteiten.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?

’Wie later
dèste zuüpte,
löpte neet,
den kruüpte!’

Dat blijft lastig. Ik werd wekelijks wel weer
door iemand aangesproken die zei dat ik prins
werd dit jaar. Voorgaande jaren was dit ook
al zo, maar zo erg als dit jaar heb ik het nog niet
meegemaakt. Althans, dat leek in ieder geval zo. Telkens
als ik nee zei, dacht ik: ze zien dat ik lieg. Gelukkig was dat
niet zo.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Een goede prins moet gewoon een echte carnavalist zijn. Verder
maakt het voor mij niet zoveel uit wat voor type persoon dit is. Hij

moet er zelf van kunnen genieten en moet lekker voorop gaan.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2019?
Dan ga ik voor Rob Hillen. Inmiddels gestopt als raadslid, maar
voor mij met afstand de beste kandidaat om prins te worden. Hij is een ras-vastelaovesvierder en gaat altijd ‘vooRob’.
Samen met zijn Kim mijn perfecte opvolger.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Ze zingen altijd ´zonne gaoje hebben weej nog noeits gehad!´.
Het zou natuurlijk mooi zijn als ze dit liedje na dit jaar niet meer
hoeven te zingen.

Installatiebedrijf

ONDERHOUD EN APK
GROESWEG 50, MAASBREE | 077 374 62 12

Weej winse
Prins Jaco I
en
adjudanten
www.rijschoolrenske.nl Erik en Dennis
unne schoë
ne
Lijsterbesstraat 6,
v
e
s
t
elaovend!
5993 XJ Maasbree
06 23 28 28 54 of 06 23 00 02 79

Lei Blomen

Proficiat
Prins Jaco!

en adjudanten
Erik en Dennis

Alsem 16 • 5993 HJ Maasbree • T 06 - 11 56 33 10
E info@leiblomen.nl • www.leiblomen.nl

Van herte prins en adjudante

samen bouwe we ‘nne schoëne vestelaovend
Venloseweg 21 | Maasbree | (077) 465 12 59
bpg@wijnenbouwmaterialen.nl | www.bpgwijnen.nl
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Open
Deuren
Proficiat prins Jaco I
dagen
enenadjudanten
10
11 oktober
GROESWEG 17, MAASBREE - TEL. 077 465 73 79

Wij feliciteren prins Jaco I
en zijn adjudanten
Gebr. Hermans B.V.
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Erik en Dennis!

van 11.00 tot 16.00 uur

www.haardstede.nl of FaceBook

Prins Jaco I en adjudanten proficiat!

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

Proficiat Prins Jaco I
en adjudanten Erik en Dennis!

Wij wensen jullie een fantastische carnaval toe!

Heierveldlaan 10

Maasbree
077 465 16 16

Wij hebben normale openingstijden tijdens de carnaval

Wij wensen
Prins Jaco I
proficiat!
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl

Wij wensen

Prins Jaco I
en adjudanten
een onvergetelijke
carnaval toe!
www.nienshoreca.nl

Proficiat
I
prins Jaco en
t
en adjudan

s

ni
Erik & Den

Restaurant is tijdens de carnaval normaal geopend

www.hermanvaessen.nl

PROFICIAT!

Proﬁciat prins Jaco I

WWW.RUUDVERHAAG.NL

Wij en onze medewerkers wensen
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX

onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
enWijeen
fantastische
carnaval
toe.Jaco
Alaaf!
enHQHHQ
onze
medewerkers
wensen Prins
I
JH]RQG6
en adjudanten veul plezeer mit de vestelaovend!
9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg
Tel.(077)
(077)465
465
Tongerveldweg 17
17 --5993
5993NH
NH Maasbree
Maasbree -- Tel.
2121
9292

www.loonbedrijfseelen.nl
www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

CV D’n Hab Maasbree

Proficiat prins Jaco I
en adjudanten Erik en Dennis!

Boerebroedspaar gefeliciteerd!

PRINS JACO I G E FE LICITE E RD N A M E N S DE VOLG E N DE BE DRI J V E N

Oude Heldenseweg 8c | Maasbree | T (077) 465 17 72
www.hermansloonbedrijf.nl
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Guus en Vera nieuwe eigenaren café Manders

‘Waar kun je nog soep aan de bar
bestellen?’
Veel kroegen in kleine dorpen hebben het tegenwoordig lastig om het hoofd boven water te houden. De plek
waar jong en oud zich al tientallen jaren ontmoet in het dorp verdwijnt door te weinig belangstelling uit het
dorpsbeeld. Guus Maessen (28) en Vera Bongers (26) uit Egchel denken dat een echte dorpskroeg nog wel
degelijk bestaansrecht heeft. Vanaf half februari is het stel eigenaar van café Manders in Egchel.

Net voor de kermis van afgelopen
juni ging het balletje echt rollen. De
huidige eigenaars Theo (beter bekend
als Thej) en Nel Gommans-Manders
hadden al aangekondigd bezig te zijn
aan hun laatste jaar toen Guus samen
met Nel aan de bar van het café zat.
“Nel vroeg me of het niks voor mij zou
zijn. Toen ben ik serieus gaan nadenken en hebben Vera en ik de cijfers
opgevraagd en er werk van gemaakt.”

Thuishonk voor
verenigingen en
groepen

Een eigen café was al een hele
tijd een droom van Guus. Toch was
er eigenlijk maar één kandidaatcafé. “Als Manders niet in Egchel had
gelegen, had ik deze stap niet genomen. Vera is een echte Egchelse en
ik kom al sinds mijn 13e bij Manders.
Het voelt vertrouwd voor ons.”

Guus en Vera denken dat Egchel
nog altijd behoefte heeft aan
een eigen café. “Manders is het
thuishonk voor veel verenigingen
en vriendengroepen. Een plek waar
jong en oud samenkomt. Meer een
ontmoetingsplek dan een kroeg. We
hopen straks ook meer jongeren naar
de kroeg te trekken.” Guus en Vera
wonen samen in Egchel en kennen
het dorp van binnen en buiten. Met de
gunfactor lijkt het dus goed te zitten.
Ze zien op sommige gebieden wel nog
kansen. “Het dorp groeit nog steeds
en veel van de ‘nieuwe’ mensen
weten niet eens waar Manders ligt.
Ook dat is voor ons een doelgroep om
hier te krijgen.” De nieuwe eigenaren
willen niet te veel veranderen aan het
concept van Manders. “De frietkraam
bij de kroeg maakt Manders uniek”,
vindt Guus. “Dat gaan we niet

veranderen. Misschien wel de grootste
kracht van Manders is dat je gewoon
aan de bar een friet speciaal of zelfs
een uitsmijter of een kom ‘zonnigse
soep’ kunt bestellen. Waar heb je dat
nog? Daarbij is alleen een café lastig
rendabel te maken. De frietkraam kan
dan uitkomst bieden.”

Vijftig jaar naam niet
weggooien
Ook aan de naam wilde het stel
niet te veel tornen. “De naam Manders
bestaat al vijftig jaar. Dat moet je niet
zomaar weggooien”, aldus Vera. “Het
is ook een bekend begrip in de regio
vanwege onder meer het biljarten
en darten. Als je in Roermond vertelt
dat je uit Egchel komt, beginnen ze
meteen over Manders. Als we de
naam hadden veranderd, zou toch
iedereen Manders blijven zeggen,
dus hebben we gekozen voor een iets
modernere versie: Bej Manders.” De
aangrenzende frietkraam krijgt de
naam Van Manders.
Het stel krijgt op 19 februari de
sleutel van de kroeg. De eerste twee
weken wordt het café een klein
beetje verbouwd. “Een cosmetische
ingreep”, aldus Guus en Vera.
“We willen het ‘eigen’ maken met
een iets andere stijl.” Ook komt er een
nieuwe brouwer in de kroeg. De twee
kijken uit naar hun eigen kroeg.
Vera: “Het wordt een grote uitdaging,
maar we zijn er klaar voor en hebben
er heel veel zin in.”

Partnerschap Omroep P&M en
Rabobank vernieuwd
ADVERTENTIE W E E K 0 3

Voorzitter van Omroep P&M Rob Pieron en Anouk Vliegen van Rabobank Peel, Maas en Leudal
hebben vrijdag 5 januari hun partnerschap verlengd. Door het ondertekenen van de overeenkomst
werd de al jarenlang lopende verbondenheid tussen beide partijen vernieuwd. Rob Pieroen: “Het is
fijn om in tijden waar veel innovatie en samenwerking wordt gevraagd, te kunnen bouwen op een
partij als Rabobank die al jarenlang partner van onze omroep is.”
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Maasbrees gezond
heidscentrum geopend
Gezondheidscentrum Maasbree opent op zaterdag 20 januari de
deuren voor belangstellenden. Het is op die dag mogelijk achter de
schermen te kijken bij de bedrijven en organisatie die zich in het nieuwe
gebouw hebben gevestigd.
In Gezondheidscentrum Maasbree
zijn veel bedrijven en organisaties
gevestigd die zich richten op gezondheid. Zo zit er onder meer een huisarts,
apotheek, fysiotherapie, podotherapie
en psycholoog in het centrum. Op 20
januari openen alle aanwezige disciplines hun deuren, zodat er zowel
voor als achter de schermen gekeken
kan worden. Het is mogelijk deel te
nemen aan verschillende acties, zoals
een fitscan bij de fysio en een voet-

Baarlose trouwfotograaf
genomineerd voor award
Trouwfotograaf Ivar Janssen uit Baarlo is genomineerd voor de Bruidsfoto & Film Award van 2018.
Dat werd maandag 15 januari bekendgemaakt. In de categorie Getting Ready maakt de fotograaf
kans op een prijs met zijn foto waarop een bruid te zien is, die tijdens het klaarmaken voor de grote
dag haar nepwimpers laat vallen. Ze duikt vervolgens op de grond om deze te zoeken. “Op dat
moment sprong ik op de salontafel om dit unieke tafereel vast te leggen”, aldus Janssen. De winnaars van de vak- en publieksprijs worden op 28 mei bekendgemaakt tijdens het Bruidsfoto Award
Gala. Stemmen kan tot 10 mei. Kijk voor meer informatie op www.bffa.nl (Foto: Ivar Fotografie)

Een nieuw jaar,
check uw toeslagen!
Zorgtoeslag
Iedereen van 18 jaar of ouder kan
misschien een bijdrage krijgen in
de kosten voor zijn (Nederlandse)
zorgverzekering. Dit hangt af van
de hoogte van je inkomen en
vermogen.
Huurtoeslag
Wanneer je huur in verhouding tot
je inkomen relatief hoog is, kom
je misschien in aanmerking voor
huurtoeslag. De huur die je betaalt,
moet binnen bepaalde grenzen
blijven. Deze mag niet te laag zijn
en niet te hoog. Hoe hoog precies
hangt af van je omstandigheden.
Kindgebonden budget
Je hebt recht op een kindgebonden
budget als je 1 of meer (pleeg-,
stief-) kinderen hebt die jonger zijn
dan 18 jaar. De hoogte is afhankelijk
van je inkomen, het aantal kinderen,
hun leeftijd en je vermogen.
Kinderopvangtoeslag
Wil je werken en gebruik maken

van kinderopvang, dan kom je
waarschijnlijk in aanmerking voor
kinderopvangtoeslag. Hoeveel je
krijgt, is afhankelijk van je inkomen
en hoeveel kinderen je naar de
opvang brengt.
Wil je meer weten over de
kinderopvangtoeslag en de andere
toeslagen kijk dan op Toeslagen.nl.
Hier kun je middels het maken
van een proefberekening in een
oogopslag zien of je recht hebt op
een toeslag.
Toeslagen aanvragen
Check met de proefberekening snel
op welke toeslagen je recht hebt en
hoe hoog de bedragen zijn. En vraag
de toeslag waar je recht op hebt en die je nog niet krijgt - direct aan.
Laat geen geld liggen!
Je vraagt je toeslag aan bij de
Belastingdienst. Voor het aanvragen
heb je een DigiD nodig. Voldoe je
aan de voorwaarden, dan krijg je
van de Belastingdienst maandelijks
een bedrag op je rekening gestort
als bijdrage in je kosten. Alleen het

Gezocht

NT2 Docent
Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.

Oh, zit dat zo!

Er zijn 4 toeslagen:

drukmeting bij de medisch pedicure.
Het gezondheidscentrum is gevestigd in het gebouw waar voorheen
Trefcentrum D’n Adelaer was gevestigd
in Maasbree. Bij de verbouwing die in
2016 begon, werden de sporthal en
het trefcentrum gesplitst van elkaar.
De oude gebruikers van het trefcentrum verhuisden naar MFA ’t Hoes van
Bree. De sporthal en kantine bleven
wel bestaan, maar zijn nu losgekoppeld van het gezondheidscentrum.

Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.

Door: Ed Nijssen, directeur

kindgebonden budget hoef je
meestal niet zelf aan te vragen,
maar krijg je automatisch.
Let op:
De kinderopvangtoeslag moet je
aanvragen binnen 3 maanden na
de maand waarin je kind voor het
eerst naar de opvang gaat. Gaat je
kind dus in juni 2018 voor het eerst
naar de crèche, vraag dan uiterlijk
30 september de toeslag aan.
Wacht niet te lang met aanvragen,
anders loop je toeslag mis.
Tip:
Blijkt uit de proefberekening dat
je in 2017 ook recht had op huurof zorgtoeslag of kindgebonden
budget? Deze kun je nog tot
1 september 2018 aanvragen.

Ruijsstraat 4 Panningen, 077 - 306 61 25
www.a-drie.com

Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com
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GEPLUKT Miek van Heugten

Miek van Heugten (58) uit Grashoek heeft zo ongeveer de hele wereld al gezien, maar is net zo betrokken bij
haar eigen woonplaats waar ze met man Peter woont. Zo maakt ze het jaarlijkse fotoboek van vrouwenvereniging ZijActief en zit ze één keer in de twee weken op basisschool De Horizon in de schoolbieb. Deze week
wordt Miek geplukt.
Vanwege haar betrokkenheid
bij Grashoek, en omdat ze moeilijk
stil kan zitten, besloot Miek zich in
2004 aan te sluiten bij ZijActief. Ze is
zelf geboren in Helden, maar voelt
zich inmiddels helemaal Grashoeks
en zit sinds 2011 ook in het bestuur
van de vrouwenvereniging. “Ik ben
bij ZijActief gegaan omdat ze vaak
leuke avonden organiseren. Daar
ga ik ook altijd naar toe, ook als het
onderwerp mij minder aanspreekt.
Ik weet hoeveel tijd en moeite
het bestuur in de avonden heeft
gestoken, dus dan ga ik in ieder
geval kijken.”

Tot 2005 nooit
computer gehad
Nu is Miek binnen het bestuur
verantwoordelijk voor tafelversierin-

gen, foto’s maken en het jaarlijkse
fotoboek waarin alle activiteiten van
ZijActief terugkomen. Dat kost behoorlijk wat tijd, zegt Miek. “Misschien ben
ik wat te perfectionistisch, maar ik wil
dan ook dat alles goed is en er mooi
uitziet. Ik zet ook overal bij wat voor
activiteit het was. Het kost allemaal
wat meer tijd, maar in de toekomst
kunnen we dan fijn terugbladeren in
een boekje en weten we wat er aan
de hand was.”
De fotoboeken maakt Miek
online op haar computer. Tot 2005
had ze nog nooit met een computer
gewerkt, laat staan eentje in het
bezit gehad. In dat jaar sloot ze zich
echter aan bij het nieuwe initiatief
van een bieb in Grashoek. “De ouwe
bieb-bus die eerst hier kwam, was
versleten en stopte ermee. Toen is
een aantal mensen begonnen met

een bieb in gemeenschapshuis De
Ankerplaats. Ik ben een paar maanden
later ingestapt.” Sindsdien zit Miek
regelmatig in de bibliotheek die
inmiddels in basisschool de Horizon
zit en helpt ze de leerlingen van de
school met het uitzoeken en inleveren
van boeken en alles netjes te houden.
“Ik vind het heerlijk om met kinderen
bezig te zijn en ik lees zelf ook graag,
dus het past perfect bij mij.”
Wat ook goed bij Miek past, is
reizen. Samen met Peter ging ze al
de hele wereld over. Het begon in
2005 met Nieuw-Zeeland. “We zagen
The Lord of the Rings en ik zei tegen
Peter: ‘Daar gaan we heen.’ Toen
hebben we dat ook daadwerkelijk
gedaan.” Na Nieuw-Zeeland volgden
onder meer Canada, China, Indonesië,
Costa Rica en Vietnam. “Reizen
vinden we allebei heerlijk. Vooral die
prachtige natuur in het buitenland,
geweldig. Lekker wandelen, bezig
zijn en dingen zien. Als ze mij een
tiendaagse vakantie in een luxe
hotel in Turkije aanbieden, schuif ik
dat door. Daar word ik alleen maar
ongelukkig.”

Wel is Miek nog mantelzorgster bij
Frits die ze al 41 jaar kent. “Frits heeft
Alzheimer en zit in een groepswoning.
Twee keer per week ga ik erheen voor
de was, om te wandelen, koffie te
drinken en een praatje te maken.”
Door de hoofdpijn kan Miek ook
vaak niet al te lang bezig zijn met
een andere grote hobby: eigen kleren
maken. Meteen na de huishoudschool
begon ze met die hobby. “Ik maak
eigenlijk alles”, vertelt ze. “Jurken,

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.

2
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5

3

1
6

7
8

Stoffen kopen voor
eigen kleren
Toch is het voor Miek soms lastig om veel te wandelen of dingen
te bekijken. Ze heeft vaak last van
hoofdpijn en andere fysieke ongemakken. Daarom is ze al jaren geleden
gestopt met werken als huishoudster.

jassen, rokken. De stoffen haal ik
bij markten in Venlo, Roermond en
Eindhoven. Dan neem ik iets mee en
heb ik al in de kop zitten hoe het er
uit komt te zien, maar in de uitvoering kan het dan alsnog veranderen.
Net hoe het uitkomt.” Het fysieke
ongemak zorgt er dus niet voor dat
Miek bij de pakken neer gaat zitten. “Ik ben geen opgever. Ik kan
nog zo veel dingen wel. We maken er
gewoon het beste van.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Oplossing vorige week:
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Toekomst

De gemeente moet digitale aankondigingsborden neerzetten
Horizonvervuiling en weggegooid geld, vindt lezer Mieke Jacobs uit
Maasbree digitale aankondigingsborden. Zij is één van de velen die het
oneens waren met de stelling van twee weken geleden. In totaal stemde de
meerderheid, 67 procent, tegen de stelling ‘De gemeente moet aankondigingsborden neerzetten’. Gemeente Peel en Maas besloot deze borden niet
aan te schaffen, omdat ze erg duur zijn en er anders voornamelijk reclame
op te zien is. “In deze tijd met diverse digitale mogelijkheden via onder

andere Facebook is het bovendien overbodig een bord te plaatsen”, aldus
de Maasbreese. Zelf plakte ze jaren posters op aankondigingsborden, wat ze
geen leuk werkje vond. “Geen posters of digitale borden meer. Adverteren
via internet is gratis en doeltreffend en evenementen promoten kan ook via
de HALLO!”, besloot Mieke Jacobs haar betoog. Ook op de Facebook-pagina
van HALLO stemde de meerderheid tegen. Cor Roelofs liet weten: “Nee, geen
reclameborden. Het ontsiert de mooie kernen die we hebben.”

Met carnaval moet iedereen twee
dagen vrij hebben
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat is het doel van de petitie
Carnavalvrij die een Brabantse bierbrouwer opstartte. Oud-PSV’er Björn van der
Doelen werd het gezicht van de campagne. Om op de agenda van de Tweede
Kamer te komen, moeten er minimaal 40.000 handtekeningen verzameld worden. Dat is gelukt, want de teller staat inmiddels bijna op 100.000.
Het draagvlak voor carnaval is vooral onder de rivieren groot. Mensen
nemen meerdere dagen of zelfs een hele week vrij en winkels en bedrijven
sluiten hun deuren. Daarom zou het een goed plan zijn als men op maandag en

dinsdag van carnaval standaard vrij krijgt. Dat is toch meer waard dan vrij met
Hemelvaart of Goede Vrijdag?
Aan de andere kant heeft het weinig zin voor mensen die geen carnaval
vieren. Daarbij bepaalt de overheid de officiële vrije dagen niet. Dit staat in een
cao of in het contract met de werkgever. Het is dan ook ondenkbaar dat het
gaat lukken om twee vrije dagen voor het hele land te realiseren. Een goeie
marketingstunt van het biermerk is het wel.
Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 02) > Overstappen van raadsleden is een vorm van kiezersbedrog > eens 83% oneens 17%

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Je
droomhuis
kopen?

Ik doe met je
mee?

Luc Pechtold doet mee met Chantal en Jeroen
"Chantal en Jeroen wilden graag wat groter wonen. Nieuwbouw op Schrames in
Helden was écht hun droom maar er waren veel geïnteresseerden. Gelukkig heb
ik hen binnen 48 uur kunnen helpen en zijn ze nu volop aan de slag."

Bekijk de video met Chantal en Jeroen op rabobank.nl/pml
Growing a better world together
Op de foto van links naar rechts: Luc Pechtold (financieel adviseur Rabobank), Chantal van Ninhuijs en Jeroen Gijsbers
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Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Een waargebeurde woordenwisseling van een echtpaar in
de kerk: Toen de vrouw zag wat
haar man op de collecteschaal
wilde gooien siste ze, net iets te
hard: “Hé, niet zoveel!” De man
fluisterde terug: “Die keer dat ik
in de kerk kom, wil ik wel wat
fatsoenlijks geven.” Die man
voelde het aan. Je geeft geen
klein fooitje. In de collecte offer
je naar draagkracht.
Jezus noemt ‘het penningske
van de arme weduwe’ van
groter waarde dan wat de rijken
vanuit hun overvloed geven.
Toch zijn er nog er nog altijd
mensen die er goed van leven
en een muntje van twee, vijf of
tien eurocent op de collecteschaal gooien. Die denken
blijkbaar dat de kerk daar de
verwarming van kan laten
branden, het kerkgebouw kan
onderhouden en de overige kosten kan betalen. Behalve de
collecte is het van groot belang
dat veel parochianen de eigen
parochie steunen door de
kerkbijdrage. En gelukkig doen
er dat veel. De kerkbijdrage is
een bedrag dat men jaarlijks of
in termijnen overmaakt om de
kerk te onderhouden.
De opbrengst hiervan vormt een
onmisbaar fundament onder het
voortbestaan van iedere parochie en van ieder kerkgebouw.
Natuurlijk gaat het in iedere
parochie om geloof, hoop en
liefde. Dat is de kern, maar als
de rekeningen niet meer
betaald kunnen worden ziet het
er slecht uit. Eénmaal per jaar
‘zeurt’ de parochie over geld.
Over hoe belangrijk het is dat
mensen die willen dat die
parochie blijft en dat het kerkgebouw als historisch
en beeldbepalende
monument in het dorp
voortbestaat, deze ook
steunen. Zonder voldoende geld houdt het
vroeg of laat op.
Binnenkort slaan de
parochies weer op de
trom vanwege de Aktie
Kerkbalans. De opbrengt
is helemaal bestemd
voor de eigen parochie.
Met steun van velen is
er zeker een toekomst.
Peter
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week 03 / 18 januari 2018 / Informatie van en over de gemeente

Beperkte dienstverlening

Het Huis van de Gemeente is door ICT-werkzaamheden op donderdagmiddag 18 januari en
vrijdagmiddag 26 januari vanaf 13.00 uur gesloten. De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Bermbeheer Peel en Maas
In Peel en Maas is sinds juni 2017 een nieuw bermbeheer ingevoerd. Na ruim een half jaar van
uitproberen en testen, gaat in 2018 het nieuwe beheer helemaal gestalte krijgen.
Het maaien is ingedeeld op wegtype
Zo hebben we wegtype 1: de drukke
doorgaande wegen buiten de kom.
Veiligheid is hier prioriteit. Het beheer
bestaat hier uit 2x per jaar klepelen,
het maaisel laten we liggen. Vaak wordt
in de eerste beurt de 1ste meter gemaaid
en in de tweede beurt de hele berm.
Ook worden de moeilijk overzichtelijke
plekken (zoals sommige kruispunten)
3x geklepeld. Wegtype 2: zijn de zand
wegen en ontsluitingswegen van akkers.
Deze bermen worden pas gemaaid
als na schouwen blijkt dat dit nodig
is. Het maaisel wordt hier afgevoerd.
Deze bermen bieden mogelijkheden voor
ecologische ontwikkelingen.
Wegtype 3: zijn de doorgaande wegen buiten de kom die minder druk zijn. Hier wordt 1x per
jaar geklepeld, het maaisel blijft liggen. Het klepelen gebeurt tegelijk met de tweede beurt van
de wegtype 1-bermen.
Wegtype 4: zijn minder drukke wegen buiten de kom met een voedselarme berm waar
ecologische ontwikkeling wordt gestimuleerd. Het beheer bestaat uit 1x per jaar maaien en
afvoeren van het maaisel. Op die manier willen we tot verschraling van de berm komen en
biodiversiteit bevorderen.
Doel van het nieuwe bermbeheer
Doel van het nieuwe beheer is natuurlijk veiligheid, maar ook de diversiteit in de bermen.
Bermen zijn stukjes natuur langs de weg die als zodanig in stand gehouden moeten worden.
Klein wild kan zich in het kruidenrijk gras verschuilen en op rustige plekken nestelen ze zich
zelfs. Ook zijn de bermen verbindingen tussen leefgebieden voor de diversiteit van fauna.
Door op diverse plaatsen niet of weinig te maaien, stimuleren we meer diversiteit in de
begroeiing. Dit komt ten goede aan de vlinders, bijen en ander insecten.
Gazonbeheer past daar niet bij. Steeds vaker zien wij dat mensen de bermen zelf maaien en
dit zo doen dat er een kaalgeschoren grasmat ligt die voor flora en fauna niets te bieden heeft.
Ook ontstaat er vaak maaischade aan bomen en ander obstakels die in de berm staan met alle
gevolgen en kosten van dien.
Met het nieuwe beleid vragen wij u als inwoners van Peel en Maas om uw medewerking
door NIETS te doen. Laat de berm de berm zijn en maak er geen gazon van.

Verstrekkingsbeperking BRP
Persoonsgegevens
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de
basisregistratie personen (BRP). Het gaat om uw:
• adresgegevens;
• gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
• uw nationaliteit;
• ouders en eventuele kinderen.
Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en
aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de
informatie die zij uit de BRP van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instantie wordt verstrekt.
Waar vraag ik verstrekkingsbeperking van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt verstrekkingsbeperking van al uw persoonsgegevens aanvragen bij het cluster
Burgerzaken van de gemeente waar u woont. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen
waarom u verstrekkingsbeperking wil. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige
kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf
verstrekkingsbeperking van zijn/haar persoonsgegevens aanvragen. Uw gegevens uit de BRP
worden dan niet aan derden verstrekt.
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens verstrekt worden, ook al heeft u hiervoor
een verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens ingediend. Wanneer
overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens
vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.
Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een
gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw
mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing
Of u binnen of buiten de gemeente verhuist waar u verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens heeft aangevraagd, deze verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens
blijft bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden.
Ook via onze website
Het verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen via
onze website. U heeft hiervoor wel uw DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de
medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster Burgerzaken, tel. (077) 306 66 66.

Winterfoto’s
Heeft u mooie winterfoto’s van Peel en Maas... sneeuw, Kerstmis, nieuwjaar... stuur ze
dan in voor de fotowedstijd voor de gemeentegids 2019.

Winterdroom bermen
Ik loop over de paden en ik zie in de bermen de sporen van vogels en kleine dieren. En realiseer
me dat langs de kant van de weg nergens plastic afval of andere rommel ligt.
Hoe kunnen we dat bereiken?
Het voedsel is schaars, alles wat de dieren aan voedsel kunnen vinden, is meegenomen.
Het hele jaar de bermen niet maaien. Uw afval hoort in een prullenbak. Neem het afval dat u
onderweg ziet liggen mee naar huis. Bijvoorbeeld steeds één blikje of flesje.
Wist u dat?
• Klepelen is een ecologische maaimethode is, waarbij het gras fijngeslagen wordt met
draaiende stalen cilinders. Het maaisel blijft achter in de berm, composteert daar en verrijkt
zo de bodem;
• geniet tijdens de dagelijkse ommetje van de grillige vormen van de bomen;
• let eens op de heggen, naar de mussen die beschutting zoeken;
• hondenhaar en stof uit de wasdroger in een sinaasappelnetje mooi materiaal is voor de
vogels aan een boom of een taak, je kunt het zo ergens ophangen;
• strooi zo weinig mogelijk zout, maar gebruik eerst de sneeuwschuivers om je pad/trottoir,
weg naar brievenbus et cetera sneeuwvrij te houden;
• gebruik alleen zout bij flinke vorst.
Tuintips
• laat de oude zaadrijke planten liggen, voer de tuinvogels en zorg tijdens de vorst voor
drinkwater zodat we een goede basis hebben voor het voorjaar;
• veeg in februari de vogelhuisjes schoon. Laat oude zaadrijke planten minstens tot maart liggen.

Denk wel aan de volgende voorwaarden:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn
voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de
documentnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb en vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de
foto voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam en
adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
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Openbare kennisgeving
kandidaatstelling

Op maandag 5 februari 2018 van 9.00 tot 17.00 uur kunnen bij het Klant Contact Centrum
(cluster Burgerzaken) in het Huis van de Gemeente Wilhelminaplein 1 de (model H-1)lijsten van kandidaten worden ingeleverd.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

De hieronder genoemde formulieren zijn tot en met 5 februari kosteloos verkrijgbaar:
• de lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9);
• de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven
een kandidatenlijst (model H 3-1);
• machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van
de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een
kandidatenlijst. (model H 3-2);
• de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4).
Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225 worden betaald door
overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL25 BNGH 0285 1440 14 ten name van Peel
en Maas, onder vermelding van ‘kandidaatstelling <naam partij>’.
De politieke groeperingen, die bij de laatst gehouden verkiezing van de gemeenteraad één of
meer zetels hebben behaald hebben deze verplicht niet!
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met Ger Hermans
van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken)
of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl.
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Advertorial

Fouten in belastingaangiften
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De laatste tijd staan de media bol van belastingontwijking door grote internationale ondernemingen. Dat zou
wellicht tot de gedachte kunnen leiden dat particulieren en kleine ondernemers wel trouw hun belasting
betalen. Dat (b)lijkt niet zo te zijn.
De Belastingdienst doet regelmatig zelf
steekproefsgewijs onderzoek naar de belastingheffing
bij particulieren en kleinere ondernemers.
Daaruit blijkt in hoeverre particulieren en kleinere
ondernemers (MKB) een (on)juiste aangifte doen
en wat voor gevolg dat heeft voor de schatkist (het
zogenaamde “nalevingstekort”).
Uit het meest recente onderzoek blijkt dat 9 procent
van de particulieren en 40 procent van de kleinere
ondernemers in de belastingaangifte fouten in hun
eigen voordeel maakt. Hoewel de belastingwetgeving
ingewikkeld is en fouten dus niet te voorkomen
zijn, lijkt er toch meer aan de hand. Uit dezelfde
onderzoeken blijkt namelijk dat ‘maar’ 2 procent van de
particulieren en 3 procent van de kleinere ondernemers
fouten maakt in hun eigen nadeel. Een fout in eigen
voordeel is kennelijk sneller gemaakt!
Het gevolg is dat de schatkist geld misloopt,
en niet zo’n beetje. Het gaat om meer dan 4,0 miljard
per jaar, waarvan overigens het grootste deel uit het
segment ondernemers. Uiteindelijk blijft er daardoor
minder geld over voor belangrijke zaken zoals
zorg en onderwijs of zo u wilt belastingverlaging.

Per belastingplichtige kost het nalevingstekort ons
gemiddeld circa 4.000 euro per jaar. Daar kun je best
leuke dingen van doen!
U als goedwillende burger, die zich wel aan
de regels houdt, zou wellicht de neiging zou
kunnen krijgen om zelf dan ook maar ’fouten’ te
gaan maken. Daar wordt niemand beter van en u
riskeert bovendien een forse boete. Beter is dat de
Belastingdienst nadrukkelijker gaat controleren en de
wetgever bij het wetgevingsproces meer aandacht
heeft voor de uitvoerbaarheid en controleerbaarheid.
Simpelere wetgeving en betere controle dus.

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

START JE CARRIÈRE
BIJ ‘S WERELDS
GROOTSTE CHAMPIGNON
LEVERANCIER
Monaghan Mushrooms is een toonaangevende internationale speler op het
gebied van het maken van compost en het kweken en verkopen van verse
champignons. De organisatie heeft een sterke focus op klantgerichtheid,
innovatie en kwaliteit. Afnemers van de champignons zijn met name grote
supermarktorganisaties in Nederland en de ons omringende landen en
andere klanten in de foodsector.
Monaghan is van oorsprong Iers, maar heeft inmiddels vestigingen in
Ierland, Groot Brittannië, Canada, Nederland en Duitsland. Binnen het
bedrijf heerst een ondernemende en proactieve cultuur.
Voor onze kwekerijen in Nederland, regio Horst, zoeken we een
gemotiveerde kandidaat die het vak Champignonteler/-grower wil leren!
Ben je op zoek naar een afwisselende baan in de champignonsector
of ben je toe aan een carrièreswitch, dan is dit misschien wel iets voor
jou. Wij zijn op zoek naar iemand die het vak wil leren door middel van
praktijkervaring. Je zult intern opgeleid
worden tot grower en daarna kun
je zelfstandig aan de slag in onze
kwekerijen.
Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar:
vacatures@monaghan-champignons.nl
Voor eventuele vragen over de functie
kun je contact opnemen met ons:
077-3235233 of 077-3235265
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Beeldvormende raadsvergadering over herinrichting gebied Huis van de Gemeente

Kraakhelder advies van buurt aan raad:
kies optimale variant
Duidelijker kan een signaal aan de gemeenteraad nauwelijks zijn: omwonenden en Panningse
ondernemers kiezen vrijwel allemaal voor een vérgaande herinrichting van de omgeving Huis
van de Gemeente/park. Dat bleek eens te meer tijdens de Beeldvormende vergadering van de
gemeenteraad, afgelopen vorige week dinsdag. Dat de herinrichting daarmee relatief duur
uitpakt, mag geen belemmering zijn. ‘Dit is voor de komende dertig, veertig jaar.’

zich zorgen over de groeiende parkeerdruk. ‘Je kunt wel het park promoten, maar hoeveel
mensen gebruiken het? De prioriteit moet liggen bij het winkelcentrum en de lokale economie.’
Daar waren diverse tafelgenoten het zeer mee oneens. Een vertegenwoordiger van het IVN,
dat ook in de projectgroep zit, wees naar een eerder onderzoek dat had uitgewezen dat er
voldoende parkeerplaatsen zijn. Een omwonende zei ‘niet het hele dorp vol blik’ te willen.

De gemeente is niets te veel om iedereen te horen over de herinrichting van de omgeving Huis
van de Gemeente. De plannen zoals die deze maand in de raad worden besproken, zijn de
afgelopen maanden ontwikkeld in nauw overleg met een projectgroep van omwonenden en
betrokken partijen (zoals ondernemers en vastgoedeigenaren). Daarbovenop was er nu dus ook
nog een Beeldvormende vergadering hierover, waarin iedereen die dat wilde nog eens zijn zegje
kon doen bij luisterende raadsleden. Het liep niet storm, maar dat was na de eerdere, uitvoerige
consultaties niet verrassend.

Hij was wel blij dat er nu ‘eindelijk’ weer wordt gecontroleerd in de blauwe zone. Iemand anders
bepleitte meer lang-parkeerplaatsen buiten de blauwe zone.

Transformatie
De gemeente heeft samen met de projectgroep een ware transformatie voor ogen van het
gebied rond het Huis van de Gemeente en het erachter gelegen park (zie bijgaande schets).
Bedoeling is om dat gebied door een complete herinrichting beter te laten aansluiten bij
het centrum. Vóór het gemeentehuis ontstaat een grote, pleinachtige gebruiksruimte,
en ook het park wordt nadrukkelijk deel van het centrum. Verder wordt de voormalige
burgemeesterswoning afgebroken om plaats te maken voor ‘parkeren in het groen’.
Dit voorstel overschrijdt het beschikbare budget met 1,1 miljoen euro, en daarom staan
er in het voorstel meer soberdere varianten. Die gaan uit van het optimaliseren van de
parkeerplaatsen naast en tegenover het Huis van de Gemeente. Omwonenden en betrokken
maatschappelijke partijen zien deze goedkopere varianten echter totaal niet zitten.

Gouden kans
De aandacht voor het park kon op veel steun rekenen. Een inwoner van Panningen zei dat de
gemeente ‘iets tegen groen heeft en er daarom al veel is opgeofferd.’ Maar het park krijgt nu tot zijn
tevredenheid een prominente plek: ‘Voldoende groen, ook dicht bij het centrum, is essentieel.’
Diverse aanwezigen zagen een mooie toekomst voor het park, dat in het plan nadrukkelijk
wordt geopend richting centrum. Een prima locatie voor evenementen als bijvoorbeeld
Koningsdag, bepleitte iemand. Anderen zien een gouden kans om er een kunst- en cultuurpark
van te maken, met kunstwerken en culturele evenementen.

Knuppel in hoenderhok
De gedachtenuitwisseling in de Beeldvormende vergadering tussen inwoners, betrokkenen en
raadsleden vond plaats aan twee gesprekstafels. Een Panningse ondernemer gooide meteen de
knuppel in het hoenderhok. Hij vindt dat in de plannen het park te veel nadruk krijgt en maakt

Een inwoner van Panningen zei zich met het oog op duurzaamheid zorgen te maken over de
busverbinding. Hij is bang dat door de herinrichting van de hoek Schoolstraat-Kerkstraat de
bus er niet meer goed door kan. ‘Ik ben bang voor Maasbreese toestanden’, verwijzend naar het
besluit van vervoerder Arriva om niet meer door het centrum van Maasbree te rijden.

Woningbouw in park
Toen de raad begin 2014 besloot dat er iets moest gebeuren aan de omgeving Huis van de
Gemeente, bepaalde ze ook dat het plan niet alleen geld moet kósten, maar ook wat geld moet
ópbrengen. Eén variant voorziet daarom in de bouw van drie woningen aan de westzijde van
het park. Daarmee zou een flink stuk van de kostenoverschrijding betaald kunnen worden.
Dat riep in de projectgroep weerstand op, en kreeg ook in de Beeldvormende vergadering
weinig tot geen steun. ‘Je moet woningen daar niet alleen willen vanwege een paar ton extra.
Het moet ook planologisch verantwoord zijn’, merkte iemand op. Volgens verschillende
aanwezigen blijft van het park weinig over als de westzijde bebouwd wordt. Het leidt volgens
sommigen ook zeker tot jarenlange bezwaarprocedures
Enkele sprekers vonden dat het benodigde extra geld best ook ‘buitenplans’ gevonden kan
worden. ‘Dit plan is niet goedkoop’, erkende iemand volmondig, om daarna het benodigde
extra geld meteen in perspectief te zetten: ‘Maar je hoeft straks dertig, veertig jaar lang niets
meer eraan te doen.’
Er werd ook gelachen tijdens de bijeenkomst. Dat was toen iemand zei dat bij de ingang van het
centrum genoeg ruimte moet blijven voor laden en lossen. ‘Want de voorraad bij Dotje moet
wél op peil blijven...’
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Jeugd neemt raadszaal over!
De raadsverkiezingen staan voor de deur en onze jongeren hebben niet stilgezeten. Hun ideeën nemen
we mee in ons programma. Een van de ideeën is om met een grote groep jeugdigen te brainstormen om te
horen wat jongeren tussen de 18 en 25 jaar bezighoudt en wat zij belangrijk vinden in Peel en Maas.
De verkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar nu is er volop mogelijkheid je te laten horen voor de
komende vier jaar!

Daarom nodigen onze jongeren
jullie uit voor een denktank-bijeenkomst. Op woensdag 24 januari om
19.30 uur is de raadszaal voor jullie.
Ben je tussen de 18 en de 25, dan is

dit jouw kans om mee te praten over
wat er moet veranderen in Peel en
Maas. We zien jullie graag de 24e in
de raadszaal.
Jongeren van Lokaal Peel&Maas

Vitale kernen en gedragen dorpsvisies
In onze mooie gemeente Peel en Maas zijn dorpsvisies heel belangrijk voor de leefbaarheid in de elf dorpen. Niet in elk dorp hoeft die visie
hetzelfde te zijn. De mensen uit de dorpen zelf hebben hier uiteraard de
goede kijk op. Verenigingen en vrijwilligers blijven overal het cement
van de samenleving.
In de eerste coalitieperiode van
Peel en Maas hebben wij samen met
de verenigingen en andere partners gezorgd voor een breed gedragen subsidiebeleid. Een belangrijke
basis om vanuit onderlinge afstem-

ming tot gedragen beleid te komen.
Een basis waarin je rekening houdt
met elkaar, goede initiatieven steunt
en waarin iedereen die wil, mee kan
doen. Hetzelfde hebben we samen
met anderen in die periode gedaan

met accommodatiebeleid, waarbij verenigingen eigen beheer kregen over
accommodaties en dus ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen.
Daarnaast zijn er veel kleine initiatieven ontstaan, zoals vrijwilligersloketten en adviseurs van medeburgers die
zorgen voor binding met de gemeenschap, zodat er voor ieder een plek is.
Dat blijven we stimuleren. Waar nodig
ondersteunen we vrijwilligers. Zonder
vrijwilligers is dit alles niet meer

mogelijk. Een extra uitdaging voor de
toekomst om deze onmisbare vrijwilligers en mantelzorgers niet te zwaar te
belasten en hier samen nieuwe oplossingen voor te vinden. Op al deze voorbeelden is het CDA nog steeds trots.
We blijven dit stevig ondersteunen. Het
CDA blijft constructief meewerken en
meedenken aan goede plannen voor
een stabiel en solide Peel en Maas.
Wim Hermans, fractievoorzitter en
lijsttrekker CDA Peel en Maas

Alles hetzelfde, of juist niet?
Wij zijn en blijven een constructief kritische partij; samenwerken
waar het kan, kritisch zijn waar het moet, maar altijd het belang van de
inwoners van Peel en Maas voorop stellend!
Jos Wilms en Marij Peeters hebben hiervoor de afgelopen vier jaar
de basis gelegd die Peter Craenmehr
en Edward Wezenberg met veel
enthousiasme gaan voortzetten.

Meer informatie over onze partij is te
vinden op de website van AndersNu.
Op woensdag 21 maart kunt u de
nieuwe gemeenteraad kiezen.
Fractie AndersNu

Kom jij naar onze open avond?
Ben jij nieuwsgierig naar het Bouwens
en zit je in groep 7 of 8? Kom dan op
vrijdag 26 januari langs om de sfeer
bij ons op school te proeven!
Samen met je ouders/verzorgers
ben je van harte welkom om
het schoolgebouw te bekijken,
vragen te stellen en kennis te maken
met onze docenten én leerlingen.
CARNAVALSFLYERS
PRINTEN EN KOPIËREN

VOORDELIG IN KLEUR EN ZWART-WIT

SNEL EN GOEDKOOP!
A4 TOT A3 FORMAAT
VOUWEN - LAMINEREN
NIETEN EN INBINDEN
Rieterlaan 2 | Panningen
0773071970 | www.heldense.nl

Kom je voor 18.30 uur? Dan maak
je kans op 2 vrijkaarten voor de
finale van LVK Kessel!

De open avond is van 17.30 tot 21.30 uur.

26 januari: open avond het Bouwens
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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aan
Ardy Smedts

Vakanties
Vorig jaar ben ik met mijn
klas naar Londen geweest.
Ik heb het enorm leuk gehad
en ik hoop nog vaker met
vrienden en vriendinnen op
vakantie te kunnen gaan.
Laat mij uitleggen wat er zo
anders is aan familievakanties
tegenover vakanties met
vrienden en vriendinnen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ardy Smedts
14 jaar
Baarlo
Wildveld in Venlo

Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik tot nu toe
gekregen heb, is om andere mensen in hun waarde te laten. Niet te
snel oordelen over andere mensen.
Een ander belangrijk advies is: als je
ergens over twijfelt je onderbuikgevoel te volgen. Dan neem je vaak de
juist beslissing.
Wat is iets dat je nog graag wil
leren?
Ik wil graag leren fotograferen met
een spiegelreflexcamera. Foto’s maken
doe ik in mijn vrije tijd heel vaak.
Soms alleen, maar ook vaak samen
met vriendinnen. Afgelopen zomer
heb ik een compact camera gekocht
met veel leuke functies waarmee ik
kan oefenen. Het lijkt mij dan ook erg
gaaf om professioneel foto’s te kunnen
maken.
Heb je een bijbaantje?
Ja, sinds de zomervakantie werk ik als
afwashulp bij een restaurant in Baarlo.
Verder doe ik ook babysitten. Er zijn
twee gezinnen waar ik regelmatig
oppas. Dat vind ik erg gezellig en leuk

om te doen.
Waar zou je later het liefst willen
wonen?
Op dit moment denk ik dat ik het liefste in Baarlo blijf wonen. Hier woont
mijn familie en wonen mijn vrienden.
Baarlo is voor mij een heel mooi dorp
met veel kastelen en uiteraard rivier
de Maas in de buurt. In elk geval wil ik
later ergens wonen waar ik mij thuis
voel.
Welke app gebruik je het meest?
Het meest gebruik ik WhatsApp, zoals
denk ik de meeste leeftijdsgenoten. Maar ook Instagram en Snapchat
gebruik ik regelmatig.
Als je ervoor mocht kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou je dan kiezen?
Dan denk ik dat ik ervoor zou kiezen om 26 jaar oud te zijn. Met deze
leeftijd ben ik zelfstandig en heb ik
hopelijk een leuke baan. Dan ben ik
volwassen, maar ook nog steeds jeugdig en kan ik alle dingen doen die ik
zelf graag wil en kan doen.
Wat is jouw leukste schoolvak?
Het liefst doe ik praktijkvakken en
dan met name het vak Zorg & Welzijn.
De zorg is ook de richting die ik later
op zou willen. Dit vak bestaat uit leren
over persoonlijke verzorging en persoonlijke verantwoording.

Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd, of te laat?
Meestal ben ik te vroeg, ik ben
namelijk graag op tijd op een
afgesproken tijdstip. Persoonlijk vind
ik het ook een kwestie van respect om
op tijd te zijn.
Wat zou je doen als je de loterij zou
winnen?
Als ik de loterij zou winnen, dan zou ik
een megagroot huis laten bouwen met
paardenstallen en een manege, een
zwembad en garages voor een auto
met open dak, een grote terreinwagen
met trekhaak en een jacht kopen.
Ik zou vaak feestjes organiseren en
regelmatig shoppen. Maar ik denk dat
ik dan een grote jackpot moet winnen,
want anders is dit allemaal niet haalbaar.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Er is geen bepaalde trend die ik heb
gevolgd en nu niet meer leuk vind.
De laatste modetrends volg ik wel en
vind ik ook nog steeds leuk.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag of zaterdagavond zit
ik het liefst in mijn huispak lekker op
de bank. Heerlijk om dan een leuke
film te kijken of muziek te luisteren.
Soms spreek ik af met een vriendin

om gezellig samen te kletsen of
maskertjes uit te proberen.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Er zijn veel leuke tijden door het jaar
heen. Maar als ik één keuze moet
maken, dan kies ik voor Kerstmis.
Heerlijk om gezellig met zijn allen
bij elkaar te zijn, lekker te eten en
gezelschapspelletjes te doen.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest, is met vakantie in Kroatië.
Afgelopen zomervakantie zijn wij
met vakantie geweest in Fazana in
Kroatië. Een erg mooi land waar ik
zeker nog vaker op vakantie zou willen
gaan.
Wie is je favoriete leraar?
Ik heb veel leuke leerkrachten op
school. Maar mijn favoriet is toch
wel lerares Eva. Zij geeft het vak
Nederlands en CKV (Culturele en
Kunstzinnige Vorming).
Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Dan zou ik ervoor kiezen dat ik hoor
wat iedereen denkt. Dat lijkt mij in
het begin wel erg leuk en ook handig,
om dingen voor elkaar te krijgen
bijvoorbeeld. Ik vraag me tegelijkertijd
af of dat op den duur wel zo leuk is.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto te
gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene of jezelf dan op! Stuur een mail met vermelding van contactgegevens van die persoon naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Wanneer je met vriendinnen
op vakantie gaat, is er een grote
kans dat je andere monumenten gaat bezichtigen, dan wanneer je met je familie op
vakantie gaat. Zo ben ik bijvoorbeeld toen ik in Londen was
met mijn klas naar de London
Dungeon geweest. Die moest
overigens ontruimd worden,
omdat er een brandmelding
werd gedaan. Met mijn familie
waren we hier nooit naartoe
gegaan, omdat mijn jongere
zusje geen fan is van ‘enge’
dingen.
Iets wat voor zichzelf
spreekt, als je familie op die
van mij lijkt, is dat je met je
familie veel meer cultuur
monumenten gaat bekijken.
Terwijl wanneer je met
vriendinnen ergens naartoe
gaat, shoppen bijvoorbeeld een
must is.
Je brengt natuurlijk ook het
grootste deel van je jeugd door
met je familie, waardoor je
weet wat je kunt verwachten
wanneer je met hen op vakantie gaat. Je vrienden en vriendinnen zie je meestal alleen op
school. Dus wanneer je dagen
achter elkaar met ze doorbrengt, merk je kleinere dingen
die ze doen en er is dan ook een
grote kans dat je geïrriteerd
raakt door die dingen. Ook al
raak je misschien sneller
geïrriteerd, toch ben ik van
mening dat het een stuk leuker
en spannender is om met
vriendinnen op vakantie te
gaan. Vooral omdat je meer
activiteiten doet en dingen gaat
bekijken voor mensen van je
eigen leeftijd en de mensen om
je heen vaker ook wat enthousiaster zijn dan je ouders.
Renée
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Lionsclub Peel en Maas

Carnavaleske Mansluj
zitting in De Heuf
Serviceclub Lionsclub Peel en Maas houdt voor de 22e keer de Manslujzitting. Traditiegetrouw vindt deze
zitting voor heren plaats op de laatste zondag voor de ‘vastelaovend’. Dat is dit jaar op zondag 4 februari bij
evenementenhal De Heuf in Panningen.

Savelberg Koningslust

Prins Martijn en
prinses Lynn
Martijn Pelzer uit Maasbree en Lynn Bos uit Panningen zijn op zondag
14 januari uitgekomen als prins Martijn I en prinses Lynn I van carnavalsvereniging De Oelewappers. Deze ‘vastelaovend’ heersen zij met zijn
tweeën over het Oelewapperpaleis D’n Ingel op Savelberg in Koningslust.
Met de zitting draagt de serviceclub bij aan goede doelen in de regio,
zoals hospice ’t Plattelandshoés en
stichting Leergeld, en aan projecten in
Afrika en Zuid-Amerika.

“De laatste jaren bezoeken circa
zeshonderd mannen deze happening”,
zo zegt de Lionsclub.
De Manslujzitting is toegankelijk
voor sociëteitsleden met hun

introducés. Aanmelden kan tot
donderdag 25 januari.
Neem voor meer informatie
contact op met Pierre Lacroix via
pgflacroix@home.nl

Voor de onthulling van de nieuwe
prins en prinses waren familieleden,
artiesten en andere cliënten van de
zorginstelling uitgenodigd. Daarnaast
waren de carnavalsverenigingen

De Eikkaters uit Kessel-Eik, de Beringse
Kuus uit Beringe en De Brookhaze uit
Koningslust aanwezig op de receptie,
waar ze de kersverse prins en prinses
feliciteerden.

De Kieveloeët

Méélse Vastelaoves
Parade
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel houdt op zaterdag 20 en zondag 21 januari de tweede editie
van de Méélse Vastelaoves Parade in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Ook dit jaar hebben veel optredens
een hoog Meijel-gehalte. Met dans, zang en sketches zijn de bonte avond en middag goed gevuld.

Jong-Nederland Grashoek

Jeugdprins Luc
Optredens zijn er onder
meer van sketchgroep Spèùtj
Éllef, showdansgroep Let’s Do
It, muziekgroep PadaPada en
sketchgroep de Erpelemééntjes.
Ook komen de winnaars van
‘t ‘Méélse Vastelaovesfèstieval’
hun liedje ten gehore brengen.

Buuttereedner Koen Verstappen staat
met de buut ‘As ge awwer wérd’
in de ton. Van buiten Meijel komen
nog buuttereedner Erik Mulder en
als afsluiter op zaterdag komen
De Breurkes uit Panningen hun liedjes
zingen. Op zondagmiddag wordt een
aantal plaatsen vooraan vrijgehouden

voor de mindervaliden. De Méélse
Vastelaoves Parade begint op zaterdag
om 20.00 uur en op zondag om
14.00 uur. De zaal gaat zaterdag om
19.15 uur open en op zondag om
13.30 uur.
Kijk voor meer informatie over
kaartjes op www.kieveloeet.nl

Luc van Oijen, Emma Goossens en Jelle Peeters zijn zaterdag 6 januari
uitgeroepen tot het jeugdtrio van Jong-Nederland Grashoek.
Prins Luc, prinses Emma en vorst
Jelle gaan over de ‘graasvraeterkes’
en ‘graasvraeterinnekes’ in
Grashoek regeren met de spreuk
‘Wae as trio van de Graasrovers
gaon ’t hielemaol make, wae

laote de vastelaovend krake’.
Het kersverse trio krijgt op vrijdag
2 februari een receptie aangeboden
in zaal Leanzo in Grashoek.
Die begint om 18.33 uur. Daarna is
er een ‘vastelaovesparty’.
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50 of 25 jaar lid

Jubilarissen voetbalclub Baarlo
Zes leden van voetbalclub VV Baarlo zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari in het zonnetje
gezet. Dit omdat zij allen 50 of 25 jaar lid zijn van de club.

Boerenbruidspaar
in Beringe
Nicole Martens en Ruud Peeters zijn op zondag 14 januari
tevoorschijn gekomen als het nieuwe boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging De Beringse Kuus. In café De Nabber kwam
het ‘echtpaar’ na een spannende pubquiz naar voren als de
boerenbruid en –bruidegom. Ruud en Nicole worden op maandag
12 februari in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe in de
onecht verbonden.

Werken terwijl je toch in de
vakantiesfeer zit. Onmogelijk?
Echt niet! Dat kan gewoon bij ons!
Kiezen voor het toerisme is kiezen voor een leuke en gevarieerde
baan. Er wordt wel wat verwacht van jouw ﬂexibiliteit en
inzetbaarheid in weekenden en vakanties. Daar staat tegenover
dat zowel jouw collega’s als de gasten jouw inzet waarderen en
dat merk je terug in de sfeer binnen het hele bedrijf.
Het kampeerseizoen 2018 gaat eind maart weer beginnen.
Wij zoeken voor verschillende afdelingen gemotiveerde medewerkers.
Geïnteresseerd? De volgende functies zijn vacant:

Voorzitter Jules Dorssers van de
voetbalvereniging zette eerst Frits
Janssen in de spotlight, omdat hij al
vijftig jaar lid is van de club. Daarna
kwamen de vier heren Tom van den
Heuvel, Fons Mertens, Siem Friesen

en Noud Fleuren (foto) op het
podium. Zij kregen een bierpakket
vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.
Later op de feestavond werd lid
Hay Vercoulen, die later arriveerde,
ook nog geprezen om zijn jarenlange

lidmaatschap. Alle zes de leden
ontvingen een verenigingsspeldje
behorende bij hun jubileum, een
attentie en bloemen voor hun
partner.
(Foto: Len Gielen)

Partij Lokaal Peel&Maas

Brainstormavond voor jongeren
over politiek
De lokale gemeenteraadspartij Lokaal Peel&Maas houdt op woensdag 24 januari een brainstormavond
voor jongeren uit de gemeente Peel en Maas bij het Huis van de Gemeente in Panningen. De partij wil er zo
achter komen wat de jeugd bezighoudt.
Lokaal Peel&Maas nodigt jongeren tussen de 18 en 25 jaar uit om
naar de avond te komen. Daar willen

de leden met de jeugd in gesprek om
te horen wat hen bezighoudt en wat
ze belangrijk vinden in de gemeente.

De bijeenkomst vindt plaats in de
raadszaal van het gemeentehuis en
begint om 19.30 uur.

Voor onze camping:
• Medewerker Huishoudelijke Dienst (m/v)
• Receptiemedewerker (m/v)
• Gastheer/Gastvrouw toegang
Voor ons zwembad:
• Toezichthouder zwembad (m/v)
• Zwembadmedewerker (m/v)
Voor ons Restaurant Op d’n Berg:
• Zelfstandig werkend kok (m/v)
• Medewerker voor de bediening (m/v)
Voor onze snackbar:
• Snackbarmedewerker (m/v)
Voor ons Grand Café ’t Praothoes:
• Medewerker voor de bediening (m/v)
• Medewerker keuken (m/v)
• Medewerker café (m/v)
• Medewerker afwaskeuken (m/v)
Meer informatie over de openstaande vacatures is terug te vinden
op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park of bel:
Voor camping en zwembad: 077-3072476
(Linda Peeters of Yvonne Colbers)
Voor restaurant en snackbar: 077-3075430 (Mirko de Boer)
Voor Grand Café ’t Praothoes: 06-40680347 (Anita Verstappen)
Reageren kan tot en met vrijdag 26 januari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl of per post naar
De Heldense Bossen B.V. , t.a.v. Linda Peeters,
De Heldense Bossen 6, 5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke vacature je solliciteert.

Jubilarissen voetbalvereniging Beringe
Zes leden van voetbalvereniging BEVO uit Beringe werden onlangs in het zonnetje gezet. De vier
heren Miel Peeters, Frits Kessels, Leon Ghielen en Erik Verhaegh (foto) werden gehuldigd vanwege
hun jarenlange lidmaatschap bij de club. Daarnaast nam de voetbalclub afscheid van Hans Janssen
en Mark Weerts, die meer dan zeventien jaar bestuurslid en penningmeester zijn geweest bij BEVO.
Beide heren werden bij het afscheid benoemd tot lid van verdienste van VV BEVO.
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Veel prijzen Meijels Pracht bij NK
Vier leden van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel namen in het weekend van zaterdag 13 en zondag
14 januari deel aan de Nederlandse kampioenschappen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.
Het leverde de Meijelnaren behoorlijk wat zilverwerk op. Het NK vond plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

Marc Camps, Coen Steegs, Anton van Spronsen en Karel Wijnhoven. Theo Minten ontbreekt op de foto
Er waren meer dan 10.000 vogels
van ruim 1.100 vogelliefhebbers uit
heel Nederland aanwezig in Zwolle.
Marc Camps, Theo Minten, Anton
van Spronsen, Coen Steegs en Karel
Wijnhoven namen deel namens
Meijels Pracht. Marc behaalde met
zijn diamantduiven in de verschillende
groepen het predikaat kampioen,
zilver en brons. Theo Minten

behaalde in vier postuurrassen
met zijn Fiorino’s, Rheinländers,
Llarget Espanol en Müncheners maar
liefst negen prijzen. Hij won zes
kampioenschappen, pakte tweemaal
zilver en eenmaal brons.
Anton van Spronsen behaalde
zeven prijzen met zijn zebravinken in
de diverse kleurslagen en rijstvogels.
Hij pakte twee kampioenschappen,

driemaal zilver en tweemaal brons.
Coen Steegs behaalde met zijn
Scotch fancy’s, een houdingras onder
de postuurkanaries, zeven prijzen.
Hij ging met vier kampioenschappen,
tweemaal zilver en eenmaal brons
naar huis. Karel Wijnhoven behaalde
één kampioenschap met een
Yorkshire, ook een houdingras onder
de postuurkanaries.

Jubilarissen dameskoor
Meijel in het zonnetje
Twee leden van het dameskoor van de Sint Nicolaasparochie
in Meijel zijn woensdag 10 januari in het zonnetje gezet en
gehuldigd. Mien van Bree-Thijssen is al 25 jaar lid van het
kerkkoor. Liesbeth Rooijakkers-Colbers maakt al 40 jaar deel uit
van het dameskoor. Kapelaan Roger Maenen reikte de zilveren
Gregoriusspeld met oorkonde uit aan mevrouw Van Bree.
Aan mevrouw Rooijakkers reikte hij de gouden speld met bij
behorende oorkonde uit. Beide dames ontvingen daarnaast een
boeket bloemen van hun mede-koorleden. Op de foto Mien van
Bree-Thijssen en Liesbeth Rooijakkers-Colbers. (Foto: Floris Holscher)

MamaCafé over dyslexie
De eerste bijeenkomst van MamaCafé Peel en Maas vindt plaats op woensdag 24 januari. Het thema is
dyslexie op het voortgezet onderwijs. Onder begeleiding van dyslexiespecialist Samyra Jakobs worden handvaten gegeven voor ouders met kinderen met dyslexie.
De bijeenkomst is bedoeld voor
ouders van kinderen met dyslexie
die in groep 8 of op het voortgezet
onderwijs zitten. “Samen met andere
ouders delen we ervaringen en kennis. Ook kijken we naar een aantal
leerstrategieën die van belang zijn
bij alle kinderen, maar die zeker
bij dyslecten veel kunnen opleveren”, aldus de organisatie. Bij de

avond worden allerlei vragen beantwoord. Hoe help je je kind met leesen spellingproblemen maar ook met
al die andere zaken waar je als dyslect tegenaan loopt? Welke problemen horen er nog meer bij dyslexie?
Met welke vakken hebben dyslecten
problemen en hoe kun je ze als ouder
helpen? Welke hulpmiddelen zijn er
voor dyslecten en heeft mijn kind die

nodig? Wat mag je van de school
van je kind verwachten? Wanneer
en hoe ga je met school in gesprek?
Het MamaCafé op 24 januari vindt
plaats op basisschool Nieuweschool
in Panningen en duurt van 20.00 tot
ongeveer 21.30 uur. Aanmelden kan
tot op de dag van bijeenkomst bij
Daniëlle Jacobs en Nicole Schmidt via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste

HOVENIER (fulltime)
AANLEG EN ONDERHOUD
De taken zullen bestaan uit voorkomende werkzaamheden op het
gebied van aanleg en alle onderhoud van tuinen.
Ben jij diegene die:
• het prachtig vindt om mooie tuinen te realiseren en te onderhouden?
• u het heerlijk vindt om in een team te werken en daar zelf positieve
bijdrage aan levert?
• het ontzorgen van klanten in je bloed zit?
• werk ziet liggen?
Gaat je hart nu sneller kloppen?
Dan gaan we graag met jou in gesprek.
Functie wensen/eisen:
• MBO-groen opleiding;
• enige jaren relevante ervaring in aanleg en onderhoud van tuinen;
• positieve instelling;
• flexibel en aanpakker;
• zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
• in het bezit van rijbewijs BE.

Jubilarissen en gouden speldje Grashoek
De jubilarissen van voetbalvereniging SV Grashoek werden bij de nieuwjaarsreceptie van de club
geëerd. Roel Geurts, Luuk Houben, Piet Spee en John Krekels vierden hun 25-jarige lidmaatschap.
Het 40-jarig jubileum was weggelegd voor Jacques Janssen, Johan Cuijpers, Hans Hunnekens en
Ger Spreeuwenberg. Een gouden jubileum was er voor Jo van Oijen, Piet Houben en Peter Hanraets.
Ook kregen Hans Hunnekens en Lowie Timmermans uit handen van een KNVB-afgevaardigde een
gouden KNVB-speld voor hun lange staat van dienst bij SV Grashoek.

Wij bieden jou:
• een boeiende baan;
• een bedrijf waar je jezelf kunt ontwikkelen;
• prima arbeidsvoorwaarden welke passen bij jouw functie en
verantwoordelijkheden (conform de cao voor het Hoveniersbedrijf).

Ben jij degene die wij zoeken?
Stuur dan je CV naar info@vanderasdonk.nl
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De Eikkaters

Jeugdprinsen- en verlovingsbal
Kessel-Eik

Prins Jules I in Baarlo
Tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo op
zaterdag 13 januari is de 30-jarige Jules Dorssers onthuld als prins Jules I.
Samen met zijn adjudanten Matthijs Hanssen en Mike Spolders gaan zij
voorop tijdens de ‘vastelaovend’.

De 42e jeugdprins of –prinses van carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik wordt zaterdag 20 januari
bekendgemaakt. Dat gebeurt in het ‘Eikse’ gemeenschapshuis.
Jeugdprins Tony I en zijn
adjudanten Bart en Jouri treden eerst
af, waarna de nieuwe heerser over de
Kessel-Eikse jeugd wordt uitgeroepen.
Die avond wordt ook afscheid
genomen van Wiljon en Fran, het
boerenbruidspaar van 2017. Zij maken

plaats voor het nieuwe paar, dat
het 33e van de vereniging gaat zijn.
Dj Rob Zelen zorgt voor de muziek.

Boerenbruidspaar
De avond begint om 20.00 uur
met het aftreden. Omstreeks

Receptie
jubileum
prins
Kuus oeht
Kepèl

Monaghan Champignons B.V. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!
Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de weekenden en vakanties willen werken.
Wij zoeken medewerkers voor het schoonmaken van de tunnels
en alle algemene werkzaamheden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com

Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al
ruim 25 jaar het transport voor paarden van en naar alle
nationale, internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar:

allround import /
export medewerker

m/v

Wij vragen:
• Minimaal MBO-niveau
• Goede communicatieve eigenschappen en klantvriendelijke
houding
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Omgang software programma’s: Word, Excel etc.
• Improvisatie- en incasseringsvermogen
• Omgaan met complexe logistieke vraagstukken
• Flexibel en zelfstandig
• Collegiaal en kunnen werken in teamverband
• Kennis van en ervaring met paarden
Wij bieden:
• Fulltime functie voor 36-40 uur per week
• Veelzijdige werkzaamheden
• Opbouwen van nationale & internationale netwerken
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Mail jouw CV naar vacature@horseservice.nl
of stuur een brief naar Horse Service Int’l bv,
Hazenkampweg 8a, 5964 PE Meterik.
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com

22.30 uur wordt het nieuwe
boerenbruidspaar onthuld, dat
carnavalszaterdag 10 februari in de
onecht met elkaar wordt verbonden
tijdens de boerenbruiloft in het
gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
De bruiloft begint dan om 17.00 uur.

De receptie van prins Patrick I
van carnavalsvereniging De Kuus
oeht Kepèl uit Panningen vindt
plaats op zondag 21 januari.
In DOK6 Theater in Panningen
kan iedereen de prins in het
jubileumjaar van de vereniging
komen feliciteren. De receptie
begint om 15.11 uur.
Naast prins Patrick van Roij
en zijn vriendin Fanny van den
Beucken is het op zondag ook
mogelijk jeugdprinses Lisa I en haar
adjudanten Bo en Raaf proficiat
te wensen. Ook staat het bestuur
van de Kuus oeht Kepèl achter
de receptietafel zodat bezoekers
hen kunnen feliciteren met het
6x11-jubileum van de vereniging.
Vanwege het jubileum vindt er nog
een verrassingsoptreden plaats na
de receptie.

Het publiek bij zaal Habets in
Baarlo kreeg eerst een filmpje te zien
waarin naar het onthullingsmoment
werd toegewerkt. De vervormde
stem van de nieuwe prins telde
daarna af, terwijl de stem met elke tel
normaler werd. Uiteindelijk kwamen
prins Jules I en adjudanten Matthijs

en Mike uit het fornuis van De Kook.
Prins Jules is 30 jaar oud, werkt als
business developer en is voorzitter van
voetbalvereniging Baarlo. Hij woont
samen met zijn vriendin Ellen in
Baarlo. Het nieuwe trio heerst over
Baarlo onder het motto ‘Idderein
verdeent ’n trio’.

Johan I jeugdprins
in Baarlo
Tijdens het Grote Bal der Fissa op vrijdag 12 januari bij jongeren
centrum Sjiwa in Baarlo is Johan Kluthausen onthuld als nieuwe heerser
van de Jeug Vastelaovend in Baolder (JVB).

D’n Hab
Jeugd
prinsenbal
in Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab
uit Maasbree onthult vrijdag
19 januari wie de nieuwe heerser
over de jeugd van Maasbree
wordt. De nieuwe jeugdprins of
prinses wordt bij jongerencentrum Mafcentrum in Maasbree
bekendgemaakt.
Prins Mees en zijn adjudanten
Stan en Koen nemen die avond
afscheid en geven het stokje door.
Hoe de nieuwe jeugdprins of –
prinses bekend wordt gemaakt,
is nog een verrassing volgens de
carnavalsvereniging.
Het jeugdprinsenbal begint
om 20.33 uur. De receptie van de
nieuwe jeugdheerser vindt plaats
op zondag 4 februari en begint om
15.00 uur bij het Mafcentrum.

De avond startte met het afscheid
van jeugdprinses Dirkje en adjudantes
Eline en Yoni. Daarna werd de
volledig nieuwe jeugdraad van elf
en ceremoniemeester Maud Linders
vanachter het gordijn tevoorschijn
gehaald. Het nieuwe jeugdtrio werd
als postpakketje bezorgd bij het
jongerencentrum. Met een roffel en
een knal kwamen prins Johan I en

adjudanten Jens van Wijlick en Shane
Wilms tevoorschijn als het jeugdtrio
van 2018. Tijdens de ‘vastelaovend’
gaat het trio voorop met de spreuk
‘Dees vriende laote de beuk valle, en
gaon mèt de vastelaovend knalle!’.
De jeugd feliciteren kan tijdens
de receptie op carnavalszaterdag
10 februari vanaf 20.00 uur bij
jongerencentrum Sjiwa in Baarlo.
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Panningse Limburgse kampioen
tafeltennis
Door: Bonny Lommen
De Limbursge kampioenschappen tafeltennis vonden zaterdag 13 en zondag 14 januari in Panningen plaats.
Tijdens het jaarlijks terugkerende toernooi werd Daantje Lommen uit Panningen, spelend voor Westa uit
Wessem, Limburgs kampioen.

Op zaterdag speelden de
senioren en op zondag de jeugd.
Het toernooi begon voor Daantje
met open wedstrijden. Dat was
iets nieuws voor alle deelnemers.
Open wedstrijden worden gespeeld
door hoger spelende tafeltennissers
tegen lager spelende.
Door de wedstrijden heen
kwamen vier niveaus uit. Daantje

kwam uit in de A open. Daar moest
ze in de 1/8 finale de hand aan haar
clubmaatje geven. Maar in haar
eigen leeftijd klasse, de Junioren B/
Kadettem A, deed ze het heel goed.
Ze bleef het hele toernooi ongeslagen.
Daardoor mocht ze zichzelf
Limburgs kampioen van 2018 noemen.
Wethouder Roland van Kessel deelde
aan Daantje de beker uit.

’t Kogeltje wint
ruim van De Rangers
Door: Thijs Fleuren, schietvereniging ‘t Kogeltje
De schutters van ’t Kogeltje uit Koningslust wonnen onlangs over
tuigend in hun wedstrijd tegen De Rangers uit Swolgen.
Het reserveteam van De
Rangers was geen partij voor de
schutters van ‘t Kogeltje. Met maar
liefst 98 ringen verschil werd de
wedstrijd overtuigend gewonnen.
Hiermee hebben ze dit seizoen nog
alle wedstrijden weten te winnen,

waardoor ’t Kogeltje bovenaan
staat in de ranglijst. Manfred Boots
was met een serie van 286 ringen
hoogste schutter. Ger Rongen
schoot een serie van 274 ringen en
Thijs Fleuren schoot een serie van
274 ringen.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
Someren geopend!

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Toma Cycles Cup

MTB in actie
in Overloon
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De op één na laatste wedstrijd om de Toma Cycles Cup stond op
zondag 14 januari op het programma. Dit keer ging de reis naar
Overloon. Daar werd bij het oorlogsmuseum in de buurt de rondes
gereden. Vanwege het mooie en uitdagende parcours was er een
grote opkomst.

Heldense Bossen Cross
Atletiek Helden houdt op zondag 21 januari voor de 21e keer de Heldense Bossen Cross. Het loopevenement
voor jong en oud heeft parcours voor de geoefende en de net beginnende loper. Startplaats is camping
De Heldense Bossen in Helden.
In de omgeving van de camping De Heldense Bossen is een licht
heuvelachtige ronde uitgezet, die
een paar keer gelopen kan worden.
De senioren kunnen kiezen uit een
lange (ongeveer 9 kilometer) of korte
(ongeveer 4,6 kilometer) cross. Voor
de diverse jeugdgroepen zijn er tal
van mogelijkheden variërend van zo’n
800 meter tot 4.500 meter. Het wed-

strijdsecretariaat is gevestigd in
recreatieruimte Het Trefpunt van de
camping. Inschrijven is vooraf mogelijk
via www.atletiekhelden.nl of
www.inschrijven.nl en op de dag
zelf minimaal 15 minuten voor de
wedstrijd. Bij KNAU-leden moet een
licentienummer en de geboorte
datum vermeld worden. De Heldsense
Bossen Cross maakt deel uit van de

Limbracross competitie, een negental crossen die eind oktober tot begin
februari worden gelopen in Limburg
en Brabant. Iedereen die minimaal
zes wedstrijden uitloopt in deze cross
competitie, dingt mee in de eindklassering. Voor meer informatie over de
Heldense Bossen Cross kunt u terecht
op www.atletiekhelden.nl of
www.limbracross.nl

HSV wint nipt van Bree 4.5
Door: schietverenigingen HSV en Bree 4.5
De slag wie de beste achtervolger van de koplopers zou worden, is met zeven ringen verschil door de schutters uit Panningen gewonnen. Ze stonden tegenover de schutters van Bree 4.5 uit Maasbree. Het werd 837-830
voor de thuisploeg uit Panningen.
Beide teams stonden voorafgaand
aan het duel vier punten achter de
koploper. Dat gaf het treffen extra
spanning. De teams waren erg aan
elkaar gewaagd. Zo erg zelfs, dat er

tot de puntentelling gewacht moest
worden voordat de winnaar bekend
was.
Bij Bree 4.5 was Thijs Philipsen
de beste schutter van de avond met

284 ringen. Marco Vissers schoot
279 ringen en Drees Wijnen bleef
steken op 267 ringen. Bij HSV schoot
Mark Beurskens 281 ringen, Sjaak
Gommans 279 en Ron Burhenne 277.

Dutch Open: grootste judotoernooi Nederland

Podium voor Judoclub Helden
Door: Frans Manders, Judoclub Helden
Judoclub Helden deed in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 januari mee aan het grootste
judotoernooi van Nederland, de Dutch Open Espoir in Eindhoven. Daar behaalde Mark van Dijk brons.
Met deelnemers uit onder andere
Kazachstan, Algerije, Portugal,
Scandinavië en zelfs NieuwZeeland is de Dutch Open altijd top
bezet. Op zaterdag wonnen Joris Moors
en Jarno Hoenson ieder één partij.
Cas Janssen, Janine Janssen en Luna
Lucker konden helaas geen potten
breken. Umberto Coopmans won
knap twee partijen. Aron Theunissen

haalde na twee mooie winstpartijen
de kwartfinale, maar verloor daarna
tweemaal nipt. Mark van Dijk haalde
na drie overtuigende overwinningen
op ippon op onder andere de Belgisch
kampioen de halve finale. Hierin
ontbrak het dit keer aan scherpte,
waardoor deze in de golden score
verloren ging.
In de strijd om het brons was Mark

weer bij de les en pakte met een
prachtige uchi-mata de derde plek.
Op zondag wisten Dali Lucker, Barbara
Konings, Brent Schuijers en Kevin
Janssen allemaal een partij te winnen.
Eefje Moors was ook weer goed
op dreef en won overtuigend twee
partijen. Guus Manders en Joyce Peters
judoden goed, maar wisten helaas
geen partij te winnen.

Beugelaars Kessel winnen
inhaalduel
In het eerste blok was het
de beurt aan de nieuwelingen/
junioren en de dame van MTB
Baarlo. Bij de nieuwelingen/junioren
stond een groter en uitdagender
deelnemersveld dan bij eerdere
wedstrijden. Dat betekende direct
aan de bak voor de heren van de
Baarlose vereniging.

Niet mee
met de kop
Noud Peeters en Glenn
Caumanns konden niet mee met de
kop van de wedstrijd. Noud Peeters,
nog niet geheel fit, kon nog enige
tijd de strijd aangaan om de vierde
plaats, maar werd uiteindelijk
vijfde. Glenn Caumanns kwam in
het begin van de wedstrijd ten val,
maar wist zich terug te vechten in
de wedstrijd met een zesde plaats
als resultaat. Tim Janssen reed een
sterke wedstrijd en hij kon lange tijd
bij Glenn in het wiel blijven. In één
van de laatste rondes moest hij hem
toch laten gaan en werd hij zevende.

Niels Disveld wist ook dit voor
hem zware parcours te trotseren.
Een valpartij en materiaalpech
kregen hem er niet onder. Hij werd
elfde.
Tegelijkertijd was het de beurt
aan de dames. Met de komst van
een nieuwe hoofdsponsor komt ook
Nicole Bouten onder de vlag van MTB
Baarlo rijden. Nicole, die vorige week
niet helemaal in vorm was, reed
een goede wedstrijd. De klimmetjes
kostten haar geen moeite en ook de
technische klim lukte. Nicole kwam
als achtste over de finish.

Ondergrond losser
Als laatste was het de beurt aan
de heren en masters MTB. Bij de
heren waren het Stef Hendriks en
Yannick Smedts die in het zwartoranje aan de start verschenen.
Inmiddels was de ondergrond losser
gereden en gelopen, wat het parcours zwaarder en uitdagender
maakt. Toch wist Yannick een derde
plaats te behalen, Stef werd elfde.
(Foto: Theo Gelissen, wielerfotograaf)

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De inhaalwedstrijd van de beugelaars van OVU Kessel tegen Olland werd op vrijdag 12 januari afgewerkt. Het
kostte wat moeite, maar uiteindelijk bleven de punten in Kessel. Het werd 3-2 voor OVU.
Bjorn Bongers had in de eerste
partij een makkelijke pot tegen
Theo Timmermans en won dik
verdiend. Roy tegen Frans van Esch
was uiteindelijk een makkelijke
wedstrijd voor Roy. Hij bleef het echter
spannend houden en kwam maar
niet los van Frans, maar hij won toch.

Ralf Joosten kon in de derde partij
het gat niet vinden en verloor dik
van Rozé van Weert. Roel Ottenheim
kwam in de vierde partij op een grote
voorsprong, maar gaf die in een paar
beurten helemaal weg. Hij herpakte
zich op tijd en won van Theo van
Weert.

Sjaak Ottenheim mocht tegen de
Brabantse topscorer Jurre Verhagen.
Sjaak bleef goed bij en moest wachten
op een kansje. Die kwam er ook, maar
helaas voor Sjaak rolde de bal te ver
door, waardoor Jurre de eindsprint
inzette en won. Dat betekende een 3-2
overwinning voor OVU.

Eén keer podium

Ruiters op springtour in Reuver
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters en De Cavaliers
Ruiters van De Maasruiters uit Kessel en De Cavaliers uit Helden namen zaterdag 13 en zondag 14 januari deel
aan rijwedstrijden in Reuver. Op zaterdag was er een springwedstrijd voor pony’s en op zondag de Springtour
Zuid-Nederland.
Op zaterdag was er een
springwedstrijd voor de ponyruiters
georganiseerd in Reuver. Lotte
Hermans van De Maasruiters met
Orchid’s Atilla behaalde hier in de
klasse D-L de derde prijs. Anniek
Vervoort deed met Histique op zondag

mee aan de Springtour in Reuver. Daar
behaalde ze in de klasse L een derde
prijs. Voor Gerco Steeghs met Imero
was er in dezelfde klasse een zevende
prijs.
De pony’s van De Cavaliers uit
Helden deden zaterdag mee. Nikki

Hanssen behaalde de tweede prijs in
de klasse DB met Mutsaarts Pascha.
Op zondag was er voor de paarden
de finale van de Springtour ZuidNederland en hier behaalde Janine
Maassen een vierde prijs in de klasse
M met Eclair La Vie.
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Nederlands kampioenschap beugelen

Veertiende Nederlandse titel voor
Johan Verest
Door: Johan Hoeijmakers, beugelclub HBC Helden
Op zondag 14 januari stonden de halve finales en de finales van het NK persoonlijke kampioenschappen beugelen op het programma. Deze wedstrijden werden gehouden op de banen van HBC Helden. Na diverse voorrondes in alle klassen (vijfde tot en met de ereklasse) bleven twaalf finalisten
over om per klasse te strijden voor de titel Nederlands kampioen beugelen.

In de vijfde klasse nam HBC
Helden-speler Geert Beurskens het op
tegen Sjaak Verbong van De Treffers

uit Maasbree. Geert won deze partij
overtuigend en mag zich het komende
jaar Nederlands kampioen noemen in

de vijfde klasse. In de vierde klasse
trad de jonge Kevin Daems uit Meijel
aan tegen Jan Hovens uit Tegelen.

Kevin kon het niet bolwerken in deze
partij en moest de eer aan Jan laten.
In de derde klasse was het Wiel

Janssen uit Meijel die Carola Janssen
uit Grathem tegenover zich kreeg.
In deze partij ging de jeugd met de
eer strijken en moest Wiel genoegen
nemen met de tweede plaats.
Daarna was het tijd voor de
finale in de ereklasse, een finale die
gespeeld werd onder het toeziend
oog van ruim honderd toeschouwers
die getuige waren van een zeer
spannende finale. Titelverdediger
en topfavoriet Johan Verest van HBC
Helden moest zich meten met Marco
Caris uit Ell. In een spannende partij
had Johan vanaf het begin een licht
voordeel na een misser van Marco.
Toch wist Marco met enkele mooie
ballen het Johan erg lastig te maken,
maar Johan liet zich door tactisch
ijzersterk spel het opgebouwde
voordeel niet afpakken en ging voor
de vierde keer met de titel aan de
haal.
Voor Johan Verest betekende dit
zijn veertiende Nederlandse titel
op het allerhoogste niveau. Bij de
prijsuitreiking vergeleek wethouder
Paul Sanders deze prestatie met die
van een dartsfenomeen. Met twee
Nederlandse kampioenen uit Peel en
Maas, kan HBC Helden terugkijken op
een geslaagd en mooi NK.

Tupos-heren verliezen
thuis van Horn
Door: Peter van Wijlick, volleybalvereniging VV Tupos
In sporthal De Kazing in Baarlo bleek op zaterdag 13 januari dat in de klasse van het eerste herenteam van
Tupos iedereen van elkaar kan winnen. De gasten uit Horn wisten met 3-1 de Baarlose mannen te verslaan.

KIES-GROEP KINDEREN IN ECHTSCHEIDINGSSITUATIES

Gespreksgroep voor kinderen van 8 tot 18 jaar om te leren omgaan
met een scheiding. In de KIES-groep gaan we spelenderwijs aan
de slag om de scheiding te verwerken. Bij voldoende interesse
starten we op maandag na de carnavalsvakantie, aansluitend aan
schooltijd. Voor meer informatie of u aanmelden kunt u mailen
naar veerkracht@vorkmeer.nl.

In de eerste set was er sprake van
een zeer wisselend spel. Om en om
werd een voorsprong gepakt, waarna
HHC vanaf de 8 punten een voorsprong pakte. Bij Tupos lukte op dat
moment niet zoveel meer. Men kreeg
weinig grip op de diagonaal van HHC.
Deze mocht zich helemaal uitleven
met vele knalharde smashes van voor
en achter de 3-meterlijn. Resultaat
16-25 in het voordeel van HHC.
In de tweede set konden de heren
van Tupos de gasten redelijk goed bijbenen mede door de inzet van de cap-

tain Tom Heines op de midden en veel
servicefouten van de tegenstander.
De pass was aan Baarlose zijde niet
goed genoeg om een voorsprong te
pakken. Bij 18-22 probeerde coach
Jos Nelis het tij nog te keren met een
peptalk. Het mocht niet helpen, HHC
pakt de set met 19-25. De derde set
maakte Tupos duidelijk dat ze absoluut niet van deze ploeg hoefde te
verliezen. Het niveau ging omhoog,
wat resulteerde in de setwinst met
25-13. In de vierde set pakte Tupos
na vijf goede servicebeurten van

Jort Bongers een 6-2 voorsprong.
Deze voorsprong werd uitgebouwd
tot 14-7. Daarna ging het echter weer
minder. HHC kwam terug tot 14-13,
maar Tupos wist de voorsprong te
behouden en kreeg zelfs twee setpunten. Die werden niet benut en bij
24-24 pakte HHC twee punten op rij en
zo de set. 3-1 voor HHC.
Als de concentratie er niet volledig
is, dan wordt het tegen iedere tegenstander moeilijk. Ondanks het verlies
is de derde plek in de derde divisie
nog steeds in handen van Tupos H1.

TRAINING WEERBAARHEID EN
ASSERTIVITEIT VOOR VOLWASSENEN

De Training Weerbaarheid en assertiviteit voor volwassenen is
bedoeld voor volwassenen vanaf 23 jaar. Een groep bestaat uit
maximaal twaalf deelnemers. De training is opgebouwd uit zes
tot acht bijeenkomsten van één tot anderhalf uur. Bij voldoende
deelname starten wij op korte termijn. Voor meer informatie of u
aanmelden kunt u mailen naar veerkracht@vorkmeer.nl.
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl
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DOK6 Theater Panningen

Jong Toptalent Concert
Zonnebloem Regio Peel en Maas en Stichting Muziek Jong voor Oud houden op dinsdag 23 januari weer een
Jong Toptalent Concert in DOK6 Theater in Panningen. Jonge muzikanten zorgen voor de muziek op de middag.
Het duo Raimonds & Goretti en Duo Nostalgia komen optreden in DOK6.

Presentatie boeren
gezelschap Kessel
Het nieuwe boerengezelschap van Boerebroelof Kessel presenteert
zich op zaterdag 20 januari bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Dan vindt het ‘Boerebal’ plaats.
Burgemeester Willem Franssen
van Stichting Boerebroelof Kessel
neemt tijdens het boerenbal de ‘verkesboere van 2017’ op in de ‘erme
tak’, die door de stichting ook wel
de grootste familie van Kessel wordt
genoemd. Nadat afscheid is geno-

men van het oude gezelschap, presenteert de nieuwe groep zich. Het
gemeenschapshuis in Kessel is vanaf
20.30 uur geopend. Bezoekers tot
en met 21 jaar kunnen gratis naar
binnen. Carnavalsband.nl verzorgt tijdens het boerenbal de muziek.

IVN Helden

Minicursus tuin
vogels herkennen
Natuureducatieorganisatie IVN Helden geeft donderdag 25 januari
een minicursus tuinvogels herkennen in het IVN-gebouw in Helden.
Dit wordt georganiseerd in aanloop naar de nationale tuinvogeltelling
die daarna plaatsvindt.

De presentatie is in handen van
John Paris. Raimonds & Goretti komen
voor de pauze. Het duo bestaat
uit tenor Raimonds Pocs die op de

piano wordt begeleid door Goretti
Domínguez. Na de pauze treedt het Duo
Nostalgia op. De altvioliste Ekaterina
Degtiareva wordt op de piano begeleid

door Sofia Raychenko. De deuren van
DOK6 zijn vanaf 13.30 uur geopend en
het concert begint om 14.00 uur. Het
duurt tot ongeveer 16.15 uur.

Op zaterdag 27 en zondag 28
januari vindt de nationale tuinvogeltelling plaats, waarbij mensen
in heel Nederland een half uur lang
de vogels in hun tuin of op het balkon tellen. IVN Helden wil mensen
leren hoe ze vogels kunnen herken-

nen en hoe ze die van elkaar kunnen onderscheiden. Daarom wordt
een minicursus tuinvogels herkennen
georganiseerd in het IVN-gebouw op
de Kloosterstraat in Helden.
De cursus begint om 20.00 uur
en meedoen is gratis.

Gemeenschapshuis Kerkeböske

Nieuwe aflevering De Proos
De volgende editie van De Proos vindt plaats op zondag 25 februari. Het amusementsprogramma waarbij
presentatoren Robert Janssen en Marijke Gijsen vijf gasten interviewen, wordt wederom gehouden bij
gemeenschapshuis Kerkeböske.
De voorverkoop voor De Proos
begint op vrijdag 19 januari. Kijk op
de Facebook-pagina van De Proos
voor meer informatie over kaartjes.

Het format is wederom hetzelfde.
Robert Janssen interviewt met sidekick
Marijke Gijsen vijf uiteenlopende
gasten. Bij binnenkomst speelt Kate

Moon met Sandra Korsten een
muziekstuk.
De Proos op zondag 25 februari
duurt van 14.30 tot 17.30 uur.

Kleuren voor volwassenen
in Kessel
KBO Kessel houdt op dinsdag 23 januari de activiteit kleuren voor volwassenen. De middag vindt plaats in
Os Thoes, naast de dorpsdagvoorziening van Kessel die ook wel bekend staat als WoZoCo.
De KBO begint weer met
het kleuren voor volwassenen
aangezien ze veel vragen
binnenkreeg of er een vervolg
zou komen op de vorige
kleurmiddagen. De deelnemers

dienen de potloden zelf mee te
nemen.

Dorpsdagvoorziening
Opgeven voor het kleuren is verplicht en kan bij Marion Binneveld of

door een mailtje te sturen naar binneveldwich@home.nl De activiteit
begint om 13.30 uur. Os Thoes is een
aparte ruimte bij de dorpsdagvoorziening waar in een intiemere setting activiteiten worden gehouden.

Lex Uiting

Film ‘Nao ’t Zuuje’ in DOK6
De documentaire ‘Nao ’t Zuuje’ over oud-prins Lex Uiting van Venlo, draait vanaf donderdag 18 januari
bij DOK6 Cinema in Panningen.
De in Amsterdam woonachtige
Venlonaar Lex Uiting werkt als dj
bij radiozender 3FM en was in 2017
prins van carnavalsvereniging Jocus
in Venlo. Documentairemaker Rob
Hodselmans volgde enkele hoofdpersonen tijdens de ‘vastelaovend’.

“De prins, Lex Uiting, als centrale carnavalsfiguur komt tijdens het feest
deze hoofdpersonen op verschillende
momenten tegen en de impact van de
‘vastelaovend’ op een samenleving
wordt steeds duidelijker”, zo omschrijft
DOK6 de film.

De eerste voorstellingen zijn
al uitverkocht, maar er zijn nieuwe
voorstellingen van de film gepland.
Die draaien op diverse tijden in de
avonduren.
Kijk voor meer informatie op
www.dok6.eu/cinema

Erik van Muiswinkel
in DOK6 Theater
Stevige grappen, rake typeringen, relativeringen en mopperige terzijdes waarbij moralisme goed past. Dat is hoe cabaretier Erik van
Muiswinkel het beste te omschrijven is. Woensdag 24 januari is hij te zien
in DOK6 Theater met zijn voorstelling ‘De Oplossing’.
Erik van Muiswinkel speelde in
zeven jaar tijd twee oudejaarsconferences, drie toneelstukken en drie
avondvullende solo-shows. Hij trad op
van Sittard tot Schiermonnikoog, en
ontving in 2014 de nationale cabaretprijs De Poelifinario, voor zijn epos

‘Schettino!’. Van Muiswinkel is een
voorvechter van de publieke zaak,
mensenrechten en internationale solidariteit. Erik van Muiswinkel komt met
‘De Oplossing’, een theatrale loutering
in vijf bedrijven. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.dok6.eu
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Heeumkundevereniging Medelo

Lezing over heidense
gebruiken in Meijel

Lustrumeditie Pluuzebal
Het Pluuzebal beleeft op vrijdag 19 januari de vijfde editie. ‘Het alternatieve vastelaovesbal van Peel en
Maas’, zoals de organisatie het feest beschrijft, vindt plaats bij feestzaal Thoes in Panningen. Het Pluuzebal
wordt georganiseerd door Fc De Pluus.

Heemkundevereniging Medelo uit Meijel organiseert op woensdag
24 januari een lezing over heidense kerst- en carnavalsgebruiken. De
lezing wordt gegeven door Ton Spamer en vindt plaats in museum
Truijenhof in Meijel. De inloop is vanaf 19.30 uur en de lezing begint
om 20.00 uur.
“In de periode 11 november
tot 2 februari vierde men vanouds
een groot aantal kerkelijke
feesten: St. Maarten, Sint-Nicolaas,
St. Lucia, St. Thomas, Kerstmis,
Driekoningen, St. Brigitta en
tenslotte Maria Lichtmis”, aldus de
heemkundevereniging. “In onze
tijd is daarvan alleen Kerstmis, en
in mindere mate Driekoningen,
overgebleven als een dag met een
religieuze lading. Van de overige
heiligen weet vrijwel niemand
nog iets.” Vrijwel al die christelijke
feesten vielen op data waarop ooit
Romeinse, Germaanse of Keltische

goden en godinnen werden vereerd,
zo schrijf Medelo. “De daarbij
behorende gebruiken bleven in stand,
ook toen men die achtergrond niet
meer kende.” Bij de lezing worden
de aanwezigen aan de hand van
beeldmateriaal en filmfragmenten
meegenomen door een periode
van tweeduizend jaar. Ton Spamer
studeerde geschiedenis in Utrecht en
doceerde dit vak aan het PeellandCollege in Deurne. Hij geeft lezingen
over geschiedenis en kunst. Hij is
oprichter en redacteur van Durninum,
een fonds voor cultuurhistorische
publicaties over Deurne.

Landelijke open week
SeniorWeb-Leercentrum

De vlaggen van De Pluus hangen
alweer aan verschillende gevels.
Ze zijn makkelijk te herkennen aan
de rode kleur met de witte letters
‘Löök’ erop. “De Pluuzen zijn geen
daadwerkelijke club of vereniging,
maar een groep ‘vastelaovesvierders’
die zich ten doel hebben gesteld
om ieder jaar minstens één ludieke
activiteit te organiseren die zowel
traditioneel als ook vernieuwend
is”, zo laat Fc De Pluus weten.
Senioren die willen leren hoe ze een tablet of computer kunnen
gebruiken in combinatie met hun hobby, kunnen tijdens de landelijke open “Het Pluuzebal van dit jaar is daar
weer een mooi voorbeeld van.” Het
week terecht bij een SeniorWeb-Leercentrum. KBO Meijel en KBO
Panningen organiseren daarom in de week van maandag 22 januari enkele thema van het Pluuzebal van dit jaar is
inloopdagen in hun verenigingslokaal.

Hobbyen online leren
beleven in Meijel en
Panningen

Bij SeniorWeb-Leercentra kunnen
ouderen cursussen en workshops
volgen over tablets, copmuters en
internet. Daar wordt bijvoorbeeld
uitleg gegeven in fotoboeken
maken, de computer op orde
houden, internetbankieren, Facebook
gebruiken of Skypen. Tijdens de
inloopweek van maandag 22 kunnen
ouderen bij KBO Panningen en KBO
Meijel leren hoe ze hun hobby online
kunnen beleven.

Uitleg over
webwinkels
“Denk aan handige filmpjes met
tips, uitleg of ideeën van kenners
over tuinieren, muziek luisteren,
verzamelen of fietsen bijvoorbeeld”,
aldus de organisaties. Ook wordt
uitleg gegeven over webwinkels
waar hobbymaterialen te koop zijn
en hoe men op zoek kan gaan naar
ervaringen van andere hobbyisten.
Bij KBO Meijel kan men binnenlopen in gemeenschapshuis D’n Binger
in Meijel op maandag 22 januari,
woensdag 24 en vrijdag 26 januari
van 14.00 tot 17.00 uur. Deelname is
gratis. In Panningen vinden op dinsdag 23 en vrijdag 26 januari inloopcafés plaats van 09.30 tot 11.00 uur
bij De Ringoven in Panningen.
Deelname is ook hier gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.seniorweb.nl

‘Maskerade, Wae Hebbe We Dao Dan?’.
“Iedereen weet dan natuurlijk dat
het hier om een gemaskerd bal gaat.
Een masker dragen is dan ook tot aan
het Demaskee om 00.00 uur verplicht.
Verder mag iedereen aandoen waar
hij of zij zin in heeft. Maar hoe minder
goed herkenbaar je bent, hoe leuker
het is natuurlijk.” Christiaan van Roij
is spreekstalmeester op de avond en
hij wordt begeleid door huisorkest
Zjwartbroeëd. Daarnaast verzorgen
Alaaf Airlines, Sjloetingstied,
De Batjakkers, Jip Houben en de
Aod Pluuzeprinsen een optreden.

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

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
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

L ARICKS BALK11E,9N5
p/m • incl. btw

150 x 150 mm

Werken bij

AutoArena?
Verkoopadviseur

Service adviseur

Volkswagen - Vestiging Venlo

Vestiging Venlo - Venray

Autotechnicus met apk
Vestiging Venlo - Venray - Panningen

Vestiging Venlo

Wasplaatsmedewerker

€

Houthandel & Timmerbedrijf
Complete
Rene van Ophoven
v.o.f.automobiliteit
is bij AutoArena
in goede handen.
Van onderhoud en
verkoop tot verhuur,
leasing, financiering,
verzekering en
schadeherstel.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Voor het verder professionaliseren van onze dealerbedrijven Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en VW Bedrijfswagens zoeken wij versterking.

www.autoarena.nl/vacatures

Een gedeelte van het programma blijft
geheim. Ook neemt de Pluuzeprins
van afgelopen jaar, prins Tuen I,
afscheid en wordt er een nieuwe
Pluuzeprins 2018 gekozen. Na het
Demaskee verzorgt dj Rob Zelen
de muziek.
Meer informatie over de avond
is te vinden op de Facebook-pagina
van De Pluus. Kaartjes reserveren
kan door een appje te sturen naar
De Pluuzefoon via 06 87 87 53 07
onder vermelding van je voor- en
achternaam. De zaal is open vanaf
20.00 uur. Een masker is verplicht.

AutoArena, dé dealer
voor Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en
VW Bedrijfswagens,
in Venlo, Venray,
Panningen en Boxmeer.
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Agenda t/m 25 januari 2018
do
18
01

Voorlichtingsavond Reumavereniging
lezing over verlies

vr
19
01

Zitting Grashoek

Booremoosbal Maasbree

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 19.55 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Niëns Horeca Maasbree

Zitting Baarlo

Bonte Avond Beringe

Jong Toptalent Concert

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: vanaf 13.30 uur
Organisatie: Zonnebloem Regio Peel en Maas en
Stichting Muziek Jong voor Oud
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Pluuzebal

Boerenbal Kessel

Kleuren voor volwassenen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Fc De Pluus
Locatie: feestzaal Thoes Panningen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: Ôs Thoës, dorpsdagvoorziening Kessel

Pronkzitting Baarlo

Onthulling jeugdprins(es)
Kessel-Eik

Pronkzitting Baarlo

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas e.o. en
Consendo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Bonte Avond Beringe

Verlovingsbal boerenbruiloft
Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Cabaretvoorstelling Jandino
Asporaat

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

di
23
01

wo
24
01

Inloopcafé hobby online beleven
SeniorWeb-Leercentrum
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Inloopcafé hobby online beleven
SeniorWeb-Leercentrum
Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Lezing heidense gebruiken
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Heemkundevereniging Medelo
Locatie: museum Truijenhof Meijel

Optreden Harvest Moon

Brainstorm politiek voor jongeren

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Tinus Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Lokaal Peel&Maas
Locatie: raadszaal Huis van de Gemeente Panningen

Vogelmarkt

MamaCafé over dyslexie

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden eo
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

Winter Jungle

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 21.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 10.00-13.00 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Cabaretvoorstelling Erik van
Muiswinkel

Open dag gezondheidscentrum

Heldense Bossen Cross

Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: gezondheidscentrum Maasbree

Tijd: vanaf 10.30 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: startplaats camping De Heldense Bossen
Helden

Méélse Vastelaovesparade

Méélse Vastelaovesparade

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Zitting Grashoek

Receptie prins Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Jeugdprinsenbal Maasbree
Tijd: 20.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: jongerencentrum Mafcentrum Maasbree

za
20
01

Inloopcafé hobby online
beleven SeniorWeb-Leercentrum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Bonte Avond
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

zo
21
01

ma
22
01

Klik&Tik bijeenkomst
Omgaan met computer voor
beginners
Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 20.15 uur
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
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Kerkberichten
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 21 januari
H. Mis 09.30 uur – koor t.i.v. 1e jaardienst Cor Van Horen-van Enckevort
en echtgenoot Pierre van Horen.
Woensdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 januari
Geen H. Mis
Zondag 28 januari
H. Mis 11.00 uur

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 21 januari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Dhr. Harrie Jans - Mevr.
Maria Nabben
Zang: Herenkoor
Intenties: Graad Colbers (verjaardag). Overl. ouders Wiel Lintjens en
Mina Lintjens-Jacobs (verjaardag) en
kleinzoon Wilco. 1e Jaardienst Trees
Walraven-Vaessen.

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 januari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in onze
parochie

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 20 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jaan Hermans (jaardienst); Jo Berkers-De Laat (verj/coll);
Zaterdag 27 januari
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Felix Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen; Peter van Loon (jaardienst)
Overleden: Mara Karoyan, 79 jaar;
Annie van Dijk-Verheul, 83 jaar

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
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zondag 21 januari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo
van der Elsen (coll); Mien v.d. BroekGeelen (jaardienst); Miet SchijvenThijssen (coll); Qurien Lansbergen

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

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 januari
19.15 uur. Voor de leden en overleden
leden van de schutterij St.Sebastianus.
Jaardienst voor They Willems.
Jaardienst voor Pierre Wolters. Nelly
Heymans-Rooyakkers. To PeetersVerlinden vanwege de verjaardag.
Woensdag 24 januari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 27 januari
19.15 uur. H.Mis voor de intenties van
de parochie.

Mededelingen
Vanaf 1 januari zijn de kosten van een
H.Mis intentie € 27,50. Dank u wel.
Onze oprechte deelneming met het
overlijden van Dhr. Jac Willems.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 januari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 21 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Zeswekendienst Jozef Stappers.
Jaard. Pierre Görtz en Anneke Görtz

Wij zoeken jou!
Word jij onze
nieuwe collega?
Venlo
Venlo - Venray - Panningen

Venray

Panningen
Autoschadehersteller

• Fulltime functie, in het bezit van een ast-diploma,
flexibele instelling, ervaring is een pré
Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo
www.schadenetvenlo.nl

1e Autospuiter
• Ervaren autospuiter, teamspeler,

Servicevestiging
Keizersveld 85, Venray
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

Voorbewerker
• Ervaren voorbewerker, teamspeler

flexibele instelling

Meer info: www.schadenetvenlo.nl/vacatures

Vragen? Bel gerust! Tel. 077-382 01 95, Geert Lennaerts

(jaardienst Sjra en Lies Gommans
(jaardienst); Harrie Philipsen, Cor
Philipsen-Levels, Mien PhilipsenVerstappen; uit dankbaarheid.
Maandag 22 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding

Zondag 21 januari
Doopsel 14.00 uur: Floris Dorssers
Zondag 21 januari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 24 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 25 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 19 januari
H. Mis 09.00 in de dagkapel
Zaterdag 20 januari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
alle parochianen

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

Jaard. Pierre Rooyakkers en Dien
Rooyakkers-Pijls
Weldoeners van de parochie.
Jaard. Ietje Driessen-Hamans.
Jaard. overleden leden van de fam.
Janssen-Chruchten; Jaard. Harrie
Brueren en Antonia Brueren-Coenen
en alle overledenen v.d. fam.
Donderdag 25 januari
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Thei Nijssen, 93 jaar,
Zorgcentrum Ter Borcht.

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 28 januari
9.30 uur Elizabeth Janssen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 21 januari
9.30 uur Jaardienst Miet Bongers-Bergs

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

Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Hovenier

m/v - parttime/fulltime

Wat we van jou verwachten?
• je hebt affiniteit met de groensector
• je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit
• je bent leergierig
• je bent een aanpakker
• in bezit van rijbewijs B, liever nog E

Wat wij jou kunnen bieden:

• een marktconform salaris
• goede arbeidsvoorwaarden
• werken in een team van 2 á 3 personen
Leerling hovenier bbl ook mogelijk.

Interesse?

Neem dan direct contact op via 06 13 48 30 16

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

