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Winderig dagje
Trampolines, tuinsets, dakpannen en zelfs bomen moesten het ontgelden op donderdag 18 januari. De westerstorm die heel Nederland teisterde, zorgde ook in Peel en
Maas voor de nodige problemen. Zoals deze boom die de Egchelseweg in Panningen volledig blokkeerde. In totaal kwamen er veertien meldingen voorbij bij P2000, het
alarmeringsnetwerk. Vooral in Maasbree leek de storm harder te hebben geraasd dan in andere dorpen in de gemeente. De helft van de meldingen die voorbij kwam bij
het alarmeringssysteem was afkomstig uit Maasbree. Verschillende bomen waren door de wind omgewaaid. Ook in Baarlo werden diverse bomen geveld door het weer.
Op het hoofdveld van voetbalclub VV Baarlo viel een boom net naast het doel het veld op. Niet alle omgevallen bomen kwamen voorbij op het netwerk, maar naar alle
waarschijnlijkheid werden tientallen bomen geveld en zodoende moesten gemeentewerkers en brandweer met kettingzagen aan de slag om alles weer op te ruimen.

Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente

Wethouder: raadswerkgroep stelde geen
kritische vragen
De raad wist voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 16 januari welke drie plannen op tafel lagen
voor de herinrichting van de omgeving van het Huis van de Gemeente in Panningen. En dus wist de raad dus ook
dat één van die plannen het budget ruim overschreed, zo zegt wethouder Paul Sanders na vragen van HALLO.
Voor de herinrichting van de
omgeving van het Huis van de
Gemeente in Panningen, werd
een raadswerkgroep Ruimtelijke
Ontwikkeling en Milieu (ROM)
gevormd, die als klankbord dient.
In de raadswerkgroep waren
alle gemeenteraadsfracties
vertegenwoordigd met twee personen
en was eenmansfractie Ton Hanssen
aanwezig. Daarin worden ruimtelijke
plannen besproken voordat deze

naar het College van B&W en de
gemeenteraad gaan, zo legt de
wethouder uit. “De raadswerkgroep
is op 8 november bijgepraat over
alle varianten, inclusief de financiële
doorrekeningen”, aldus Sanders.
“Toen is in overleg met de aanwezige
raadswerkgroep-leden besloten
de raad te laten kiezen en alle drie
de plannen, dus ook de duurdere
variant, aan hen aan te bieden. In die
raadswerkgroep zijn geen kritische

vragen gesteld of opmerkingen
gemaakt over de plannen. Die zijn
daarna ook niet meer ingediend.
Op basis van die twee avonden is het
raadsvoorstel gemaakt.”
AndersNu-raadslid Peter
Craenmehr, die in de werkgroep ROM
zat, laat weten dat de plannen in
november nog erg globaal waren.
“We hebben het er toen niet uitgebreid over gehad, omdat we toen
nog in een heel vroeg stadium zaten

van de plannen. Misschien heb ik
toen gezegd dat het voorkeursplan
inderdaad het beste was, maar toen

hadden we nog geen idee van het
kostenplaatje.”
Lees verder op pagina 05
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‘Weej kleure de waereld’

Pim van Wylick naar ‘thuisfinale’ LVK
Pim van Wylick mag op vrijdag 26 januari meedoen aan het Limburgse
Vastelaovesleedjes Konkoer in zijn eigen dorp Kessel. De 24-jarige zanger
is de enige deelnemer uit Peel en Maas die zich plaatste voor de finale.
Met het nummer ‘Weej kleure de waereld’ probeert Van Wylick hoge ogen
te gooien in het paviljoen op het terrein van Neptunus.
De finalisten voor het LVK werden
op zondag 21 januari bekendgemaakt
tijdens een vier uur durende live-uitzending van provinciale omroep L1.
Pim van Wylick was de allerlaatste
finalist die het goede nieuws te horen
kreeg. “Dat was wel nagels bijten”,
vertelt hij. “Toen ze bij café De Boesjer
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aankwamen met het nieuws, ontplofte de boel. Er stonden ongeveer
zeventig mensen binnen, van wie er
ook veel vrijwilliger zijn bij het LVK in
Kessel. Dat maakte het natuurlijk extra
speciaal.” Van Wylick schreef zijn nummer samen met Jerôme Lenders.
In de finale staan dit jaar weinig
deelnemers uit Noord-Limburg. Wel is
P&M Liedjesfestival-winnaar Óm in te
Lieste uit Neer aanwezig in Kessel.
Bekende namen op het podium op
vrijdag zijn onder meer La Bamba,
Spik en Span, Kartoesj, Hoondervel,
Bjorn en Mieke en Marleen Rutten.
De Breurkes uit Panningen wisten het
dit jaar niet te redden tot de finale.
Op Facebook feliciteerden ze alle
finalisten met hun plek op het podium
komende vrijdag. Ook halve finalisten
Springlaevend uit Beringe, Manon
& Bart uit Baarlo en Vur de Joeks uit
Helden redden het niet. Voor Van
Wylick, voor de vierde keer finalist,
wordt het een speciale avond zo in zijn
eigen dorp. “De maandag voor het LVK

is er altijd een artiestenavond. Vorig
jaar moest ik toen met de auto naar
Heerlen rijden, maar nu kon ik fijn
met de fiets naar de tent. Natuurlijk
zijn alle finales geweldig, maar dit

het me niet zo veel uit.” Een favoriet
heeft hij ook. “Net als vorig jaar denk
ik dat Bjorn en Mieke uit Venray een
grote kans maken. We zullen het zien
vrijdag.” (Foto: L11 Alaaf)

Naam voor kunstsymposium

Baarlo Steengoed! in juni
Het kunstsymposium dat Stichting Baarlo Leeft! uit Baarlo in juni gaat organiseren in het dorp, heeft de naam Baarlo Steengoed! gekregen.
Na gemeente Peel en Maas heeft ook de provincie Limburg toegezegd een financiële bijdrage te willen leveren.
In oktober maakte de organiserende stichting bekend het evenement te willen organiseren. Dit om
het 800-jarig bestaan in 2019 van
Baarlo te vieren. Het hele project
zou ongeveer een ton gaan kosten.
Daarvan subsidiëren de gemeente en
provincie ieder 25.000 euro. De rest

hoopt Baarlo Leeft! bij elkaar te krijgen door middel van fondsenwerving,
sponsoring en donaties.
Van 9 tot en met 30 juni gaan zes
beeldhouwers aan de rand van het
kasteelparkbos bij kasteel D’Erp ieder
aan de slag met een grote natuursteen. Deze gaan zij tot een sculp-

tuur bewerken onder het oog van het
publiek. Momenteel heeft de stichting
een aantal kunstenaars in beeld waaruit woensdag 24 januari een keuze
gemaakt werd. Inwoners van Baarlo
mogen als laatste hun stem uitbrengen, waarna op dinsdag 27 februari
bekendgemaakt wordt welke zes

k unstenaars aan het symposium deel
mogen nemen. De vervaardigde
kunstwerken worden na afloop van
Baarlo Steengoed! op diverse locaties in Baarlo geplaatst. In 2019,
wanneer het dorp 800 jaar bestaat,
worden ze officieel aangeboden aan
de Baarlose gemeenschap.

Overleg tussen raad en Nieuweschool
Wethouder Raf Janssen van gemeente Peel en Maas heeft naar aanleiding van raadsvragen van VVD Peel en Maas een overleg toegezegd tussen
raadsleden van Peel en Maas en een afvaardiging van basisschool Nieuweschool. De VVD stelde tot twee keer toe vragen over de jaarcijfers van de
basisschool, maar de wethouder kon die niet geven. De partij is blij met het geplande overleg.
De VVD vroeg in oktober al om
jaarcijfers van de basisschool, maar
kreeg toen als antwoord de cijfers
van alle scholen van onderwijsstichting Prisma, waar Nieuweschool
onder valt, samen. Daarop vroeg de
partij wederom om de aparte jaarcijfers van de Nieuweschool.

Als antwoord kwam toen dat die er
niet waren. Wethouder Janssen gaf
daarna aan een overleg in te plannen
tussen de raadsleden die over het
onderwerp gaan en de basisschool.
De VVD is blij met het overleg, maar
wil graag snel een datum vastzetten.
“De tijd staat niet stil en het nieuwe
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wordt helemaal onvergetelijk.” Op
welke plaats hij eindigt, maakt Pim
niet zo veel uit. “Dat ik er bij ben, is al
een eer op zich. Ik hoop in het linker
rijtje te komen, maar eigenlijk maakt

Foto: Jos Derks

WWW.KUNSTATELIERBLISS.NL

jaar is al meer dan twee weken oud.
Daarbij heeft de voorkeur dat onze
huidige ervaren vertegenwoordigers
nog dit gesprek voeren met Prisma,
want de materie is complex genoeg”,
schreef de partij op 14 januari in een
brief aan het college. De partij wil
weten of er een datum geprikt is.

“Indien nog geen datum is gepland,
vragen wij u om dit overleg nog voor
21 maart te plannen met het oog op
de c omplexiteit van de materie.” Op
woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen waarna mogelijk
veranderingen ontstaan in de samenstelling van de gemeenteraad.
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Gemeenteraad beslist
over restauratie
Meijelse kerk
Het College van B&W van Peel en Maas wil 200.000 euro beschikbaar
stellen voor de restauratie van kerkgebouwen van Meijel, Panningen en
Helden. Het overgrote deel van het budget is nodig voor de restauratie
van de kerk in Meijel, ruim 131.00 euro. De restauratie in Meijel is volgens
Jos van Hal, vice-voorzitter van het Vincentiuscluster, hoognodig.
De gemeenteraad moet nog beslissen of de subsidie wordt goedgekeurd.

In de steigers
De kapel van de Lazaristen in Panningen staat in de steigers. Vanwege een grote opknapbeurt
sloot de kapel haar deuren, werd het orgel ingepakt, werden steigers bekleed met plastic folie en
werd het glas verwijderd om in een glasatelier in Tilburg een onderhoudsbeurt te krijgen. Op de
eerste verdieping zijn de sloopwerkzaamheden al klaar. Nu kan in de rest van het pand worden
gestart met het werk, waarvan HALLO u de komende weken van op de hoogte houdt.

Tweede editie buitenevenement

Eerste speldje Bonte Boete
Belaeving overhandigd
Voorzitter Frans Wulms van het buitenevenement Bonte Boete Belaeving (BBB) heeft vrijdag 19 januari het
eerste BBB-speldje overhandigd. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van gemeente Peel en Maas nam
het eerste collectors-item in ontvangst.

In het voorstel van het college
staat hoe de financiering tot stand
moet komen. Voor de restauratie van
de kerk in Meijel is in totaal 876.000
euro nodig. 438.000 euro moet van de
provincie komen, 175.000 euro van het
bisdom, 131.500 euro van de parochie
en 131.400 van gemeente Peel en
Maas. De toren van de Meijelse kerk
moet een toeristisch trekpunt worden
en om die te restaureren is 54.000
euro van de provincie nodig en 16.100
euro van de gemeente. Bij de kerken
in Helden en Panningen gaat het in
totaal om 175.000 euro waarbij de
gemeente in beide gevallen 26.250
euro moet bijleggen. “De bijdrage van
de provincie heeft als voorwaarde dat
de gemeente ook meebetaalt”, aldus
Van Hal. “Dus het is wel belangrijk
dat de gemeenteraad voor stemt.
We hebben er wel vertrouwen in dat
het goed komt.”

Raadslid niet eens
met steun
Aan de kerk in Meijel is al heel
lang niks gebeurd, vertelt Van Hal.
“Eigenlijk komt dat al doordat na
de Tweede Wereldoorlog de zwaar
beschadigde kerk met relatief
eenvoudige middelen is opgebouwd.

De gordingen (houten draagbalken
onder dak, red.) die toen gebruikt
zijn, waren niet de stevigste en die
zijn verder dan normaal uit elkaar
geplaatst. Bij elke storm gaat het
dak daardoor zwabberen, waardoor
je onder andere lekkages krijgt.
Dat moet gerestaureerd worden.
Daarna kan de kerk er in principe
weer 80 jaar tegenaan.” Het voorstel
van de gemeente zorgde bij VVDgemeenteraadslid Teun Heldens
voor groot ongenoegen. Op Twitter
liet hij zich uit over het plan om
gemeentegeld vrij te maken voor
de restauratie. “Of mensen nou een
kerk, moskee, synagoge of voor mijn
part een tempel willen bouwen,
ik vind het allemaal prima zolang
je je religie maar zelf betaalt. Een
overheid die onrendabele godshuizen
overeind houdt, is mijns inziens een
grof schandaal”, liet hij zijn mening
duidelijk blijken. Van Hal snapt die
opmerking van Heldens niet. “Als we
niet restaureren, verdwijnt de kerk
misschien. De kerk, die het beeld van
het Meijelse centrum bepaalt, zou dan
weg gaan. Dat is toch onvoorstelbaar.
Ik vraag me af wat voor gevoel je voor
cultureel erfgoed hebt, als je dat zegt.
Maar goed, iedereen heeft recht op
een eigen mening.”

Ruim 600 stemmen via Facebook

Meerderheid
Maasbreenaren voor
verfraaiing dorpsplein
De poll die Dorpsoverleg Maasbree dinsdag 9 januari op haar
Facebook-pagina plaatste, heeft 636 stemmen opgebracht. De meerderheid verkoos verfraaiing boven het Kennedyplein laten zoals het is.
Maandag 29 januari gaat het dorpsoverleg in gesprek met gemeente Peel
en Maas over het vervolg.

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, de BBB-koekoek en BBB-voorzitter Frans Wulms
De organisatie kwam op het idee
door de buttons die tijdens de eerste
editie van het carnavalsevenement
uitgedeeld werden. “Die bleken
behoorlijk gewild”, laat de
organisatie weten. “Dat heeft ons
doen besluiten om een speldje te
laten maken dat een collectorsitem moet gaan worden. Dit jaar is
dat een speldje met Bonte Boete
Belaeving 2018 erop, volgend jaar

komt daar dan natuurlijk 2019 op
te staan.”

Alternatief Zoepkoel
De BBB wordt georganiseerd om
inwoners van Peel en Maas een alternatief te bieden voor de Zoepkoel
in Venlo. Dit jaar vindt de tweede
editie van het evenement plaats op
carnavalszaterdag 10 februari van
11.11 uur tot 17.00 uur. Net zoals vorig

jaar vindt alles plaats op het plein
voor het Huis van de Gemeente in
Panningen, maar dan “iets groter en
professioneler”, aldus de organisatie.
Onder meer Beppie Kraft, Marleen
Rutten en Hoondervel staan op het
podium, naast diverse lokale a rtiesten.
Voor kinderen is er een speciale speelhoek waar ze geschminkt kunnen
worden en er is een springkussen.
De toegang is gratis.

Dorpsoverleg Maasbree zette alle
ideeën voor de verfraaiing van het
dorpsplein op een rij en liet Drissen
Design een ontwerp maken. In dat
plan wordt het plein volgens het overleg aantrekkelijker door meer groen,
minder parkeerplaatsen, twee waterpartijen waar kinderen kunnen spelen
en is alles demontabel zodat de kermis en Ossefeesten er plaats kunnen
blijven vinden.
Omdat het overleg zeker wilde
weten dat er onder Maasbreenaren
draagvlak is voor de ontwerpen,
besloot zij een poll in het leven
te roepen. Via Facebook en op
papier konden inwoners hun stem
uitbrengen op de vraag: verfraaien
of niks veranderen? Online gaf 89
procent aan voor verfraaiing te zijn;
11 procent gaf aan dat er niks hoeft
te veranderen. In de reacties werden
daarbij opmerkingen geplaatst die

gaan over gevaarlijke verkeerssituaties
voor kinderen door het ontbreken
van een zebrapad en irritatie over
de vele auto’s die op het plein
parkeren. Of Dorpsoverleg Maasbree
die suggesties meeneemt, is nog niet
bekend. Op maandag 29 januari gaat
het dorpsoverleg met gemeente Peel
en Maas in gesprek over het vervolg
van dit plan.
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Debatwedstrijd

Limburgs Jeugdparlement in Baarlo
Door: Lique Geraedts en Jennifer van Duiven
Leerlingen van het Valuascollege, Blariacumcollege, Dendroncollege, Het College, Groenewald en Sint Ursula verzamelden zich woensdag 17 januari
voor Kasteel De Berckt in Baarlo. Daar begon voor de 15e keer op rij het jaarlijkse Limburgs Jeugdparlement (LJP), een debatwedstrijd voor jongeren
van 4- tot en met 6vwo.

De deelnemers aan het LJP
zoeken oplossingen voor actuele
Europese politieke problemen
door middel van een rollenspel.
Elke school vertegenwoordigt een

buitenlandse zaken. De commissies
zitten samen om de standpunten van
hun land te bespreken en samen tot
een oplossing te komen. Het doel
van het LJP is om jongeren meer

verschillend Europees land en
verdiept zich in de standpunten
van het desbetreffende land. Ieder
land is verdeeld in commissies,
bijvoorbeeld algemene zaken en

Kijkje in de keuken

Symposium gemeente en
Rabobank over voeding
Rabobank Peel, Maas en Leudal en gemeente Peel en Maas houden op donderdag 1 februari een symposium duurzaamheid, voeding en klimaat. Het symposium heet ‘een Kijkje in de Keuken’ en vindt plaats in
Kasteel De Keverberg in Kessel.
De vraag die beantwoord moet
worden bij het symposium is: Wat
verandert er in Peel en Maas de
komende jaren op het gebied van
voeding en duurzaamheid? “Met dit
symposium slaan we de handen in
elkaar om inwoners te inspireren
over duurzame voeding”, schrijven
de bank en gemeente in de aankondiging. “Sprekers als Teun van de
Keuken, oprichter Tony’s Chocolonely,
en meteoroloog Helga van Leur

schetsen hun beeld van onze toekomst
en geven een kijkje in de keuken van
duurzaamheid en voeding.”
Dat is terug te zien in de doelstellingen van gemeente Peel en Maas
over duurzaamheid, diversiteit en
zelfsturing. Wethouder Paul Sanders:
“Duurzaamheid is één van de kerndoelen van de gemeente. Met dit evenement en deze samenwerking zorgen
we ervoor dat gemeente Peel en Maas
bij de koplopers behoort op het gebied

van duurzaamheid en voeding.”
De Rabobank wil samen met partners werken aan een vitale regio.
“Daarbij is het van groot belang dat
consumenten en voedselproducenten
in goed contact staan met elkaar”,
aldus de bank. “Daarom ondersteunen we initiatieven die producent en
consument bij elkaar brengen.”
Kijk voor meer informatie over
‘een Kijkje in de Keuken’ op
www.peelenmaas.nl

inzicht te bieden in de problemen
die in en rond de EU spelen. Ook
wordt er gewerkt aan persoonlijke
ontwikkeling, bijvoorbeeld door
sociale vaardigheden op het gebied
van spreken in het openbaar,
discussietechnieken en de vaardigheid
om voor een groep te spreken, te
verbeteren.

Vaardigheden
De eerste dag werd besteed aan
het houden van commissievergaderingen en landenvergaderingen. In de
landenvergaderingen kwamen leerlingen van elk land samen om kort
samen te vatten wat er tijdens de
commissievergaderingen was besproken. Ook moesten de leerlingen in de
gaten houden dat de standpunten van
hun land bij elke commissie overeen
kwamen en niet tegenover elkaar
stonden. Op het eind van de eerste
dag namen de leerlingen deel aan het
Lagerhuisdebat. Dit was een debatwedstrijd dat niet ging over zaken in
de EU, maar over stellingen die gingen over roken, seksuele voorlichting,
dienstplicht, enzovoorts.
Nadat de leerlingen genoten hadden van een smakelijk ontbijt, braken
al gauw de commissievergaderingen
aan en werd het tijd om de puntjes op
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de i te zetten. Dit zodat er uiteindelijk
een resolutie kon worden opgesteld
voor elke commissie. Een resolutie
is een in vergadering ondernomen
conclusie. Dit hield in dat de commissieleden moesten debatteren over het
standpunt van hun land en hierover
compromissen moesten sluiten, die
leidden tot het opstellen van een conclusie. Wederom werd dit gedaan door
middel van commissievergaderingen
en landenvergaderingen. Bij enkele
commissies was dit lastig, omdat
standpunten van velen landen niet
overeen kwamen. Naarmate de deadline van 15.30 uur dichterbij kwam,
nam de stress onder de leerlingen toe.
Toen uiteindelijk alle resoluties ingeleverd waren, werden de leerlingen
wat rustiger en was het tijd voor het
avondprogramma.
Tijdens de derde dag moesten
de amendementen vóór 07.30 uur
ingeleverd worden. Een amendement
is een voorstel voor een formele
wijziging, die elk commissielid
op kon stellen. De leerlingen
moesten zorgden dat ze voldoende
handtekeningen hiervoor verzameld
hadden, zodat het amendement
geaccepteerd kon worden. Na het
ontbijt vertrokken de leerlingen
richting het stadhuis in Venlo voor het
Plenair debat. Voor elke commissie
las een afgevaardigde van een
andere commissie de speech voor en
vervolgens werden de amendementen
voorgelezen. Als afsluiting mochten
de afgevaardigden nogmaals naar
voren komen en werden er vragen
aan ze gesteld over de speeches en
de standpunten van hun land. Velen
waren hiervoor nerveus, omdat ze
niet veel over deze commissie wisten.
Ondanks de spanning was iedereen
erg enthousiast en waren er veel
fanatieke leerlingen. Uiteindelijk heeft
de delegatie Frankrijk (Het College in
Weert) gewonnen.
Al met al waren de drie dagen van
het LJP zeer geslaagd en kon iedereen
met een goed gevoel, nieuwe ervaringen en opgedane kennis naar huis.
De leerlingen hebben deze dagen als
zeer positief ervaren. Ayla van Italië:
“Door het LJP ben ik meer te weten
gekomen over de politiek en heb ik
mijn communicatievaardigheden verbeterd.” Marielaure van Roemenië:
“Je hebt niet veel vrije tijd, maar dat
heb je eigenlijk niet door. Je bent druk
bezig met dingen voor elkaar krijgen,
pacten sluiten maar vooral ook gezellig praten met anderen. Ondanks dat
je vooral vanuit een zakelijk perspectief met elkaar communiceert, besef
je je later na dat je toch vrienden na
deze drie dagen overgehouden hebt.”

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘U kunt bij
mij terecht voor
een afspraak’
t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

mark

25
01

nieuws 05

Stichting Dream4Kids

Droomdag voor Heldense Politiek debat
in Meijel
broertjes
De Heldense broertjes Nate en Kyle werden dinsdag 23 januari van school gehaald om hun Droomdag te gaan
beleven met de stichting Dream4Kids. De broertjes brachten een bezoek aan autosloopbedrijf Kuijpers in
Beringe, waar ze mochten zien hoe een auto gesloopt wordt.

Drie Meijelse organisaties houden samen op woensdag 31 januari
een politiek debat in het dorp. Ze doen dat met de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart in het vooruitzicht. Het debat vindt
plaats in de grote zaal van gemeenschapshuis D’n Binger.
Het debat wordt georganiseerd
om inwoners een beeld te geven van
de standpunten van de politieke
partijen in Peel en Maas, zo schrijft
de organisatie. De drie stichtingen
die de avond organiseren, zijn
Ondernemend Meijel, Dorpsoverleg
Meijel en Stichting Peelport/
Peelgeluk. Aan de hand van zes
thema’s worden stellingen aangedragen waarover de partijen gaan
debatteren. De te behandelen
thema’s zijn: Voorzieningen &
Infrastructuur, Natuur & Recreatie,

Wonen, Jongeren, Verenigingen en
Zorg. Het debat gaat over het politieke verhaal van Peel en Maas,
waarbij de focus met name gericht is
op Meijel. “Betrokken burgers
kunnen zich met het debat van
31 januari een beeld vormen van
waar de diverse politieke partijen in
Peel en Maas voor staan”, aldus de
organisatie. “Het belooft een ener
verende avond te worden.” Het
debat begint om 20.00 uur. Stuur
voor meer informatie een e-mail
naar info@ondernemendmeijel.nl

Vervolg voorpagina

Deze actie komt van de stichting
Dream4Kids uit Brabant, die droomdagen organiseert voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar die kampen met een
jeugdtrauma door een vechtscheiding, ernstige rouw, mishandeling of
misbruik. Door deze kinderen op een

droomdag mee te nemen, wordt de
negatieve spiraal waar ze in zitten
doorbroken en gaat hun allerliefste
wens in vervulling.
Nate en Kyle kregen een racepak
aan en gingen in een Mazda MX5 van
automobielbedrijf Peeten uit Baarlo

naar alle activiteiten. Ze bezochten
onder andere een autodealer waar
ze in de werkplaats mochten kijken,
aten hun lievelingspizza en gingen
lasergamen. Bij de Beringse autosloperij mochten ze zelf auto’s slopen.
(Foto: Eefke Smolders photography)

Wethouder:
raadswerkgroep
stelde geen
kritische vragen
Tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 16 januari werd vanuit
de gemeenteraad door CDA, Lokaal
Peel&Maas, PvdA/GroenLinks en
AndersNu verbaasd gereageerd op de
plannen voor de herinrichting die werden voorgelegd. Het voorkeursplan was
erg duur. “Kunnen we dat verantwoorden tegenover andere kernen?”, vroeg
Tiny Valckx van Lokaal Peel&Maas zich
af. Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
gaf aan dat met dat geld ook andere
dingen in de gemeente konden worden
gedaan. CDA-raadslid Vivian Moonen
vond een tussenvorm een beter idee:
“Kunnen we geen plan neerleggen dat
ook draagvlak heeft, maar binnen het
budget past?”

Verantwoording
tegenover kernen
Peter Craenmehr van AndersNu
liet tijdens de raadsvergadering
weten: “De wethouder moet zijn
werk gaan doen en een nieuwe
variant gaan maken.” De drie plannen voldoen volgens het raadslid
namelijk niet aan de door de raad
gestelde kaders. “Het voorkeursplan

is niet waar we om gevraagd hadden.
We willen nieuwe voorstellen zien van
de wethouder, maar daar wachten wij
nog steeds op.” Om het financiële gat
dat in het duurste plan zit te dichten,
wil de wethouder en de betrokken TIPgroep de voormalige burgemeesterswoning slopen. “Waarom zou je een
woning die heel wat op kan brengen,
slopen?”, vraagt raadslid Craenmehr
zich af. “Dat is kapitaalvernietiging en
past niet bij de duurzaamheidsvisie
van de gemeente.”
De wethouder vindt het jammer
dat de gemeenteraad over het algemeen negatief tegenover het duurste
voorkeursplan stond. “Als ze dit van
tevoren al hadden aangegeven tijdens
één van onze gesprekken, hadden we
al een oplossing kunnen bedenken.”
Sanders zegt bereid te zijn water bij
de wijn te doen. “Ik wil nog een keer
naar het voorkeursplan kijken, om te
ontdekken of we dat goedkoper kunnen maken. Bijvoorbeeld door andere
keuzes te maken in het gebruik van
materialen. Ook wil ik kijken of we
ergens meer parkeerplaatsen kunnen
realiseren, zoals de raad graag zou
zien.”

Nieuwe voertuigcombinatie
voor gemeente
Terberg Techniek uit Baarlo heeft onlangs een nieuw voertuig aan gemeente Peel en Maas
geleverd dat gebruikt gaat worden in de buitendienst. De zeswieler van Scania is voorzien van een
systeem met een capaciteit van 21 ton dat containers af kan zetten en een autolaadkraan met een
hefvermogen van 1.420 kilo dat tot wel acht meter hoog kan. Deze kan daarnaast op afstand worden
bediend. Het Baarlose bedrijf is onder andere gespecialiseerd in het aanpassen en opbouwen van
diverse voertuigen, waaronder vrachtwagens. (Foto: Terberg Techniek Baarlo)

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren
077 477 26 14
WWW.ALKURADE.NL

Unne sjoëne

laovend!
vasTel.te077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken
van medeleven, na het overlijden van
mijn lieve man, onze pap,
schoonvader en opa

Leo Peters
Het gemis is er, maar de vele kaarten,
bloemen, de bemoedigende woorden,
het bezoek aan huis en de grote opkomst bij de
afscheidsdienst hebben ons goed gedaan.

Als een bloem zo is het leven, het begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang, weer andere blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is het geheim van het leven.

Marie-Louise Wilms - van Mullekom
Helenaveen, * 19 mei 1960

Mat Wilms

mam, oma van

Panningen, januari 2018
Agnes Peters - Heijnen,
Fred en Astrid, Ricky en Twan, Peter en Diet
Sep, Puk, Lot, Meis en Ries

Dankbetuiging

Veel lieve troostende woorden, mooie gedachten en
herinneringen mochten wij ontvangen na het overlijden
van mijn lief, onze vader en lieve opa

Bert de Bruijn
Dit heeft ons goed gedaan. Dank je wel.

Panningen, † 14 januari 2018

echtgenote van

Roy en Cynthia, Tess, Jill
Ellen en Bart
Familie van Mullekom
Familie Wilms

Op zaterdag 20 januari hebben we in besloten kring
afscheid genomen van Marie-Louise.
Een woord van dank aan de medewerkers en de
vrijwilligers van het Plattelandshoés voor de liefdevolle
zorg die Marie-Louise de laatste weken heeft mogen
ontvangen.
Correspondentieadres: Familie Wilms
Anna van de Manakkerstraat 9
5986 CA Beringe

Egchel, januari 2018
Coos de Bruijn-Stoops
Paul en Linda
Ruben, Olivier, Benjamin
Marlies en Thei
Luuk, Maud

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.
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.
Zeilmakerij Sevenum. Meer genieten
van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijSevenum.nl
Tel. 06 22 27 44 35.

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
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
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.

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+).
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.
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.
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
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.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Rekenmachine gevonden in Vlakbroek.
Tel. 077 465 23 63.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Kitty en Twan: 077-3512798

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

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.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Aan de wandel. Kunt u uw hond niet
uitlaten, b.v. door ziekte, werk, vakantie
dan zou ik u heel graag willen uithelpen
door uw hond uit te kunnen laten. Bel
mij Anita voor de vele mogelijkheden.
Mijn nr.: 06 23 09 51 60.
Verloren zaterdag 20 januari
hoortoestel, mogelijk op de
Schepenstraat, Neerseweg of
Mariaplein. Tel. 06 13 81 44 10.
Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen frieslanders belana
bintje. Vele soorten vollegronden kasgroenten, zak onbespoten
boerenkool 1kg 1.25 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Welkom lief meisje!

Geboren op
16 januari 2018

Esmée
Dochter van
Steven en Kim
van Aerde – Teeuwen
Zusje van Nina
De Balmerd 136
6641 LE Beuningen

Geboren

Vigo
10 januari 2018
Zoon van
Sindy Puts en Sjuul Peters
broertje van Ravi
Zuster Meritastraat 17
5988 KE Helden

Studenten
onder
zoeken
energie
neutrale
gemeente
Dertig studenten van de
Technische Universiteit
Eindhoven onderzoeken de
komende drie maanden wat er
nodig is in Peel en Maas om in
2030 energieneutraal te zijn en
of dat überhaupt mogelijk is.
Het onderzoek bestrijkt de
kernen Beringe, Panningen,
Helden, Egchel en Grashoek.
“Gemeente Peel en Maas
streeft er naar om in 2030
energieneutraal te zijn”, zo schrijft
de gemeente zelf over het project.
“Bij het in gang zetten van deze
ambitie lopen we tegen een aantal
praktische vragen aan. Hoe zetten
we nieuwe, duurzame technische
producten en middelen in die
momenteel beschikbaar zijn.
Het onderzoek is ontstaan vanuit
een droom. Wat zou het mooi zijn
als we in Peel en Maas zoveel
energie of stroom opwekken als
voor de gemeente noodzakelijk is.”
Het doel van het project is
om een ‘marsroute’ op te stellen
die de gemeente kan volgen om
een energieneutrale gemeente
te krijgen. Volgens de gemeente
moet dan gedacht worden aan
prioritering van de te nemen
acties en financiële afwegingen.
De marsroute wordt in juni 2018
gepresenteerd.
Het onderzoeksproject wordt
afgetrapt met een kick-off op
woensdag 7 februari.
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GEPLUKT Jo Basten
zo fantastisch om te doen; het is elke
keer weer genieten.” Van 1991 tot aan
zijn pensioen in 2011 werkte Jo weer
als verpleegkundige in een Helmonds
verpleeghuis.

Een dag van 36 uur

Zelf is hij geboren en getogen in Meijel, waar hij nog steeds woont met zijn Beringse vrouw. Hij wandelt elke ochtend door het dorp, werkte in de
verpleging, is nu met pensioen en werkt aan een boek voor zijn kleinkinderen. Daarnaast is hij betrokken bij diverse verenigingen en organisaties in
Meijel. Deze week wordt Jo Basten (68) geplukt.
mijn wandelschoenen aan. Ik loop elke
dag een rondje door Meijel.” Jo gaat
even langs de zaak van zijn buurman
die ook altijd vroeg op kantoor is,
waar hij gedag zegt en een lolly uit
de snoeppot haalt. Daarna haalt Jo
vers brood bij de bakker en keert
hij huiswaarts. “Meestal ben ik rond

Hoewel hij als gepensioneerde
niet meer hoeft te werken, staat Jo
elke dag bij het ochtendgloren op.
“Meestal rond 06.00 uur, afhankelijk
of het zomer of winter is”, vertelt de
Meijelnaar. “Dan drink ik een kopje
thee, eet ik een cracker, blader ik de
digitale krant even door en trek ik

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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09.00 uur terug en ontbijt ik samen
met mijn vrouw, die dan ook wakker
is. Dan lezen we de papieren krant en
begint onze dag.”

Huis ontdekt tijdens
wandeling
Jo werd geboren in Meijel en
groeide er op met zes broers en een
zus. “Ik heb hier altijd gewoond.
Hoewel ik zo’n beetje overal heb
gewerkt, ben ik het dorp altijd trouw
gebleven”, vertelt hij. Jo trouwde in
1974 met de Beringse Mia en samen
kregen ze vier kinderen: twee zoons
en twee dochters. Drie kinderen
vlogen uit naar Zweden, België en
de Achterhoek; zijn jongste dochter
verhuist terug naar Meijel. “Het huis
dat zij nu met haar man aan het
opknappen is, kwam ik tegen tijdens
één van mijn ochtendwandelingen.
Ik vind het leuk dat die kleinkinderen
wat dichterbij komen wonen. We
zien onze andere kinderen en
kleinkinderen door de afstand
misschien niet veel, maar als we bij
elkaar zijn, is het altijd feest.”
In het gezin van acht kinderen
waarin Jo opgroeide, is hij de
enige die na de middelbare school
verder studeerde. De rest volgde
de landbouwschool en trad in de
voetsporen van hun ouders. Jo
werd verpleegkundige en ging
aan de slag als verpleger en later
als afdelingshoofd. In 1987 begon
Jo in Bakel bij een verpleeghuis
waar dementerenden verbleven.

Daardoor ontdekte Jo dat hij goed
met hen om kon gaan. “Dat is ook de
reden dat ik nu nog steeds iets wil
betekenen voor deze mensen”, vertelt
hij. “Elke tweede donderdag vindt in
Beringe de DansSalon plaats, waar
mensen met dementie met familie of
mantelzorgers kunnen dansen. Dat is

www.haardstede.nl

Wandelen en dansmiddagen
voor dementerenden organiseren
is echter niet het enige dat Jo doet.
Hij heeft aardig groene vingers en
is graag bezig in de tuin, hij kaart al
veertig jaar elke dinsdagavond met
zijn kaartclubje ‘Vur Niks’, past op
de kleinkinderen, maakt sinds 2015
het radioprogramma ‘Minse Winse’
op zondagochtend op Omroep P&M
en zingt sinds 1979 in het Meijels
mannenkoor Méél Voices. “Zingen
vind ik heerlijk”, vertelt Jo. “Het is
gezellig en ik krijg er energie van.
Inmiddels zijn we goed bevriend
geraakt met elkaar en drinken
we ook graag samen een drankje
na de repetitie. Naast zingen als
eerste tenor, zet ik me ook in als
pr-functionaris en ben ik lid van de
sponsorcommissie, mede-organisator
van de bloemenactie en lid van de
commissie die nieuwe leden werft.
Ik houd niet van achterover leunen en
zet me altijd met 100 procent in. Wat
dat betreft zou een dag voor mij best
36 uur mogen hebben.”
Iets anders waar Jo graag mee
bezig is, is het werken aan zijn
eigen boek. “Na mijn pensioen ben
ik daarmee begonnen”, vertelt hij.
“Ik volg bij de bibliotheek de cursus
‘Schrijven voor je kleinkinderen’
en zet nu op papier hoe ik mijn
jeugd heb beleefd. Ook mijn broers
schakel ik in om leuke anekdotes te
vinden van vroeger. Die verhalen
wil ik bundelen en voorzien van
illustraties, zodat ik ze uiteindelijk
cadeau kan doen aan mijn kinderen
en kleinkinderen.”
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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.

Vraagtekens bij twee grote projecten
Bij de herinrichting van de omgeving Huis van de Gemeente is de
kogel nog niet door de kerk. Ook rond de Willem van Hornestraat.
Wij zijn wel blij met de constructieve samenspraak van de
buurtwerkgroepen. Samensturing is van grote toegevoegde waarde en
moeten we koesteren.
Omgeving Huis van de
Gemeente. Er zijn drie varianten
uitgewerkt. En als we iets doen,
moeten we het goed doen! Jazeker,
maar wel zorgvuldig, waarbij de
kosten in acht worden genomen.
Een prachtig gezicht om het park
zo veel mogelijk zichtbaar te

maken en het groen meer nadruk te
geven, daar is iedereen voorstander
van. Dat het park moet worden
ontsloten en dat dit gebiedje een
duidelijke relatie met het centrum
moet hebben, dat is ook helder.
Maar de drie plannen moeten wel
voldoen aan een gezond financieel

kader. Nu zijn de drie plannen in
kostenverschil 1,1 miljoen euro
en dat is te groot. De plannen
tonen dat er maar circa veertien
parkeerplaatsen bijkomen en dat
de oude burgemeesterswoning
wordt gesloopt. Sloop vinden wij
niet duurzaam, zeker niet door de
prachtige ligging in Panningen.
Een financieel kader is ook belangrijk,
omdat de andere dorpen ook recht
hebben op investeringen, dus
ongebreidelde kosten maken rond
het Huis van de Gemeente past niet

in ons beleid. Samen moeten we er
nog eens goed naar kijken.
Willem van Hornestraat Helden.
Tijdens onze maandelijkse fietsdag in
het kader van contact met de burgers
hebben wij bewoners van de Willem
van Hornestraat bezocht. Vooral de
veiligheid in de Van Hornestraat met
8.000 voertuigen per dag moet alle
aandacht hebben. In het uitgewerkte
plan waren niet alle aanbevelingen
van de bewoners meegenomen en
daar heeft Lokaal Peel&Maas vragen
over gesteld. Enkele aanbevelingen

zoals de handhaving van bomen
langs de weg komen opnieuw ter
tafel. Maar het belangrijkste is
dat men opnieuw gaat kijken om
zebrapaden aan te leggen bij de
bushalte, om de oversteek van de
kwetsbare voetganger veiliger te
maken. Maar ook de trillingen in
huizen die veroorzaakt worden door
met name het zware verkeer komt
opnieuw op de agenda.
Henk Boots en Tiny Valckx,
raadsleden Lokaal Peel&Maas

Zelfsturing geen doel maar middel
Zelfsturing is in Peel en Maas een begrip. Aan de inwoners wordt
gevraagd om plannen te bedenken, of wat zij van gemaakte plannen
vinden. Niet om te bepalen, maar als adviesgroep die de gemeenteraad
adviseert. Helaas zien wij de laatste tijd dat er scheurtjes optreden.
Voorbeelden uit uw omgeving
zijn onder andere de Piushallen
met een overschrijding van enkele
tonnen gemeenschapsgeld! De
problematiek in Kessel met het
Keverbergplein, omdat de buurt
het onderling niet met elkaar eens
is. En als laatste de voorstellen tot
aanleg van het park van het Huis van
de Gemeente. Bij dit laatste werden
de bewoners door de gemeente

op een dwaalspoor gebracht door de
voorstellen, met een overschrijding
van een half miljoen, uit het College
van B&W zelf. Kortom, zo werk
het niet. Niet duidelijk is welke rol
een ieder heeft, en dat leidt tot
ontevredenheid bij u als inwoners.
Inwoners die zich graag voor
100 procent willen inzetten.
Tijd voor bezinning. De politiek
dient kaders te stellen zodat u

weet wat uw inbreng kan zijn en u
niet voor de gek wordt gehouden.
Ook moeten het college en de raad
aan zelfreflectie doen. Niet meer
“de buurbewoners willen het niet” als
excuus, maar een transparant beleid.
Pas dan kan zelfsturing weer optimaal
functioneren. Voor AndersNu geen
probleem, maar een zogenaamde
uitdaging. Uiteraard kunnen en willen
wij dit niet alleen.
We zijn benieuwd naar uw
ideeën en aanvullingen, dus laat van
u horen of zien. Samen zijn wij Peel
en Maas!
Andersnu

Veilige wegen
Dit jaar nog wordt de belangrijkste verbindingsweg tussen Helden
en Panningen verder aangepakt. Het Panningse traject tot aan het
Rieterpark, de John F. Kennedylaan, is al eerder verkeersveiliger
gemaakt. Nu is het de beurt aan het Heldense traject, de Willem van
Hornestraat. De gemeente had er geld voor opzij gelegd, maar enkel
voor het traject vanaf de rotonde in Helden tot aan de
Averbodestraat.
Er bleek geen geld beschikbaar
voor het veiliger maken van het
traject ter hoogte van het Rieterpark,
dus was aanvankelijk het plan om
dit traject ongemoeid te laten.
Erg vreemd, zo vond ook de buurt.

Heel begrijpelijk dat de buurt heeft
aangedrongen op aanpak van de héle
weg.
De gemeenteraad mocht
afgelopen raadsvergadering
besluiten over de extra kosten van

175.000 euro. Veel geld, maar wel een
goede besteding, zo vindt het CDA en
gelukkig ook de rest van de raad. Dit is
een erg drukke weg, waar fietsers,
voetgangers en auto- en vrachtverkeer
elkaar kruisen en tegenkomen.
Het is een doorgaande route voor
(vracht)verkeer, een busroute en een
schoolroute voor basisschoolkinderen
en middelbare scholieren. De huidige
inrichting is daar niet meer voldoende
op berekend. Het wordt steeds drukker
in het verkeer. Ook het afgelopen jaar
zijn er weer meer auto’s verkocht dan

het voorgaande jaar. Daarmee neemt
de druk op verkeersveiligheid toe.
We zullen steeds naar nieuwe
oplossingen moeten zoeken om onze
wegen veilig te houden, ook voor
de kwetsbare verkeersdeelnemers.
Met de reconstructie van de Willem
van Hornestraat wordt een belangrijke
weg voor Helden aangepakt. Nu nog
die andere belangrijke verbinding in
Helden: de Molenstraat/Roggelseweg.
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

Tegen twee miljoen opknappen omgeving gemeentehuis
Sluitstuk van de herstructurering van het centrum van Panningen is
de herinrichting van omgeving van het gemeentehuis. Hierin wordt
onder andere de aanleg van parkeerplaatsen en de herinrichting van het
park meegenomen.
Tijdens de raadsvergadering werden er door het college
drie varianten voorgelegd aan
de gemeenteraad waarbij duidelijk was dat de duurste variant, die
2.190.000 euro kost, de voorkeur
heeft van het college en van de

leden van de werkgroep die zich over
de plannen hebben gebogen. Ondanks
maximale inzet van reeds begrote
middelen en subsidies moet er in deze
variant zelfs nog 565.000 euro extra
worden bijgepast. PvdA/GroenLinks
heeft aangegeven het werk en de

inzet van de werkgroep zeer te respecteren maar ruim twee miljoen euro
voor het opknappen van de omgeving
van het gemeentehuis onacceptabel
te vinden. Zelfsturing is prima, maar
dient wel binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders
te blijven. Wethouder Sanders had
hier veel duidelijker over moeten zijn
tegen de werkgroepleden. Wij hebben
aangegeven dat we betere bestedingen van het extra bedrag zien zoals

bijvoorbeeld aan de bouw van meer
sociale huur- en seniorenwoningen.
PvdA/GroenLinks heeft, samen met
andere fracties, wethouder Sanders
de opdracht gegeven om een aangepaste variant aan de gemeenteraad te
presenteren die flink goedkoper is en
er binnen de financiële kaders wordt
gebleven. Wil je reageren op dit stuk?
Ga dan naar onze website.
Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks
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aan
Danny Derks

Voornemens
Met de start van 2018
komen natuurlijk goede
voornemens. Ook al is de start
van het nieuwe jaar alweer
een week of twee geleden,
de meeste mensen zijn nog
steeds bezig met hun voor
nemens.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Danny Derks
14 jaar
Meijel
Sint Ursula in Heythuysen

Wat is je hobby?
Mijn grootse hobby is het vlaggen
bij autoraces op Raceway Venray in
alle soorten klassen. Vanaf jongs af
aan ben ik daar actief mee. Ik begon
daarmee met mijn eigen vlaggen op
mijn eigen startbok naast de baan.
Daarnaast mocht ik ook de Ukke
Pukke-race vlaggen en de Stockcar
Formule 3. Sinds 2016 mag ik samen
met de officiële vlagger alle wedstrijden vlaggen.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste dat ik doe op een vrijdag- of zaterdagavond is naar Jong
Nederland gaan. Sinds 1,5 jaar woon
ik in Meijel en zit ik daarbij. Bij Jong
Nederland heb ik het prima naar mijn
zin. Ook kijk ik graag televisie, vooral
naar RTL7 Darts, en houd ik van gamen
op mijn PlayStation. Dan speel ik de
spellen FIFA en GTA.
Welke app gebruik je het meeste?
De app die ik het meeste gebruik is
WhatsApp. Ik vind het makkelijk om

berichten te sturen naar vrienden.
Daarnaast gebruik ik ook veel apps
met racespellen.
Wat is jouw favoriete film?
Mijn favoriete films zijn vooral oorlogsfilms, want in geschiedenis ben
ik erg geïnteresseerd. De film The Boy
in the Striped Pyjamas heb ik laatst
gezien en die vond ik indrukwekkend.
Het gaat over een 12-jarige jongen
die veel meemaakt in de tijd van de
Tweede Wereldoorlog.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Ik heb meerdere leuke vakanties
gehad, maar de meivakantie van afgelopen jaar op Mallorca is de leukste
vakantie. Het was lang geleden dat
ik op vakantie ben geweest met het
vliegtuig. We hebben daar gezwommen, het eiland verkend en iedere
avond lekker gegeten. Daar zou ik
graag nog een keer naartoe willen
gaan.
Wat voor soort eten vind je lekker?
Ik vind echte Hollandse kost lekker en
dan vooral boerenkool met spekjes en
worst. Verder vind ik verse pizza van
het Italiaanse restaurant ook erg lekker. Maar voor chocolade kun je me
’s nachts pas echt wakker maken!

slaapkamer. Daar kan ik me goed
concentreren en heb ik mijn eigen
ruimte.
Welke taal zou je graag willen
spreken?
Ik zou graag heel goed Engels willen
spreken, want die taal kom ik vaak
tegen met mijn hobby. Ik ga al jaren
naar Engeland toe om races te kijken.
En ik ben zelfs twee keer uitgenodigd
om tijdens de speedway races in
Engeland te gaan vlaggen.
Welk schoolvak vind je het leukste?
Ik vind op school het vak gym het
leukste, want dan ben je actief bezig.
We doen vaak veel verschillende sporten en dat vind ik juist leuk.
Waar zou je later graag willen
wonen?
Ik wil later gewoon in Nederland blijven wonen, maar waar precies dat
weet ik nu nog niet.
Wat zijn jouw voornemens voor
2018?
In 2018 zou ik graag door willen
groeien met het vlaggen op Raceway
Venray. Ik hoop dat ik weer veel races
kan vlaggen en misschien weer naar
Engeland toe kan gaan. En daarbij
hoop ik 2018 net zo goed af te kunnen
sluiten als vorig jaar.

Hadé Collection

Goed verzekerd
Particulier
Bedrijf
Hypotheek
Altijd dicht bij huis
www.alterna.nl - (077) 466 90 50

Wie is je idool?
Mijn idool is Max Verstappen. Ik kijk
van jongs af aan al iedere Formule
1-wedstrijd op televisie en vind het
super leuk dat Max Verstappen mee
rijdt. Ik zou heel graag ooit een echte
Formule 1-wedstrijd willen bezoeken.
Wat zou je als eerste doen als je de
loterij zou winnen?
Ik ben pas 14 jaar, maar als ik nu de
loterij zou winnen, zou ik zeker als ik
mijn rijbewijs heb een mooi nieuw
model auto uitkiezen van Audi. Ook
zou ik heel graag een wereldreis willen maken om veel van de wereld te
zien. Het liefste zou ik als eerste het
werelddeel Zuid-Amerika helemaal
willen bezoeken en daarnaast kennis
maken met andere culturen en mensen ontmoeten.
Wat voor soort muziek luister je
vaak?
Ik luister graag naar Radio 538 met top
40-muziek. Af en toe vind ik jaren 80
muziek ook mooi om te luisteren.
Wat is je favoriete luchtje?
Het maakt mij eigenlijk niet uit, want
ik vind meerdere geuren lekker ruiken.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Als ik huiswerk maak doe ik dat
graag achter mijn bureau op mijn

VOOR SFEER IN HUIS

WWW.DRIESSENDAKWERK.NL
077-4652559

Wij geven advies bij u thuis
• gordijnen
• binnenzonwering
• vloerbedekking

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Velen hebben goede
 oornemens in de vorm van
v
afvallen, stoppen met roken,
meer slaap krijgen, enzovoorts.
Ook zijn er mensen die juist
‘slechte’ voornemens maken: ze
willen bijvoorbeeld meer drinken en uitgaan of meer geld
uitgeven. Persoonlijk heb ik
voor dit jaar geen voornemens
gemaakt. Voorheen maakte ik
ze wel altijd, ik wilde elk jaar
opnieuw meer slaap krijgen en
meer gaan leren, echter viel het
elke keer tegen. Ik vraag me af
hoeveel mensen er daad
werkelijk in slagen om hun
voornemens waar te maken.
Het vervullen van voornemens
vraagt namelijk vaak motivatie
en tijd, waardoor ze bij mij juist
mislukten. Toen ik een voor
nemen had, was ik er de eerste
maand van het jaar mee bezig,
maar vervolgens dacht ik er niet
meer aan en liet ik het achter
me. Ik vraag me ook wel eens
af waarom mensen wachten
met het bereiken van hun
doelen tot de start van een
nieuw jaar. Waarom zou je
wachten met het bereiken van
je doel, als je er meteen mee
kunt beginnen? Van de andere
kant snap ik het wel; een nieuw
jaar betekent voor vele mensen
een nieuwe ‘start’. Ik heb erg
veel respect voor mensen die
toch hun voornemens waar
kunnen maken. Soms kan door
iets simpels zoals een voor
nemen je leven er nét iets
mooier uit komen te zien. Als ik
dan tóch voornemens voor dit
jaar zou moeten maken, zou ik
graag gezonder willen eten en
meer willen reizen. Doordat ik
dit jaar weer ouder word, kan ik
hopelijk meer gaan werken en
weer meer reizen betalen.
Lique
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Adver torial

Kitty Schers wint
reisadviseur-prijs
Reisvakblad TravMagazine heeft onlangs de winnaars van de verkiezing
Beste Zelfstandig Reisadviseur bekendgemaakt. De Kesselse Kitty Schers
van The Travel Club is uitgeroepen tot één van de winnaars en mag zich
beste Zelfstandig Reisadviseur van Limburg noemen volgens het vakblad.
De verkiezing bestond uit verschillende ronden. Zo moesten de reisadviseurs een reisvoorstel met
de klantcommunicatie indienen,
een vragenlijst invullen, een vlog
maken en werden ze door een vakkundige jury ondervraagd. Daaruit
kwamen de winnaars per provincie
naar voren. Kitty Schers is trots op
haar titel. “Het is een erkenning voor
mijn inzet als ondernemer en de
kwaliteit die ik als reisadviseur uitdraag. De verkiezing vergt de nodige

inzet, maar dwingt je om jezelf kritisch onder de loep te nemen en de
processen continu aan te scherpen.”

Heldense Bossen

Podiumplaatsen voor
Atletiek Helden bij cross
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Atletiek Helden
Voor Atletiek Helden stond zondag 21 januari geheel in het teken van de eigen Heldense Bossen cross met
finish op de camping. Even zat de organisatie met de handen in het haar omdat door de storm een aantal bomen
op het parcours lag. Toch wisten de renners enkele podiumplaatsen te behalen.

uw persoonlijk reisadviseur

Kitty Schers

T: 077-4621451
| M: 06-20278052
077-4621451
/ 06-20278052
E: kitty.schers@thetravelclub.nl
kitty.schers@thetravelclub.nl
W: www.thetravelclub.nl/kittyschers
www.thetravelclub.nl/kittyschers

Energie besparen met
kunststof kozijnen?

goed bekeken ‘n klasse beter

“Prima chauffeur en
een nog betere
verkoper!”

Wie kent ze niet, de witblauwe koelwagens met het bofrost* logo? In 1990 doken
ze voor het eerst op in het Nederlandse straatbeeld. Vandaag zijn ze er niet meer
uit weg te denken. 3 ﬁlialen en ruim 40.000 klanten - en dat worden er elke dag
méér - voor onze vriesverse producten van topkwaliteit. bofrost* is een succes
story, ook in Limburg! Voor de vestiging bofrost* BERINGE zijn we op zoek naar
een (m/v)

Verkoper-Chauffeur
bestelauto - rijbewijs B

Als verkoper belever je niet alleen onze klanten op vaste routes, maar door je
goede contacten, stimuleer je ook de verkoop en bouw je mee aan het succes
van het ﬁliaal. Ben je sociaal, communicatief en een echte doorzetter? Weet je
van aanpakken en kan je goed om met een grote mate van zelfstandigheid? Wil
je graag ﬁlevrij aan de werkdag beginnen om tien uur in de ochtend en dan ‘s
avonds ook nog klanten bedienen? En... wil je de weekends lekker vrij?
Interesse?
Mail dan je cv en motivatie naar beringe@bofrost.nl
Indien je nog vragen hebt, kan je bellen met de
verkoopleider ter plaatse: Marco Claes, 06 411 305 47.
bofrost* • Rozenobel 7 • 5986 PA Beringe

Op de zaterdag voor de cross
werd besloten om in allerijl een
nieuw parcours uit te zetten
vanwege de storm en regen en dat
is gelukt. Op de zondag zelf was
het weer fris, maar windstil en het
zonnetje dat tot laat in de middag
scheen maakte veel goed. Velen
hadden de weg naar de Heldense

Bossen gevonden. Er waren ruim 425
deelnemers, waarvan 250 jeugdige
atleten en 175 s enioren. Onder
hen 39 leden van Atletiek Helden.
De rest was vrijwilliger om er een
geslaagd evenement van te maken.
Op de lange cross wist
Ron Koster weer knap eerste te
worden bij de M40. Nico Verstraten

stond net als altijd op het podium,
nu met een derde plaats bij de M60.
Jolanda Verstraten wist zich naar
een tweede plaats te vechten op
de korte cross waar Sabine Zelen
haar comeback maakte met een
derde plaats. Bij de jeugd finishte
Anouk Bussemakers als derde bij
meisjes B.

Alles gegeven

VC Kessel Dames winnen
topper
Door: VC Kessel Dames 1
De dames van volleybalvereniging Kessel speelden zaterdag 20 januari in hun eigen sporthal tegen Saturnus.
Dit team staat derde op de ranglijst. Al eerder dit seizoen verloren de Kesselse dames met 3-1 in Uden.
Ze hadden dus nog iets recht te zetten.
Kessel begon de wedstrijd
direct met een achterstand. Geen
goed begin, maar gelukkig zat de
drive er wel goed in. Punt voor
punt wisten de dames dichterbij
te komen en Saturnus zelfs voorbij
te gaan. Er werd goed gepasst en
er werden heel veel ballen van de
grond gehaald. Daarnaast serveerde
Saturnus ook veel ballen uit, waar
Kessel van kon profiteren. Dit
resulteerde in een setwinst voor
Kessel met 25-22.
Met als plan dit spel de tweede
set voort te zetten, begonnen de
dames toch direct weer met een
achterstand. Knap wisten ze dit wéér
om te buigen naar een voorsprong.

De dames lieten hetzelfde spel zien
als in de eerste set en hielden ook
de tweede set in eigen huis.

Ieder puntje
belangrijk
De derde set werd opnieuw een
spannende. Na al twee spannende
sets, die gelukkig wel gewonnen
werden door Kessel, ging de derde set
helaas nipt naar Saturnus met 22-25.
Weer vol goede moed begon
Kessel aan de vierde set. De dames
wisten dat ieder puntje belangrijk kon
zijn om de koppositie te behouden.
Helaas wist Saturnus al snel een flinke
voorsprong op te bouwen. Bij Kessel

vielen alle ballen nét verkeerd en het
spel liep totaal niet meer. Saturnus
had inmiddels zo’n grote voorsprong
dat Kessel niets meer te zeggen had.
Saturnus pakte de set met 14-25.
Een 2-2 tussenstand, dus er kwam een
vijfde set.
Ook dit laatste puntje kon van
belang zijn, dus Kessel moest het spel
zien op te pakken. Gelukkig gebeurde
dit ook. Erg knap na de mindere vierde
set wist Kessel Saturnus weer onder
druk te zetten. Er werd aan beide
kanten gevochten, maar de set ging
met 15-9 naar Kessel. Gedurende
de hele wedstrijd werd er goed spel
vertoond en hebben de dames alles
gegeven.
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Beugelen

Knappe overwinning HBC

in topper

Door: Geert Teeuwen, beugelclub HBC
De beugeltopper tussen HBC uit Helden en Tegelen stond op donderdag 18 januari op het programma.
De Heldenaren boekten uit in Tegelen een riante overwinning. Het werd 4-1 voor de gasten.

Plaatsingswedstrijd in Reusel

Pippa Boots en
Linda Verboeket
vallen in de prijzen
Door: Ellen Berkers, SSS/Concordia
Pippa Boots van turnvereniging SSS/Concordia uit Panningen en Helden
mocht zaterdag 20 januari bij instap N2 haar tweede plaatsingswedstrijd
turnen in Reusel. Linda Verboeket turnde deze op zondag 21 januari.
Helaas zat bij de Pippa de griep
in de benen, maar ze knokte zich
heel goed door de wedstrijd heen.
Ze turnde superoefeningen en werd
wederom beloond met een eerste
plaats. Op zondag 21 januari mocht
Linda Verboeket haar tweede plaatsingswedstrijd turnen. Zij heeft nog
steeds last van haar enkelblessure,

waardoor ze niet alles kon turnen wat
ze graag wilde. Linda turnde een hele
mooie stabiele en relaxte wedstrijd.
Deze werd onverwacht beloond met
een welverdiende tweede plaats. Ook
Doortje Deijkers heeft dit weekend
geturnd. Dat deed ze bij de Pupil 2 N2
uitkomend voor SSS en RTC Limburg.
Zij behaalde een veertiende plaats.

Frank Kusters beet het spits af
tegen René Ververgaard. Doordat
Frank de eerste bal flatste, kwam hij
twee punten achter te staan. Maar
zoals al het hele seizoen speelde Frank
verder een zeer sterke wedstrijd.
Halverwege de partij kwam hij weer
langszij en na een kamerbal van beide
spelers stond het uiteindelijk 28-28.
Opnieuw koos Frank de aanval en dit
werd dan ook beloond met het eerste
punt voor Helden.
Vervolgens mocht Johan Verest
aantreden tegen Stan Cox. Door een
paar missers van Stan kwam Johan al
snel vier punten voor te staan. Deze
voorsprong kwam daarna niet meer
in gevaar en zo kwam Helden op 0-2.
De derde partij tussen Johan Peeters

en Patrick Bovee was van het begin
tot het einde spannend. Beide spelers
kregen kleine kansjes, maar wisten
deze niet te benutten. Toch was het
Johan die in het eindspel twee punten voor kwam. Deze voorsprong werd
vakkundig uitgespeeld en zo was de
overwinning een feit.

Beslissende
voorsprong
Marc Korsten en Tom Klerken
waren daarna goed aan elkaar
gewaagd en het ging mooi gelijk op.
Door twee missers van Tom halverwege de partij kwam Marc ineens vier
punten voor. In het restant van de partij probeerde Tom nog van alles, maar

het was Marc die met sterk spel steeds
verder weg liep en zo de 0-4 op het
scorebord zette.
Tot slot mocht Johan Hoeijmakers
de baan op tegen Wendy Bovee.
Hier was het Wendy die al vroeg op
voorsprong kwam waardoor Johan in
de achtervolging moest. Johan pakte
knap twee punten terug en had even
later de gelijkmaker in de ring zitten.
Met een gewaagde aanvallende bal
probeerde Johan snel weer h
 elemaal
langszij te komen. Dit mislukte helemaal, waardoor Wendy uiteindelijk
een beslissende voorsprong nam
die ze ook niet meer uit handen gaf.
Al met al een prachtige overwinning waardoor Helden bovenin blijft
meedraaien.

HSV door het oog van de naald

Zeges schietverenigingen
Door: schietverenigingen HSV, Bree 4.5 en ’t Kogeltje
De schietverenigingen HSV uit Panningen, Bree 4.5 uit Maasbree en ’t Kogeltje uit Koningslust hebben alle
drie een overwinning geboekt bij hun wedstrijden op zaterdag 20 januari. Voor Bree en ’t Kogeltje waren het
ruime zeges, HSV kroop door het oog van de naald.
Door materiaalpech werd er een
ongekend lage score neergezet door
de schutters van HSV uit bij Meerlo.
Zelfs zo laag dat er niet meer op een
overwinning werd geteld. Gezien
het onderlinge verschil tussen beide
teams was een overwinning eigenlijk
een verplichting, maar nu was het
onzeker. Het zat zo dicht bij elkaar
dat er gewacht moest worden op de
puntentelling en ondanks alles werd
de zege, met slechts twee ringen
verschil, behaald. Mark Beurskens
schoot 278 ringen, Patrick Niessen
270, Sjaak Gommans 268 en Ron
Burhenne 234.

Bree 4.5 behaalde op zaterdag
een zeer ruime overwinning op de
reserves van De Rangers uit Swolgen.
Het verschil bedroeg 105 ringen, 815
tegen 710. Alleen Thijs Philipsen
haalde zijn hoge niveau van de laatste
weken door een serie van 281 ringen
te schieten. Marco Vissers bleef ver
verwijderd van zijn gemiddelde met
269 ringen en Drees Wijnen bleef
steken op een schamele 265 ringen.

Honderd ringen verschil
‘t Kogeltje won de wedstrijd
tegen Het Wapen uit Velden
overtuigend gewonnen. Door

drie goede series aan de kant
van Koningslust werd er met
honderd ringen verschil gewonnen.
Manfred Boots was de hoogste
schutter met een serie van 284
ringen. Ger Rongen schoot een
prima serie van 282 ringen en Thijs
Fleuren schoot met een serie van
278 ook boven zijn gemiddelde.
Juul Joosten schoot zijn wedstrijd
voor de discipline opgelegd. Ging
het vorige wedstrijden al goed, dit
keer kwam Juul de baan uit met een
serie van maar liefst 293 ringen. Dit
was gelijk een verbetering van zijn
persoonlijk record.

Vijf punten erbij

Mooie zege dames Grashoek
Goud voor Danielle
Lormans
Door: Annelies Lormans
Danielle Lormans uit Panningen turnde zondag 21 januari haar tweede
kwalificatiewedstrijd in Reusel in de senior tweede divisie. Daar behaalde
ze de eerste plaats, wat haar een gouden plak opleverde.
Ze begon helaas niet zo fijn
aan de wedstrijd, doordat ze twee
vallen moest incasseren tijdens haar
balkoefening. Ze wist zich goed te
herstellen. De volgende ronde op vloer
scoorde ze het hoogste punt van de
wedstrijd, een 12.700. Ook op sprong
12.400 en brug 10.600 ging het erg
goed. Ze werd uiteindelijk overtuigend

eerste. Met deze wedstrijd en de
wedstrijd die ze in december turnde,
heeft Danielle zich geplaatst voor
de kwartfinale van het NK, de
meerkamp van het LK en alle vier de
toestelfinales van het LK. De Limburse
kampioenschappen vinden 3 en 4
maart in sporthal Piushof in Panningen
plaats.

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De eerste overwinning in de nieuwe outfit is een feit. De dames van het eerste team van VC Grashoek
wisten wat hun zaterdag 20 januari te doen stond. Na twee nederlagen op een rij stond de wedstrijd tegen
Accretos op het programma. Een belangrijke wedstrijd voor de stand. Winst zorgde voor een groot verschil naar
de tiende plek.
Een moeizame start van Grashoek
zijde resulteerde in een gelijk
opgaande wedstrijd tot 10-10 in
de eerste set. Stiekem sprokkelde
Grashoek haar puntjes en bouwde
ze rustig aan een voorsprong van
een punt of zeven. Toch was het niet
overtuigend en was het Accretos
wat met een goede service langszij
kwam.
Beide ploegen hadden vervolgens
de kans om de set te pakken, maar
verzuimden beide. Via 24-24 naar
26-27. Toch was het uiteindelijk
Grashoek dat de eerste set met 30-28

binnen haalde. Een flinke tegenslag
voor Accretos.
In de tweede set werd dat al
snel gedaan. In mum van tijd een
mooie voorsprong van 12-6 op het
bord. Toen gebeurde iets vervelends
en moesten de dames even afscheid
nemen van Maxim, die een blessure
van de enkelbanden opliep. Het team
werd even omgezet en was blij met
de aanvulling vanuit dames 2.
Daar waar de service Grashoek
vorige week tegen ADC in de steek
liet, wisten de dames met de service
te zorgen voor de nodige druk. De

tweede set kreeg na de onderbreking
van het uitvallen van Maxim een
goed vervolg. Ze pakten het goed op
en met 25-21 winst kwam Grashoek
op een 2-0 voorsprong.
Het ijs was gebroken en het
vertrouwen aan Accretos-zijde ver
te zoeken. De druk vanuit Grashoek
was in set 3 en 4 buitengewoon.
Vrij makkelijk haalde Grashoek de
volgende twee sets binnen met 25-13
en 25-12. De volle buit was binnen
en daarmee konden de Grashoekse
dames vijf punten toevoegen aan het
totaal.
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Meijel boekt belang Wilmie en Jan
rijke uitoverwinning winnen Hoeskamertoernooi
Door: Louis Maessen, beugelclub Meijel
Het eerste team van beugelclub Meijel ging op zaterdag 20 januari
op bezoek in het Brabantse Olland. De Meijelnaren keerden naar
Limburg terug met een 3-2 overwinning.
De eerste partij was voor Geer
Daems. Geer miste enkele bollen
op de ring en liep tegen een
achterstand op en kon het tij niet
keren, 20-30. Als tweede kwam Eric
Smits op de baan tegen de sterkste
tegenstander van Olland. Die was
een maatje te groot voor Eric, 18-30.
In de derde partij was Dré van
Enckevort van begin af aan gebrand
deze partij te winnen. Met enkele
goede bollen pakte hij de punten,
maar op het laatst werd het toch nog
spannend 30-28.
Louis Maessen liep in de vierde

partij al snel wat punten uit, maar
wilde op een gegeven moment te
veel en toen ging het mis. De stand
werd weer gelijk. Louis wist toch nog
de wedstrijd naar zich toe te trekken en ging er met het tweede punt
vandoor, 30-24. Harrie Hanssen was
de laatste die aan moest treden. Zijn
tegenstander was vanavond niet
zeker op de ring, waardoor deze
achter de feiten aanliep en Harrie
een mooie voorsprong niet meer uit
handen gaf, 30-22. Zo pakte Meijel
belangrijke punten in de strijd tegen
degradatie.

Treurig weekend voor
heren VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen beleefde een
treurig weekend op zaterdag 20 en zondag 21 januari. Voor de competitie werd er op zaterdag in eigen huis met 4-0 verloren van Bedovo uit
Beek en Donk. Een dag later was, wederom in Panningen, Revoc/VCB
uit Reuver met 3-0 te sterk in het bekertoernooi.
Met het feit dat de
Panningenaren nog ongeslagen zijn
in eigen hal werd er zaterdag aan
de wedstrijd tegen Bedovo begonnen. De aanvalsmachine van vorige
week haperde en het ontbrak aan
overtuiging. De bezoekers liepen halverwege de eerste set uit en namen
een voorsprong van zeven punten.
Een 24-17 achterstand werd nog
bijna teniet gedaan door Olympia,
maar de opleving kwam te laat.
De Panningenaren herpakten
zich in het begin van de tweede set.
Ondanks een sterke serviceserie van
Bedovo bleven de Panningenaren
lang bij. Aan het eind van de set
profiteerde Bedovo alsnog van het
zwakke spel van Olympia. Bedovo
nam in set drie al gauw het heft
weer in handen en de thuisploeg had
het nakijken. Set drie en vier waren
ook een prooi voor de bezoekers.
De klap van de nederlaag kwam
hard aan bij Olympia, maar lang

Door: Jo Gielen
Beugelaars Wilmie Janssen en Jan van Dijk hebben de eerste editie van het onlangs gehouden
Hoeskamertoernooi in Baarlo gewonnen. Ze wonnen in de finale van Ton Gielen en Harrie Weys.

hadden de heren niet om deze te
verwerken. Een kleine 24 uur later
moest er wederom in eigen hal aangetreden worden. Voor de bekercompetitie kwam ditmaal Revoc/VCB uit
Reuver op bezoek.
Met frisse moed werd er aan
de wedstrijd begonnen. Lange tijd
kon Olympia mee met het spel
van Revoc. Halverwege de eerste
set kwam echter de ommekeer.
De gasten profiteerden optimaal
van slecht spel van de Panningaren
en haalden verdiend de eerste set
binnen. In de tweede set lag het
initiatief bij Olympia. Met werkvolley
hield de thuisploeg lang stand, maar
aan het eind dolf het Panningse
team alsnog het onderspit, 25-23.
In de derde set zette Revoc op het
laatst even aan en haalde zo ook de
laatste binnen. Een treurig weekend
voor de heren van Olympia: een
gevoelige nederlaag in de competitie
en de beker.

Alle deelnemers aan het Hoeskamertoernooi (Foto: Jo Gielen)
De aanwezige beugelaars
Jos Hutjens, Jan van Dijk, Jan Saris en
Leo Hesen, Henk Mertens, Ton Gielen,
Mart Caris, Erik Niederheide,
Erik Faassen en Jo Gielen werden
allemaal gekoppeld aan een nietbeugelaar. Vier koppels wisten zich te
plaatsen voor de halve finale.
De eerste halve finale ging
tussen Ton Gielen en Harrie Weys

tegen Erik Faassen en Gerda Gielen.
Het was een beste partij waarbij
opgemerkt mag worden dat de nietbeugelaars het beste spel op de
baan legden. Ton en Harrie wonnen
deze partij.
De tweede halve finale was
Jan van Dijk en Wilmie Janssen tegen
Jo Gielen en Marion Schouwenberg.
Door zeer goed spel van Wilmie won-

nen Jan en Wilmie deze partij verdiend
met 30-26.
De finale tussen Ton een Harrie
en Jan en Wilmie was het aanzien
ruimschoots waard. Voor de vele
koppels en toeschouwers wonnen Jan
en de wederom zeer goed spelende
Wilmie met 30-26. De prijzen werden
uitgereikt door de organisatie Jos,
Walter, Jan en Jolanda.

Goud voor Heldense judoka’s
Door: Frans Manders, judoclub JC Helden
Meer dan dertig judoka’s van JC Helden namen op zondag 21 januari deel aan een toernooi in Gemert.
Het leverde de judoclub die gevestigd is in Panningen vier gouden medailles op.
De zusjes Lindsay en Daisy van
Os pakten beiden met goed judo het
goud. Marlouk Colbers werd eveneens
eerste. Dat was extra knap aangezien ze een week ziek is geweest en
dus niet eens topfit was. Umberto

Coopmans pakte als laatste jaar -18
overtuigend het goud. Tweede plaatsen waren er voor Joyce Peters en
Brent Schuijers. Ze wonnen allebei met
mooi judo een aantal partijen en wonnen daarmee zilver. Brons was er voor

Bo van den Brand, Luna Lucker, Dali
Lucker, Noa Janssen, Quinn Janssen,
Sen Boonen, Kevin Janssen en Aron
Theunissen. Vooral voor Bo, Dali en
Sen een erg knappe prestatie met veel
winstpartijen.

Zege Olympia-dames
ondanks matig spel
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het tweede damesteam van VC Velden kwam op zaterdag 20 januari op bezoek in Panningen voor het duel
met de dames van VC Olympia. Nadat er een week eerder een knappe twee punten werden behaald tegen het
eerste team van Velden, wilde de dames deze week met meer punten van het veld afstappen. Het werd
uiteindelijk 3-1 voor de Panningse gastvrouwen.

T/M FEBRUARI BIJ AANKOOP VAN
ROLLUIKEN EEN GRATIS MOTOR*
* STANDAARD MOTOR BIJ DE KLEUREN WIT, IVOOR, CREME, BEIGE EN ANTRACIET

077 307 92 30 - WWW.JOSKNAPENZONWERING.NL

In de uitwedstrijd tegen Velden
werd dramatisch gespeeld. De dames
van VC Olympia waren van plan dit keer
wel te laten zien wat ze in huis hadden.
In de eerste set keken de Panningnaren
al snel tegen een achterstand aan van
vijf punten. De pass kwam bijna nooit
netjes aan het net en aanvallend en
blokkerend werden er te veel directe
fouten gemaakt. Ook werd er in het
achterveld te weinig gecommuniceerd
met elkaar, waardoor er onnodig ballen
op de grond vielen. Aan het einde van
de set kwam een kleine opleving en de
dames van Olympia trokken op 24-24

de stand weer gelijk. Daarna kwam
een lange serie stuivertje wisselen.
Op 30-29 in het voordeel van Velden,
maakte Velden hier een einde aan en
trok zo aan het langste eind.
In de tweede set was iedereen het
er over eens dat er ander volleybalspel
getoond moest worden om de wedstrijd te kantelen. In het begin werd er
met een goede serviceserie van Aniek
gestart. Maar het ongeorganiseerde
volleybalspel van de dames werd toch
voortgezet. Met momenten haalden
de dames uit Panningen hun niveau,
maar door te veel en te lange dipjes,

kwam een stabiel spelend Velden weer
bij. Alleen dit keer trok VC Olympia aan
het langste eind. Met een stand van
25-23 werd de stand in sets weer gelijk
getrokken.
Set drie en vier waren niet veel
anders. Er werd iets beter gecommuniceerd met elkaar, maar de pass
kwam nog steeds niet op de plek waar
die hoorde te komen. Daarbij werden
er per set gemiddeld drie servicefouten gemaakt. Wel werden beide sets
gewonnen, met minimaal verschil.
Zo konden de dames van VC Olympia
weer vier puntjes bijschrijven.
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Einde van seizoen
MTB Baarlo
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De laatste wedstrijd om de Toma Cycles Cupvan dit seizoen vond plaats op zondag 21 januari. Deze werd
verreden in Sittard. Het was, mede door de modder, een hele uitdaging voor de deelnemers om het parcours te
trotseren.
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Drie eerste plaatsen
voor ruiters Helden
Door: Erwin Jonker, paardensportvereniging De Cavaliers Helden
Ruiters van De Cavaliers uit Helden hebben in het weekend
van zaterdag 20 en zondag 21 januari drie eerste plaatsen en een
tweede plaats behaald. De wedstrijden dressuur werden in Someren
gereden.
In de klasse L1 behaalde
Anouk Neefs een tweede prijs met
Guess. In de klasse D-Z1 behaalde
zij een eerste prijs met Champ
of Dance. Ook haar zusje Romee
presteerde super door twee keer

de overwinning te behalen en
wel in de klasse C-L2 met DemiBeau en in de klasse D-L1 met
Amigo. Volgende week wordt het
Regiokampioenschap dressuur pony’s
verreden in Susteren.

Springwedstrijd ponyruiters

Podium voor Maas
ruiters in Merselo
Door: Maja Dorssers, paardensportvereniging De Maasruiters
Ponyruiters van psv De Maasruiters uit Kessel stonden in het
weekend van zaterdag 20 en zondag 21 januari aan de start van een
springwedstrijd in Merselo. Bij manege Hermkus Hof werden diverse
podiumplaatsen behaald.

Bij de nieuwelingen/junioren
stonden de inmiddels bekende
gezichten weer aan de start. Allen
kenden een goede start. Noud Peeters
werd door een kapotte ketting
vijfde. Glenn Caumanns kon zijn
wedstrijdritme niet helemaal vinden.
Hij werd zesde. Tim Janssen kon
goed uit de voeten op zijn favoriete
parcours. Dit resulteerde in een vierde
plaats. Niels Disveld leverde een
zware strijd met het parcours. Voor
hem was er een tiende plaats.
Deze wedstrijd had weinig invloed
op het eindklassement. Hier domineerden de leden van MTB Baarlo
met Glenn Caumanns op een eerste
plaats, Noud Peeters werd tweede en
Tim Janssen derde.

Vervolgens was het de beurt
aan de jeugd van categorie 3.
Freek Bouten en Finn Keunen wisten de gehele wedstrijd bij elkaar te
blijven. Een goede samenwerking
resulteerde voor Freek in een achtste
plaats en voor Finn in een negende
plaats. Guus Janssen werd elfde en Luc
Disveld dertiende.

Voor hen was het parcours erg zwaar,
met name de slingerklim met een
venijnig bultje onderaan. De renners
lieten zich echter niet klein krijgen.
Koen Zeelen behaalde een achtste
plaats, Emiel Thijssen werd elfde en
Luc Peeters veertiende. Zepp Aelen
kwam in categorie 2 als negentiende
over de finish. Als laatste was het
de beurt aan de grote mannen. Stef
Hendriks en Yannick Smedts bij de
heren en Luuk Peeters bij de masters
MTB. Stef had een hele goede start,
In de middag was het de beurt aan maar moest door ziekte afstappen.
Yannick kon in het eerste gedeelte
de jongste jeugd van MTB Baarlo. Zij
van de wedstrijd zijn ritme niet goed
waren al vroeg naar Sittard gekomen
om hun clubgenoten aan te moedigen. vinden. Hij herpakte zich en wist
nog derde te worden. Luuk Peeters
Jeugd 1 en 2 reden bij deze laatste
eindigde als zevende.
wedstrijd tegelijkertijd hun race.

MTB Baarlo
domineert

Hoogstaande wedstrijd

Bevo klopt ‘angstgegner’
Kras Volendam
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Wat vorig seizoen niet lukte in zowel de BENE-league als in de kampioensgroep van de eredivisie, lukte het
eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc op zaterdag 20 januari wel. In een hoogstaande wedstrijd wist Bevo Kras
Volendam na een ruststand van 19-17 met 31-29 te verslaan.
Vanaf de eerste minuut maakten
beide ploegen duidelijk dat alleen de
winst telde in deze handbaltopper
in de BENE-league. In een moordend
tempo schoten beide ploegen na
een indrukwekkende minuut stilte
voor de overleden Toon Daems uit de
startblokken. Bij de Panningse ploeg
ontbrak de geschorste Dario Polman.
Robin Jansen, Jeroen van den Beucken
en aanvoerder Pim Augustinus
namen hun verantwoordelijkheid,
waarbij zij gesteund werden door het
sterke Panningse collectief. Trainer
Jo Smeets had zijn mannen goed
geïnstrueerd.
Tot 10-10 hielden beide ploegen

elkaar goed in evenwicht. Toen
liep Bevo via 14-11 uit naar 18-14.
Bevo ging met een 19-17 voorsprong
de rust in. Kras Volendam, dat voor
rust Jaap Beemsterboer door een
blessure zag uitvallen, knokte zich
terug in de wedstrijd en ontregelde
de beginfase na rust door agressiever
te dekken het Panningse aanvalsspel.
De Volendammers bogen een
22-19 achterstand om in een 26-24
voorsprong, maar Bevo wist in een
spectaculaire slotfase weer een 28-26
voorsprong te nemen.
In de slotminuten besliste Robin
Jansen het duel in het voordeel van
Bevo, waarbij in het Panningse doel

Bram van Grunsven ook prachtige
reddingen verrichtte. De positieve
spelopvatting van beide ploegen,
die met veel passie streden en
karakter toonden, zorgde voor een
handbaltopsportavond. Echte reclame
voor de handbalsport. Ook dankzij de
goed leidende scheidsrechters Paul
en Ruud Geraets, die deze wedstrijd
goed aanvoelden. Niets voor niets
stond het publiek op de banken in de
slotminuten. Het publiek was de grote
winnaar deze avond. Bevo, dat opklom
naar de gedeelde tweede plaats in
de BENE-league mocht een feestje
bouwen. ‘Angstgegner’ Kras Volendam
werd verslagen.

Emma Kessels met Zwavo’s
Coup de Couer kwam aan start in
de klasse CB. Ze reden samen een
foutloze eerste manche en met een
hele mooie barragerit behaalde
ze de overwinning binnen deze
klasse. Nina Vercoulen met LvS
Kantje’s El Passo reed in de klasse
DB een foutloze eerste manche.
Ook in de barrage wisten ze

foutloos te blijven en behaalden
ze 81 stijlpunten, wat goed was
voor een tweede plaats. Danice
Giesbertz kwam in de Mortel aan
start met haar pony Vayda-H. In
het DM-klassiek behaalde ze een
tweede prijs en in de DM Jacht een
vierde prijs. Hiermee plaatsten ze
zich voor de finale, maar hier viel
helaas een balkje.

Trainers Helden
en Meijel verlengen
De hoofdtrainers van voetbalclub RKMSV uit Meijel en VV Helden
blijven allebei nog minimaal een jaar bij hun club. Zowel Rob Jacobs bij
Helden als Ton van Dijk bij RKMSV tekende een jaar bij als hoofdtrainer.
Het wordt het vierde seizoen
voor Jacobs bij VV Helden. Ook de
trainer van het tweede team, Mat
Schijven, tekende bij.
Ton van Dijk is bezig aan
zijn eerste seizoen in Meijel. Het
bestuur van RKMSV is tevreden

over de samenwerking met de
trainer. “Beide partijen kijken
terug op een prima start van het
lopende seizoen, waarin reeds
goede stappen zijn gezet in de
technische ontwikkeling van de
nog jonge spelersgroep.”

Verdiende zege voor
De Flatsers
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Een prima overwinning voor de beugelaars van De Flatsers uit
Baarlo op vrijdag 19 januari. Het Baarlose team won met 4-1 van de
gasten uit Stramproy. De zege was verdiend, aangezien de vier winstpartijen zeer ruim waren.
Invaller Frans speelde een mooie
wedstrijd tot de 26 punten en toen
ging alles mis wat er ook maar mis
kon gaan en verspeelde hij alsnog
een zeker lijkende overwinning. Roy
begon matig, maar gedurende de
partij werd hij steeds beter en zorgde
met goed spel voor het eerste punt.
Esther was zeer gemotiveerd en
dat was ook te zien in haar spel. Het

was weer ouderwets goed en zij gaf
haar tegenstander het nakijken. Piet
beugelde op vier een degelijk potje
en won verdiend. De tweede invaller Henk maakte korte metten met
zijn tegenstander en liet zien dat hij
een prima vervanger was voor Marc,
die normaal de slotpartij speelt. Door
deze overwinning blijft het eerste
team koploper in de eerste klasse.
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Bespreking Poll week 02

Overstappen van raadsleden is een vorm van kiezersbedrog
Overstappende raadsleden is volgens de stemmers op de poll van
twee weken geleden kiezersbedrog. Een grote meerderheid van 83 procent
van de stemmers was het eens met de stelling. Twee leden van Lokaal
Peel&Maas besloten onlangs over te stappen naar AndersNu, maar volgens
de stemmers op de poll is dat niet de bedoeling. Je stemt immers op
iemand die zich houdt aan het gedachtegoed van de partij waar hij of zij
bij zit. Als die persoon vervolgens naar een partij overstapt met een heel
ander gedachtegoed, is dat volgens de stemmers kiezersbedrog. Al kan het

natuurlijk ook zo zijn dat de overstappende politicus juist andere motieven
had. Dat de partij van gedachtegoed is veranderd en dat hij of zij daarom
de overstap maakt naar een partij die wel goed genoeg aansluit bij het
gedachtegoed van de politicus.
Ook op Facebook plaatsten we dezelfde stelling. Daaruit kwam eenzelfde
uitslag. Een grote meerderheid van 71 procent van de stemmers was het hier
eens met de stelling. Ook hier vinden de stemmers overstappen van partij
kiezersbedrog.

De gemeenteraad moet voor
het duurste herinrichtingsplan gaan
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Er moet een knoop doorgehakt worden over de herinrichting van de
omgeving van het Huis van de Gemeente. Op dinsdag 30 januari wordt naar
verwachting een besluit genomen door de gemeenteraad. Zal er gekozen
worden voor één van de drie plannen, of vindt de raad dat het ontwerp
opnieuw moet?
De gemeenteraad kan beter gewoon kiezen voor het voorkeursplan van
de TIP-groep, waarin omwonenden, ondernemers en andere Panningnaren
bij betrokken waren. Dat stukje Panningen verdient een flinke opknapbeurt.
Het is immers het winkelcentrum van de gemeente Peel en Maas, dat
veel toeristen trekt en daarom een mooi visitekaartje moet hebben.

Uiteindelijk levert een opknapbeurt dus vanzelf wel weer geld op. Daarbij is
het goed als het park weer een bruikbaar park wordt.
Aan de andere kant is het wel erg veel geld om aan één kern uit te geven,
terwijl de gemeente nog tien dorpen kent. Kun je zo’n uitgave verantwoorden
tegenover de rest? Een opknapbeurt voor dat stukje Panningen kan ook best
goedkoper. De gemeenteraad moet dat uitgebreide plan aan de kant schuiven
en kiezen voor een ander of een nieuw laten ontwerpen dat wel bij het
budget past.
De gemeenteraad moet voor het duurste herinrichtingsplan gaan.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 03) > Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben > eens 48% oneens 52%

Wij zijn op zoek naar:

Scholieren /
Studenten
voor werkzaamheden op onze bloemen- en plantenkwekerij
op de zaterdagochtend en de schoolvakanties.

Ben je op zoek naar een leuke afwisselende baan?
Bel of mail naar:
Antoine Hoeijmakers
Aan de Steenoven 10, Maasbree Tel. 077 465 00 04
info@gloriousgloriosa.nl

www.gloriousgloriosa.nl

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 tussen 17.30 en 21.30
uur 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.
Kom je voor 18.30 uur? Dan maak
je kans op 2 vrijkaarten voor de
finale van LVK Kessel!
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Vrijdag 26 januari: open avond
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl

Het mooiste
meisje van
de klas
Je bent het mooiste meisje
van de klas, maar daar heb je
zelf geen flauw benul van. Ik zie
je iedere week. Je lacht, je huilt,
je valt en je leert. Je hebt
vriendelijke ogen, maar je kijkt
zo ontzettend moe. Moe van het
vechten tegen tranen, met
anderen, met de hele wereld,
maar vooral met jezelf.
De puberteit slaat genadeloos
toe. Ook al denk je vaak dat je
al zo volwassen bent, je emoties
schreeuwen iets anders.
Je ouders en je leraren soms
ook. En zelf, diep vanbinnen,
schreeuw je het hardst van
allemaal. Je weet niet waar je
het moet zoeken, weet ook niet
wat je zoeken moet. De ene
zoektocht eindigt in het doolhof
van de andere. Je bent verward,
verdwaald en alleen. Toch? Wat
ik jou wil zeggen, mooi meisje:
ik zie je. Ik begrijp je, ook al
snap ik er niets van. Kon ik je
maar duidelijk maken hoe mooi
jij bent. Mooi in je onzekerheid
en in je zoektocht naar jezelf.
Kon ik je maar laten inzien
hoeveel talent je hebt, is het
niet voor het een, dan wel voor
iets anders. Kon ik je maar laten
zien hoe anderen jaloers op je
zijn en hoe jouw onzekerheid je
siert. Hoe je docenten je zullen
herinneren als je allang van
school af bent. Maar daar ben je
nog niet klaar voor. Je vecht
kranig en je zult af en toe nog
hard verliezen. Maar geloof me,
op een dag is het anders.
Ooit, op een zonnige dag, zal jij
het licht zien. En dan zal je je
beseffen hoe jij op jouw eigen
manier het mooiste meisje van
de klas was. En ik jouw trotse
docente.
Jill
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Verkiezing gemeenteraad op 21 maart 2018

Openbare kennisgeving zitting
centraal stembureau

Beperkte dienstverlening

Het Huis van de Gemeente is op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 13:00 uur gesloten in
verband met ICT werkzaamheden. De Bibliotheek is tot 17.00 uur open.

Referendum op 21 maart 2018
Tijdelijk in het buitenland bij het referendum ?
Bent u op 21 maart tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en
Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat
nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Stem dan via een volmacht of per brief.
Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)
Machtig een familielid of kennis in Nederland om namens u te stemmen. Degene die namens u
stemt, moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat
ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.
Per brief stemmen
U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs.
Hiervoor moet u zich vooraf registreren bij gemeente Den Haag, Publiekszaken/Unit
Verkiezingen, Postbus 84008, 2508 AA DEN HAAG. Dit verzoek om uiterlijk op 21 februari binnen
zijn. Voor de gemeenteraadsverkiezing bestaat deze mogelijkheid niet. Daarvoor bestaat de
mogelijkheid om zijn of haar stem uit te brengen bij volmacht.
Op vrijdag 9 februari 2018 wordt om 16.00 uur in het Huis van de Gemeente een openbare
zitting gehouden voor de komende gemeenteraadsverkiezing.
Volgens artikel I2 van het Kiesbesluit neemt het centraal stembureau een beslissing over:
• geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
• handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
• handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
• nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met Ger Hermans van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl

Ter inzagelegging kandidatenlijsten en proces-verbalen
De op 5 februari 2018 ingeleverde en op 6 februari 2018 door het centraal stembureau
onderzochte kandidatenlijsten worden vanaf 7 februari tot vrijdag 9 februari,
16.00 uur voor iedereen ter inzage gelegd in het Huis van de Gemeente.
De proces-verbalen van de zittingen van het centraal stembureau van 6 en 9 februari worden
ook ter inzage gelegd en gepubliceerd op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl onder
‘Verkiezingen’.

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.

Het regent pijpestelen!

Koppel je regenpijp af
en ontvang subsidie

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer extreme regenval en wateroverlast.
Daar kunnen we samen iets aan doen! Simpelweg door het afkoppelen van je regenpijp,
zodat het water niet meer het riool instroomt maar in je tuin. Maak gebruik van de
interessante subsidieregeling hiervoor!
Is jouw tuin al waterklaar? Doe mee via: www.waterklaar.nl

Aankondiging

Met U wil de raad graag in gesprek over:
“het schetsplan van de loswal in Kessel”
De raad nodigt u uit voor de beeldvormende vergadering op dinsdag 6 februari 2018 om
19.30 uur in gemeenschapshuis De Paort, Markt 2, 5995 BB Kessel om in gesprek te gaan
met raadsleden
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels !
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 6 februari 2018

Minder
wateroverlast

Een klimaatvriendelijke tuin

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

Subsidie

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Volgende week besluit over herinrichting omgeving Huis van de Gemeente

Duur park-plan onder vuur
Verbazing en boosheid streden vorige week dinsdag in de raad om voorrang, bij de
discussie over het plan voor herinrichting van de omgeving van het Huis van de
gemeente. Een raadsmeerderheid voelde zich voor het blok gezet door een (te) duur,
maar wél door alle betrokkenen gesteund plan. Zelfsturing is belangrijk, maar de
gemeente moet duidelijker grenzen aangeven. En dat is onvoldoende gebeurd,
vinden de meeste partijen.

al gauw viel. Marij Peeters (AndersNu) was misschien wel het meest uitgesproken: ‘Hoe is
het in godsnaam mogelijk dat dit plan het budget zó overschrijdt? Wat heeft het nog voor
zin om als raad een budget af te spreken? De TIP-groep heeft veel werk verricht, en met dit
voorstel worden bij hun verwachtingen gewekt. Maar dat maakt het voor ons nu heel lastig
om tegen hun te zeggen: nee, dit kan eigenlijk niet.’
Ook CDA en de PvdA/Groen bleken geschrokken van de budgetoverschrijding. ‘Met dat
extra geld kun je bijvoorbeeld ook wijken opknappen met sociale huurwoningen’, merkte
Fred Peters (PvdA/GroenLinks) op. Ook hij verweet portefeuillehouder wethouder Paul
Sanders (VVD) met zoveel woorden dat hij de TIP-groep niet duidelijk genoeg had gezegd
dat ze binnen het budget moesten blijven. ‘Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ze met een
carte blanche gaan werken.’
Lokaal Peel en Maas had ook grote twijfels. ‘Een prachtig plan, en heel logisch dat de
mensen daarvoor kiezen’, zei Tiny Valckx, ‘Maar weegt de kostenoverschrijding op tegen
andere keuzes waarbij we heel efficiënt moeten omgaan met ons geld? En kunnen we dit
politiek verantwoorden naar de andere kernen?’
‘Rad voor ogen gedraaid’
Zelfsturing is superbelangrijk, zei CDA-woordvoerder Vivian Moonen, ‘…maar zeker zo
belangrijk is dat wij als gemeente aangeven waarbinnen die zelfsturing kan plaatsvinden.’
Ze verwees o.m. naar de verbouwing van het zwembad in Panningen, waar mensen alles uit
de kast moesten halen om binnen het budget te blijven. ‘Met alle respect voor al die mensen
die hier keihard aan gewerkt hebben…: ik vind dat je mensen toch een beetje een rad voor de
ogen hebt gedraaid door te suggereren dat je zó ver over het budget heen kunt gaan.’
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Het was duidelijk dat het herinrichtingsplan het hete hangijzer zou worden in de
vergadering van vorige week. Daarin zou nog geen definitief besluit vallen, want het betrof
een Opiniërende vergadering. Die is bedoeld om met elkaar en het college politiek het
debat aan te gaan over raadsvoorstellen, en eventuele politieke vragen te stellen. Met het
park-plan op de agenda gebeurde dat dan ook, volop zelfs.
Voorkeur TIP-groep
In het collegevoorstel staan drie varianten, waarvan het meest vérgaande en duurste is
uitgewerkt samen met omwonenden en andere betrokken partijen, zoals winkeliers en
IVN - verenigd onder de naam TIP-groep. Deze variant voorziet onder meer in het creëren
van een grote openbare ruimte voor het Huis van de Gemeente, slopen van de voormalige
burgemeesterswoning en vergroten verfraaien van het naastgelegen park. Probleem is
echter dat de voorkeursvariant van de TIP-groep bijna een derde méér kost (€ 565.000) dan
het beschikbare budget.
‘Geen carte blanche’
Een meerderheid van de raad voelde zich daardoor voor het blok gezet: luisteren naar de
mensen, prima, maar er zijn grenzen aan de veelgeroemde ‘zelfsturing’ – het z-woord dat



Variant 2, de middenvariant

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

‘Woningen kunnen elders’
Wethouder Sanders hoorde de kritiek uit de raad aan. Hij zei dat van de drie varianten twee
wel degelijk voldoen aan de door de raad opgestelde kaders. Naast een sobere, goedkope
variant is dat ook een luxere optie, maar dan wel met de drie bouwkavels die extra geld
moeten genereren. Daar is de buurt echter faliekant tegen, zei Sanders wel erbij. Wat de
wethouder betreft kunnen die huizen inderdaad – zoals de VVD al suggereerde - misschien
wel elders gebouwd worden. ‘U zou kunnen zeggen: we geven het college opdracht om
eens te kijken of we die woningen elders in de gemeente kunnen realiseren, waar ze
misschien beter passen.’
Volgens Sanders is er in het definitieve ontwerp nog ruimte voor extra parkeerplaatsen en
besparing op o.m. het waterafvoersysteem. De villa laten staan leek hem geen goed idee:
wil je een mooi, open park creëren, dan is de burgemeesterswoning een grote barrière.
Over de vraag uit de raad om met nieuwe varianten te komen, was hij weinig enthousiast.
‘We hebben met zoveel partijen gepraat en natuurlijk kunt u vragen om het nog eens
opnieuw te doen. Maar ik zou u willen vragen nog eens heel goed te kijken naar de
varianten.’
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In de volgende vergadering moet de raad een besluit nemen over dit lastige dossier.
Vraag is of het college met een nieuw voorstel komt, of dat de raad het huidige
(eventueel aangepaste) voorstel met de drie varianten voorgelegd krijgt. In dat geval liggen
wijzigingsvoorstellen (amendementen) voor de hand.
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Variant 1, de duurste variant

Van verschillende zijden werden ook vraagtekens gezet bij het slopen van de
burgemeesterswoning. Is dat geen kapitaalvernietiging? En áls die woning al gesloopt
wordt, dan kunnen daar best méér parkeerplaatsen gecreëerd worden dan die er nu staan
ingetekend, klonk het van diverse kanten.
Het CDA wil dat er een nieuwe variant gemaakt wordt die binnen het budget blijft en die óók
op draagvlak kan rekenen. Dat moet mogelijk zijn, denkt ook de PvdA/GroenLinks, en ook
AndersNu en Lokaal Peel en Maas willen graag alternatieve voorstellen binnen het budget.
‘Goede argumenten TIP-groep’
De VVD bleek positiever over het plan: ‘Een geweldig Huis van de Gemeente verdient een
geweldige omgeving’, zei Saskia Vintges, die vindt dat de TIP-groep goede argumenten
heeft voor het plan. Het is een plan voor de komende dertig, veertig jaar, ‘en dan moet
het ook in één keer goed.’ Ze ging ook in op een variant waarin drie bouwkavels staan
ingetekend aan de westkant van het park. De opbrengst van die kavels lost het tekort
in één keer op. De omwonenden zijn evenwel fel tegen en stellen voor om die woningen
elders op gemeentegrond te realiseren – om zo extra geld te genereren. De VVD wilde
van portefeuillehouder (en partijgenoot) Paul Sanders weten of hij dat als een mogelijke
oplossing ziet.
Ook eenmansfractie Ton Hanssen was niet zo negatief. Vijf jaar geleden streed Hanssen
nog tegen het dure plan voor het gemeentehuis. Hij voelt dat de buitenwacht nu van hem
verwacht ook tegen dít plan te zijn. Hij wees er echter op dat er destijds géén draagvlak
was voor het dure gemeentehuis, maar voor dit plan wél. Maar PvdA/GroenLinks en
AndersNu relativeerden Hanssens ‘brede draagvlak’. Draagvlak bij de TIP-groep wil
volgens hun niet zeggen dat er brede steun is bij alle inwoners van Peel en Maas.
‘Als je iets doet, moet je het goed doen’, zei Hanssen nog. ‘Als geld goed besteed is, heb ik
er geen probleem mee.’ Hij zei wel dat er meer parkeerplaatsen in het plan moeten komen,
anders vindt hij het plan alsnog te duur. Meer parkeerplaatsen kan zónder het park
wezenlijk aan te tasten, denkt hij.

Vragenhalfuurtje
De discussie over de herinrichting was het belangrijkste, maar niet het enige onderwerp
in de Opiniërende raadsvergadering. Die begon met twee vragen van de VVD in het
gebruikelijke vragenhalfuurtje. Met de eerste vraag wilden de liberalen de stand van zaken
weten rond de aanleg van glasvezel/internet in het buitengebied. Portefeuillehouder
Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) meldde dat het bedrijf CIF de bewoners in het
buitengebied in de periode februari-april benadert. Eind april is dan duidelijk of de
benodigde 50% deelname wordt gehaald. Is dat het geval, dan wordt mogelijk nog voor het
eind van het jaar de glasvezel aangelegd.
De tweede vraag ging erover of de raad wel goed genoeg wordt geïnformeerd over de
“wezenskenmerken” van het openbaar onderwijs, zoals de wet het voorschrijft. Het gaat
om de Nieuweschool in Panningen. Het toezicht op deze openbare school valt wettelijk
onder de gemeente. Volgens de VVD wordt over de “borging van de wezenskenmerken van
de openbare school” geen rapportage uitgebracht. Portefeuillehouder Raf Janssen (PvdA/
GroenLinks) ontkende dat ten stelligste. Medio februari is er hierover nader overleg, maar
de VVD kondigde aan alvast juridisch advies in te winnen.
Sociale Raad
Ook de Sociale Raad kwam kort aan de orde. Woordvoerder Annigje Primowees van de
betreffende raadswerkgroep bood de voltallige raad een notitie aan over de eerste drie
jaar Sociale Raad. De notitie is gebaseerd op een evaluatie (waarover de media al in
december berichtten), en wordt in de volgende vergadering behandeld.
Primowees zei alvast dat uit de evaluatie is gebleken dat de Sociale Raad voldoende
draagvlak heeft bij bevolking en politiek. Daarom beveelt de werkgroep de raad aan om
het experiment met nog eens drie jaar te verlengen – zij het met enkele aanpassingen.
Op 30 januari komt de Sociale Raad uitgebreid terug in de raadsvergadering.
Willem van Hornestraat veiliger
De raad keurde unaniem en zonder veel omhaal bestemmingsplan-wijzigingen goed
voor twee agrarische bedrijven (Rinkesfort 12, Maasbree en Baarloseweg 53a, Helden).
Beide plannen voldoen keurig aan alle regels en niemand had bezwaar aangetekend.
Iets meer woorden wijdde de raad aan een extra kredietaanvraag voor de reconstructie
van de Willem van Hornestraat in Helden. Voor het stuk tussen Roggelseweg en
Averbodestraat was eerder al een budget vastgesteld. In nauw overleg met de buurt is
nu een ontwerp gemaakt waarin ook het tracé tussen Averbodestraat en de (onlangs
gereconstrueerde) Kennedylaan wordt meegenomen. Daarmee sluiten de twee straten
naadloos op elkaar aan. Het nieuwe plan zorgt vooral voor meer veiligheid voor fietsers
en voetgangers. Bij het parkdeel van de Willem van Hornestraat komen vrijliggende
fietspaden en een middengeleider voor een veiligere oversteek bij de bushaltes. In het
deel tussen de Averbodestraat en de Roggelseweg komen bredere fietssuggestiestroken.
De raad kon zich vinden in het plan van de bewoners en stemde in met het extra budget
van € 175.000.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66
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Voetbalclub MVC’19

Geluk

Beugelaars OVU afge
straft door koploper

Vier nieuwe ereleden
Bij de onlangs gehouden nieuwjaarsreceptie benoemde voetbalclub MVC’19 uit Maasbree vier
nieuwe ereleden. De afgelopen jaar overleden Henk van Ninhuys werd postuum benoemd tot erelid. Hij was
wedstrijdsecretaris en heeft veel betekend voor het vrouwenvoetbal.

Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben op vrijdag 19 januari een
grote nederlaag geleden uit bij koploper Neer. Het werd 5-0 voor de
gastheren.
Op het eerste oog lijkt het een
monsteroverwinning voor de ongenaakbare koploper, maar de derde
en vierde partij hadden door Sjaak
Ottenheim en Roy Dorssers gewonnen moeten worden. Deze gingen
met 30-28 verloren. We zullen het
maar op het geluk van de koploper

houden of zoals onze Oosterburen
plegen te zeggen: ‘das Glück ist mit
den Tüchtigen’.
Roel Ottenheim en Ralf Joosten
werden met 30-16 van de baan
geblazen in hun partij en ook Bjorn
Bongers ging hard onderuit met
30-22.

Minder tellen,
meer genieten
en toch afslanken
met WW Flex

Annie van Ninhuys nam de oorkonde in ontvangst voor haar overleden man. De ereleden Theo Cox,
Jac Gubbels en Pierre Houben werden vergezeld door hun echtgenotes (Foto: Math Geurts Fotografie)

#flexeffect

Naast Henk ontvingen ook Pierre
Houben, Jac Gubbels en Theo Cox het
erelidmaatschap. Pierre was jarenlang
bestuurslid en was op vele fronten als
vrijwilliger actief. Tegenwoordig zit hij

nog bij het accommodatiebeheer.
Jac Gubbels stond aan de wieg van
de G-voetbalafdeling, was jarenlang
bestuurslid en is nog steeds actief in
onder andere de sponsorcommissie en

de donderdagmorgengroep. Theo Cox
was jarenlang voorzitter van MVC’19.
Hij adviseert op de achtergrond nog
steeds het hoofdbestuur van de
Maasbreese club.

Vestelaovesbook D’n Hab

© 2018 Weight Watchers International, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De leden van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree komen op donderdag 1 en zaterdag 3 februari
langs de deuren in Maasbree om het Vestelaovesbook van de vereniging aan de man te brengen.

Ontdek onze
Weight Watchers

cursus!

Huiskamer van het Leudal
Kerkstraat 17-19
6083 AD Nunhem
Maandag om 19.30u

Het boek staat volgens D’n Hab
weer vol met ‘vestelaovesfoto’s en
–verhalen’. Prominent aanwezig zijn
de foto’s van de hoogheden prins
Jaco I en de nieuwe jeugdprins(es),

het ‘boörebroedspaar’ Anouk en
Frank met hun gezelschap en carnaval vierende ‘Habbe en Habbinne’.
Verder worden vragen als: ‘Hoe kijken
oud Prins Arno I en jeugdprins Mees

terug op hun regeerperiode?’ en
‘Wie staat er dit jaar in de spotlight?’
beanwoord. Neem voor meer informatie contact op met D’n Hab via
info@cvdenhab.nl

’t Kerkeböske
Aan de Koeberg 3
5988 NE Helden
Dinsdag om 19.30u

Ga naar weightwatchers.nl voor
acties en voorwaarden.

MVC-jubilarissen gehuldigd
Voetbalclub MVC’19 uit Maasbree huldigde onlangs haar achttien jubilerende leden. Vier leden
waren 50 jaar lid: Frans van den Kerkhof, Guus van Deursen, Peter Simons en Theo Hendrickx.
Jac Backus, Theo Tielen, Erik Jan van Hooren en George Vaessen vierden hun 40-jarig lidmaatschap.
De zilveren jubilarissen waren Jan Daniëls, Ed Bartels, Mark Wijhers, Frank Bruijnen, Hans Geurts,
Rick Haenen, Frank Deckers, Mat Billekens en Jan Verstegen.
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Marian en Marcel boerenbruids
paar Kessel-Eik
Carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik heeft een nieuw boerengezelschap gevonden. Tijdens het
verlovingsbal op zaterdag 20 januari werden Marian Maas en Marcel Peeters gepresenteerd als het nieuwe
boerenbruidspaar.

Tren I jeugdprins
in Helden
Tijdens carnaval gaat prins Tren I voorop bij de jeugd in Helden.
Onlangs werd hij, samen met adjudant Guus, onthuld als de nieuwe
jeugdprins van de Dörper Kuus in Helden.
De nieuwe prins volgt voorganger
Tieme I en adjudant Timo op, die in
2017 de scepter in Helden zwaaiden.
Prins Tren I regeert tijdens carnaval
over de Dörper jeugd met het motto
‘Mèt dees daag ff ginne bal aan de

voot, kumt de vastelaovend hartstikke
good!’ De jeugdprins en zijn adjudant
feliciteren kan tijdens de jeugdprinsenreceptie. Deze vindt plaats op vrijdag 2 februari bij The Apollo in Helden
en begint om 19.49 uur.

Eerst werd afscheid genomen
van het boerenbruidspaar van
2017, bestaande uit Wiljon en
Fran. Zij werden vorig jaar in de
onecht verbonden. De organisatie
van de boerenbruiloft ging daarna
met een kruiwagen de zaal door
om het nieuwe paar te zoeken.
Uiteindelijk kwamen Marian Maas en
Marcel Peeters tevoorschijn als het
boerenbruidspaar van 2018.
Marian Maas is in Kessel-Eik ook
wel bekend als Marian van Tunnes
van Theelen, van de Vlaos oet Naer
en Drien van Daems oet Ospel van de
Diek. Boerenbruidegom Marcel van
Baer van Vestjes Sjang en Gon van
Seen van de Boer. Het paar wordt
carnavalszaterdag 10 februari in de
onecht met elkaar verbonden tijdens
de ‘Boere broelof’. Deze vindt plaats in
het gemeenschapshuis van Kessel-Eik
en begint om 17.00 uur.

John Gubbels Eikkater van het jaar

Sanne I jeugdprinses Kessel-Eik
Sanne Rijks is zaterdag 20
januari onthuld als de nieuwe
jeugdprinses van carnavalsvereniging De Eikkaters in Kessel-Eik.
Tijdens carnaval wordt ze bijgestaan
door adjudante Jolijn Stemkens.
Daarnaast werd de nieuwe Eikkater
van het jaar uitgeroepen.
Bij het gemeenschapshuis in
Kessel-Eik werd tijdens het
jeugdprinsenbal eerst afscheid
genomen van jeugdprins Tony I en
adjudanten Bart en Jouri. Na een
laatste polonaise kwam Sanne I
tevoorschijn als nieuwe heerser over
de Kessel-Eikse jeugd. Het duo gaat
voorop tijdens de ‘jeugdvastelaovend’
onder het motto ‘Noe driej daag flink
hosse en zinge, effe gen saaie
sjoeldinge!’. Diezelfde avond werd
John Gubbels benoemd tot Eikkater
van het jaar. Dit vanwege zijn inzet
voor onder andere carnaval in KesselEik. “En voor de manier waarop hij
Kessel-Eik als dorp op de kaart weet te
zetten”, aldus De Eikkaters. Hij werd
onderscheiden met een medaille.

Timo en Sanne jeugd
paar Véngneuze
De jeugdafdeling van carnavalsvereniging De Kieveloeet uit
Meijel, De Véngneuze, heeft onlangs de nieuwe prins en prinses
bekendgemaakt. Prins Timo I en prinses Sanne I heersen dit jaar
over de Meijelse jeugd tussen de 11 en 15 jaar. De spreuk van
Timo en Sanne is: ‘Èffe nie mi de bal èn de zwier, mêr ‘n vet fésje
baowe hier!’. Als vorstin kwam Elke Joosten naar buiten.
Haar adjudanten zijn Sven Basten en Siem Vullers.

Bij aanschaf van cartridges

1 pak HP papier gratis* (t.w.v. € 4,95)
AKTIE

Alle merken tegen scherpe prijzen leverbaar!
* Bij besteding aan minimaal € 35,00 aan inkjet- of lasercartridges
Geldig in de maanden januari en februari 2018

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970 | www.heldense.nl
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Infoavond
kavelruil
buitenge
bied Meijel
De LLTB houdt op dinsdag
30 januari een informatieavond
over vrijwillige kavelruil in het
buitengebied van Meijel.
Alle grondeigenaren met meer
dan 1 hectare grond hebben een
persoonlijke uitnodiging
gekregen, maar iedereen met
grond in het buitengebied is
welkom op de avond. De informatieavond vindt plaats in
De Heere van Meijel in Meijel.
“Dat efficiënt werken moeilijk
is als gronden matig tot slecht
verkaveld zijn, is een realiteit
waar veel ondernemers in het
buitengebied van Meijel tegenaan
lopen”, schrijft de LLTB. “Om
efficiënt werken toch mogelijk te
maken, heeft de LLTB opdracht
gegeven aan Arvalis en het
Kadaster om met belanghebbende
eigenaren en gebruikers van
grond in het buitengebied
van Meijel, de verkaveling en
het landschap te verbeteren.”
Het project wordt mogelijk
gemaakt door een subsidie van
de Provincie Limburg en van het
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt de aanpak van het
verkavelingsproject toegelicht en er
is gelegenheid tot het stellen van
vragen. Aanmelden is niet nodig.
De informatieavond over de vrijwillige ruilverkaveling begint om
20.00 uur in De Heere van Meijel.

Bonte
Avond De
Kemphazen
Carnavalsvereniging
De Kemphazen uit Egchel houdt
zaterdag 27 januari de jaarlijkse
Bonte Avond in gemeenschapshuis ’t Erf. Met zang, dans en
buutten is de avond van
de Egchelse Kemphazen goed
gevuld.
De avond, die begint om
20.11 uur, wordt gepresenteerd
door Danielle Selen, bekend
van de presentatie van het P&M
Liedjesfestival. De volgende
acts betreden het podium
tijdens de avond: tonprater
Jan Strik, sketchgroep Vlugzout,
buuttereedner Pierre van
Helden, winnaar van de Egchelse
liedjesavond Sjoorpapeer,
de Dansmarietjes, buikspreker
Mr. Boullart, sketchgroep
Traogpaeper en buuttereedner
Andy Marcellissen. De twee
zangers van La Bamba sluiten de
Bonte Avond af. Neem voor meer
informatie contact op met Ruud
Delissen via 06 12 15 68 78.
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11 vragen aan prins Roy II

‘We wilden het voor de
kinderen een verrassing laten’
’Oeth de
Grashook neet mier
wig te houwe, wae
gaon hej un geweldig
fiestje bouwe!
Alaaf!’

Wie ben je?
Ik ben Roy Tillemans, 37 jaar en ook wel Roy
van Lei van Toon van Neerke van Sterrebos
Tieske genoemd. Ik ben geboren in Beringe,
maar woon sinds 2003 in Grashoek. De meeste
mensen in het dorp zullen mij kennen van
bouwbedrijf Verhaegh ‘oeth de Grashook’,
waar ik 18 jaar werkzaam ben geweest. Ik
ben getrouwd met prinses Janneke en we
hebben samen drie geweldige kids waar
we ontzettend trots op zijn. Onze zoon Ties
is 9 jaar en dochters Pien en Saar zijn 11 en
7 jaar.
Waar werk je?
Momenteel ben ik werkzaam bij Enorm Jan
Reijnen in Panningen. Een compleet nieuwe
uitdaging waar ik tot nu toe ‘enorm’ veel
plezier aan beleef.
Wat is je eerste of mooiste
carnavalsherinnering?
Als kind ging ik met mijn ouders mee naar
de optocht kijken en daarna de kroeg in.
Dat was natuurlijk geweldig leuk. Ook aan
het ‘vastelaovend’ vieren met vrienden in
verschillende dorpen en op zaterdag naar de
Parade in Venlo, heb ik leuke herinneringen.
Maar onze mooiste carnavalsherinnering is
toch echt ontstaan bij De Graasvraeters. Dat is
voor ons genieten vanaf het begin, in eigen
dorp. Een periode van lekker los gaan en
vooral flauwekul maken samen. Heerlijk.

Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Als klein ‘jungske’ ging ik het liefste verkleed
als clown. Een grappig pakje dat mijn moeder zelf had gemaakt. Mijn zusje had toen
hetzelfde pakje aan, dat kan ik mij nog goed
herinneren. Later bestonden de outfits meestal
uit wat bij elkaar geraapte ‘meuk’ dat vooral
gewoon lekker gek was.
Welke traditie mag tijdens de
‘vastelaovend’ niet ontbreken?
De optocht mag met ‘vastelaovend’ niet ontbreken. Jong en oud die maanden bouwen aan
een wagen of als groep meedoen. De humor
die erin voorkomt, het enthousiasme van kinderen, de prachtige creaties, de mensen langs
de kant en de prinsenwagen met snoepjes.
Dat hoort er in onze ogen gewoon bij.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vastelaovend betekent voor ons even alle
zorgen en dagelijkse beslommeringen opzij
zetten en samen met vrienden en mede
carnavalsvierders genieten van deze heerlijke
periode. Gezelligheid en vooral genieten met
jong en oud staat voorop.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Een paar dagen bijkomen, nakletsen, iets leuks
doen met het gezin en daarna de gewone
gang van zaken weer oppakken. Maar wat we
vooral gaan doen is nagenieten!
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?

Tja, dat was wel af en toe een dingetje.
De eerste tijd ging dit prima, maar naarmate
de onthulling naderde werd dit toch wel een
uitdaging. Mensen stellen je directe vragen.
Daar probeer je je dan op voor te bereiden en
zo normaal mogelijk op te reageren. Vooral
thuis bij de kinderen vond ik dit lastig. Ook
voor hen wilden we het een totale verrassing
laten.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins moet sociaal in het leven
staan, denk ik. Maar vooral een feestvierder
zijn die kan genieten van ‘vastelaovend’ op
welke manier dan ook.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2019?
Dat vind ik op dit moment nog een lastige
vraag. Als onze periode als prins en prinses
erop zit, zal ik hier vast en zeker een persoon
voor weten. Natuurlijk heb ik nu ook al wat
namen in mijn hoofd, maar dat houd ik voor nu
nog even voor me.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Ik hoop dat mensen aan ons kunnen zien dat
we ervan hebben genoten. Dat het een top
‘vastelaovend’ was waar zo hier en daar nog
eens over na gezwetst kan worden. Een jaar
met vooral mooie momenten waar men leuk
op terugkijkt.

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

CV De Graasvraeters Grashoek
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Monique en Jeroen
boerenbruidspaar Kessel
Monique van Heel en Jeroen Pennings zijn zaterdag 20 januari tijdens het ‘Boerebal’ in gemeenschapshuis
De Paort gepresenteerd als het nieuwe boerenbruidspaar van Kessel.

HOVENSBOS
dierenpension

Namens dierenpen sion Hovensbos
felic iteare José en Wiel;
prins Roy II en prinses Janneke
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

Zet de Grashook mèr good oppe kop!

Houwenberg 1a Grashoek | T 077-3071137 | www.hovensbos.nl
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

RRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN
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Dit jaar bestaat het boerengezelschap uit een groep Kesselse vrienden. Bij de onthulling ging het doek op
het podium open en verschenen alle
kinderen van de groep in boerenkleding. Een schooljuffrouw las hen een
verhaal voor over de Kesselse Kusjes-

koekjes en terwijl er filmpjes werden
vertoond, werden één voor één de
leden van het gezelschap voorgesteld. Ten slotte sprongen de kersverse
bruid en bruidegom door een groot
stuk papier dat was beschilderd met
Kesselse Kusjes.

Het bruidspaar viert
carnavalszaterdag 10 februari het
vrijgezellenbal bij café Biej Ton en
Marij vanaf 21.00 uur. Op dinsdag
13 februari wordt het paar in de
onecht verbonden op de Markt in
Kessel vanaf 14.45 uur.

Vrouw Holland in DOK6

Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454

Prins Roy II gefeliciteerd!

HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622

Proﬁciat prins Roy II

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proficiat,
prins Roy II en
prinses Janneke
www.verhaeghbouwbedrijf.nl
Roomweg 83, 5985 NS Grashoek • T 077 307 15 85

kultura.nl

Het cabarettrio Vrouw Holland
speelt op vrijdag 2 februari een
show in DOK6 Theater in Panningen.
Met de voorstelling ’20 jaar mannenhumor in een vrouwenlichaam’
staan ze op de Panningse planken.
De show begint om 20.15 uur.
Vrouw Holland staat bekend om
het vocaal en verbaal cabaretgeweld
grof verpakt in gevoelige liedjes en
pijnlijke sketches. De groep bestaat
inmiddels 20 jaar, vandaar de naam
van de voorstelling. Marieke Klooster,
Gabriëlle Glasbeek en Karin Noeken
kijken in hun jubileumshow zingend,
dwepend, kwijlend, kreunend
en gillend terug op twintig jaar
kleedkamerhumor voor vrouwen
en mannen. Ze worden op de piano
begeleid door Reinout Douma.

Filiaal
manager m/v
Filiaal Beringe
Fulltime - MBO 4 / HBO
Commercieel, verbindend, technisch, teamspeler
Je bent ambitieus en gedreven en wordt verantwoordelijk voor het optimaal functioneren
van je filiaal. Je bent enthousiast, coacht collega´s, stelt je actief op in de markt en benadert (potentiële) klanten.

Prins Roy
JoeriIIgefeliciteerd,
gefeliciteerd, een
een hele
hele ﬁjne carnaval!

Solliciteren? Zie de volledige
vacaturetekst op werkenbijwildkamp.nl
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11 vragen aan prins Marcel I

‘Het dorp verbroedert’
Wie ben je?
Mijn naam is Marcel Thijssen, ik ben 29 jaar en
ben de zoon van Peter en Gerda Thijssen.
Op de Pastoor Schreursstraat heb ik mijn
jongste jaren doorgebracht, maar ik ben
groot geworden op de Vieruitersten in
de buurt van de voetbalclub RKMSV. De
meeste mensen kennen mij dan ook
van de voetbalclub RKMSV, waar ik veel
tijd heb doorgebracht. Sinds afgelopen
jaar woon ik samen met mijn vriendin
Susan Houwen in ons eigen paleisje in de
nieuwe woonwijk van Meijel. Een erg gezellige
buurt, dichtbij het centrum en sportfaciliteiten.
Mijn bijnaam vanuit de vrienden is MT, dat vooral
is gekomen door de voormalige supermarkt EMTÉ,
maar het is natuurlijk ook de afkorting van mijn
naam.
Waar werk je?
Op dit moment werk ik als werkvoorbereider bij
Mertens Bouwbedrijf in Weert. Wij werken vooral
aan projecten in de utiliteitsbouw en vooral in de
overheidssector. Als werkvoorbereider zoek je alles
uit voor de uitvoering en ben je dagelijks bezig met
het plannen van een project. Of alles op rolletjes
loopt en of het sneller kan, bijvoorbeeld. Dus ik zie
elke dag als een uitdaging om ervoor te zorgen dat
een project vlekkeloos verloopt.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Mijn mooiste herinnering is mijn eerste keer in de
Zoepkoel in Venlo met onze pap, mam en vriend
René. Toen was ik 16 jaar. Een unieke belevenis
die we uiteindelijk jaren vol hielden samen met
onze vrienden. De groep werd steeds groter en de
Zoepkoel in Venlo veranderde met ons mee. Elk jaar
kijken we hier nog met de gehele vriendengroep
naar uit. Helaas kan ik er dit jaar niet bij zijn, maar
er zijn weer genoeg vrienden die de bus pakken dit
jaar.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Mijn mooiste ‘vastelaovespekske’ is mijn zwartrode jas die ik elk jaar naar de Zoepkoel aantrok,
waardoor mensen mij begonnen te herkennen.
Deze heb ik zelf gekocht en was altijd lekker warm
als je buiten stond. Daarbij draag ik altijd de eigen
gebreide rood-geel-groene das, die gemaakt is door
ons mam.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’
niet ontbreken?
De traditie dat ons mam altijd tijdens de
‘vastelaovend’ heerlijke gehaktballen in
tomatensaus maakt. Vrienden of bekenden konden
altijd na een gezellige dag in Venlo of maandag
bij de Siem bij ons thuis aanschuiven. Een traditie
die niet mag ontbreken en waar vaak de hilarische
momenten van de dag werden besproken.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
‘Vastelaovend’ betekent voor mij een unieke
traditie die in ere gehouden moet worden door
vele mensen in het dorp. Iedereen kan zich tijdens
deze dagen laten gaan en zorgen voor een en al
gezelligheid. Het dorp Meijel verbroedert en heeft

CV De Kieveloeët Meijel

‘Goe veurberéjd
boawe èn ‘ne
vastelaovend um van
te haawe’

samen veel lol en plezier in elk café of op elk plein.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Op Aswoensdag ga ik nagenieten van een prachtige
‘vastelaovend’ samen met mijn vriendin en komen
we ’s middags bijeen met De Kieveloeët om alles
op een gezellige manier af te sluiten. Verder ga
ik genieten van elk moment dat ik met iedereen
samen heb meegemaakt en herinneringen ophalen.
Voor de rest van de week heb ik nog niet veel op de
planning.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
De aanstelling geheim houden was een lastige,
maar een unieke ervaring. Tijdens een van mijn
eerste weekenden zei iemand direct al dat ik de
nieuwe prins van Méél werd. Ik dacht ‘hoe kan
hij dat nu weten, zie je dat aan mij?’, maar al snel

ging het gelukkig over op een ander onderwerp.
Vrienden van mij hebben helemaal niets in de gaten
gehad en waren dus dan ook compleet verrast toen
ik uitkwam.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins moet vooral zichzelf blijven en
er een groot feest van maken samen met het
gehele dorp.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2019?
Luc van de Beuken, een mooi persoon met een echt
‘vastelaoveshart’.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Als een prins die genoten heeft met een grote G en
deze unieke traditie hoog in het vaandel heeft!

PRINS MARCEL I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Het team van Auto Hunnekens
feliciteert Marcel dun uurste!

WWW.AUTOHUNNEKENS.NL

Proficiat
Prins Marcel I
Kalisstraat 2
5768 CX Meijel
T 077 466 3301
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wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
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Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer in Kessel

‘Dit wordt het LVK
van vernieuwing’

Het kostte veel tijd, mankracht en behoorlijk wat geld, maar het Vastelaoves Leedjes Konkoer dat op
vrijdag 26 januari plaatsvindt in Kessel is zo goed als klaar. Carnavalsvereniging De Kevers tekent samen met
provinciale omroep L1 voor de organisatie van het evenement waar uit twintig inzendingen het beste
carnavalsnummer van het jaar wordt gekozen.

• verkoop
• leggen
• onderhoud
• reparatie
• Verkoop
• Reparatie
• renovatie
• Leggen
• Renovatie
• trap-renovatie
De vloerenspecialist!
enspecialist!
• Verkoop
• Onderhoud • Reparatie
• Trap-renovatie
• Leggen
• Renovatie
Wij
zijn GEOPEND met
de Moonlight Shopping Meijel!
• Onderhoud
• Trap-renovatie

De vloerenspecialist!

Proficiat Prins Marcel I

www.lemmenparket.nl
www.lemmenparket.nl

Wij zijn GEOPEND met de Moonlight Shopping Meijel!

Gefeliciteerd namens

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

Proficiat,
Prins
Marcel!

www.fysiocentrummeijel.nl

De soepele felicitaties
voor prins Marcel I

De Kevers zijn officieel de
organisatie, maar het idee van een
LVK in Kessel werd vijf jaar geleden
al geopperd door kartrekkers Maurice
Vervoort en Jos Notermans. Neptunus
bleek geïnteresseerd in het plan en
afgelopen juni kwam het verlossende
woord vanuit het LVK-bestuur: het LVK
van 2018 komt naar Kessel. In een
paviljoen gebouwd door Neptunus
op hun eigen terrein. “Helemaal
geweldig natuurlijk dat het LVK
hiernaartoe komt”, aldus Maurice.
“Maar wel ontzettend veel werk. Het
is niet zomaar een feestje. Het gaat
om grote bedragen en enorm veel
vrijwilligers. Het is bijna een bedrijf
dat je moet runnen.”

Zelfs toiletten
zijn modern
Maurice is de voorzitter van
de stuurgroep van vijf man die als
overkoepelend orgaan de negen
commissies aanstuurt die weer per
commissie een groep vrijwilligers
herbergen. Nogal een organisatie
dus. “Het is eigenlijk allemaal heel
goed gegaan. Per commissie heb
je een aantal kartrekkers die de
350 vrijwilligers aansturen. Ik ben
supertrots op hen allemaal. Het zijn
stuk voor stuk kanjers die zich
keihard hebben ingezet om het LVK
tot een succes te maken.”
Het LVK vindt plaats in een
gloednieuw paviljoen van Neptunus.

Joris vrijwel elke dag aanwezig in
het paviljoen. Hij belt, regelt en
stuurt aan alsof zijn leven ervan af
hangt, maar Joris vindt het allemaal
prachtig. “Als je ziet hoe erg het leeft
in Kessel, dat is gewoon geweldig.
Elke morgen staan hier een paar
gepensioneerden aan de deur om
te kijken of ze iets kunnen doen.
Iedereen wil helpen en van het LVK in
Kessel een succes maken. Ik verwacht
ook wel dat het twee geslaagde
feestjes worden.”
Joris heeft het over twee feestjes,
aangezien een dag later, zaterdag
27 januari, het paviljoen gebruikt
wordt voor nog een evenement:
Party On. “Het is zo’n geweldige
locatie, daar kunnen we net zo goed
twee dagen gebruik van maken”,
Maar ondanks alle vernieuwingen aldus Maurice. Optredens op zaterdag
zijn er uiteraard vrijwilligers nodig die zijn er onder andere van O’G3NE,
de zaak draaiende houden. Naast het de Edwin Evers Band, Frans Duijts
en George Baker. Waar het LVK na
opbouwen en afbreken, staan zij
vrijdag en zaterdag achter de bar om acht minuten uitverkocht was, zijn
de mensen van drankjes te voorzien. er voor Party On wel nog kaarten te
verkrijgen.
Joris Kempen heeft een andere
taak. “Ik was een tijdje terug in de
kapsalon van Maurice en toen vroeg
ik aan hem hoe het ging met het LVK.
Het is allemaal veel werk
Toen zei hij dat ze nog een opzichter
geweest om op te zetten, maar
zochten die overdag in het paviljoen
als het aan Maurice ligt, mag het
kon zijn om alle leveranciers op te
LVK volgend jaar weer naar Kessel
vangen en wat zaken te regelen.
komen. “Dan draaien we het VIPMaurice vroeg of ik dat niet wilde
deck en het podium gewoon om
doen. Ik heb de tijd, dus toen heb ik
en dan is carnavalsvereniging De
besloten me aan te melden.”
Eikkaters uit Kessel-Eik de organisatie.
De afgelopen twee weken was
Makkelijk zat.”

Vorig jaar werd het evenement
gehouden in een tent, maar de
jaren ervoor werd er altijd gekozen
voor een zaal. Kessel heeft dus
een primeur. “Maar niet alleen het
paviljoen is vernieuwend”, vertelt
Maurice. “Normaal is er een VIP-deck
voor ongeveer driehonderd mensen,
bij ons kunnen er 830 personen op
plaatsnemen. Daarnaast komen er
LED-schermen achter het podium en
dit jaar heeft het artiestencafé voor
het eerst zicht op de zaal. Zelfs de
toiletten zijn hartstikke modern en
nog nooit bij het LVK gebruikt. Bijna
alles aan dit LVK is vernieuwend.”

Gepensioneerden
helpen mee

Volgend jaar weer
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Carnavalsbal
Jeugdwerk
Beringe
Jeugdwerk Beringe houdt op
vrijdag 9 februari een carnavalsbal
in gemeenschapshuis De
Wieksjlaag in Beringe. Dit bal is
bedoeld voor kinderen van 7 tot en
met 13 jaar.
Tijdens het bal wordt carnavalsmuziek gedraaid door dj Menno.
Daarnaast is er een wedstrijd; de
meest origineel verklede en de
‘beste’ carnavalsvierder krijgen een
prijs. De carnavalsavond duurt van
18.30 tot 21.30 uur en de toegang
is gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.jwb-beringe.nl
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11 vragen aan prins Frank I

‘Ik ben niet vies van een goede
polonaise’
’Proost,
sjpring en lach,
ut leefst wies deep
in de nach’

Koebergbal
Baarlo
Jong Nederland Baarlo houdt
op vrijdag 2 februari het jaarlijkse
Koebergbal. Samen met de prins en
de jeugdprins van carnavals
vereniging De Kook viert de jeugdvereniging dan de ‘vastelaovend’.
Het feest vindt plaats in blokhut
De Koeberg in Baarlo.
Tijdens de avond wordt bekendgemaakt wie de prins en prinses van
Jong Nederland Baarlo zijn dit jaar.
Als zij eenmaal uitgekomen zijn,
maken zij er samen met hun adjudanten en de raad van elf een feestje van
in de blokhut. Voor de best verklede
aanwezige ligt een prijs klaar.
De kinderen van 7 tot 10 jaar zijn
welkom van 19.00 tot 21.30 uur, van
11 tot 13 jaar van 19.15 tot 22.30 uur
en de jeugd van 13 jaar en ouder
viert feest van 20.30 tot 00.30 uur.

Toneelstuk
‘Oma is jarig’
in DOK6
Toneelgroep Het Scherm Open
speelt op zondag 28 januari de
voorstelling ‘Oma is jarig’ in het
DOK6 Theater. Het stuk gaat over
een vrouw die in een verpleeghuis
woont dat 50 jaar bestaat.
De voorstelling begint om 20.15 uur
in DOK6 Theater in Panningen.
Natuurlijk moet het gouden
jubileum van het verpleeghuis
gevierd worden. “Helaas wordt de
kantine verbouwd en dus moet de
kamer van Maria van Dam worden
omgetoverd tot feestzaal”, omschrijft
de vereniging het stuk. “Mevrouw
Van Dam zit hier niet op te wachten.
Ze is namelijk ook jarig en wordt
100 jaar. Als ze geen echte verjaardag
krijgt, dan maar helemaal niet. Met
man en macht probeert ze daarom
iedereen buiten de deur te houden,
maar of dit lukt…”
De zaal is vanaf 19.30 uur
geopend, waarna de voorstelling om
20.15 uur van start gaat.

Wie ben je?
Mijn naam is Frank Bouten, maar ik denk dat
de meesten mij kennen als Stoutjes. Ik ben
32 jaar en heb sinds een kleine drie jaar een
huisje voor mijzelf op het Rochusplein, dicht
bij het centrum van Helden. Mijn ouderlijk
huis ligt hier niet ver vandaan. Mijn jeugd heb
ik doorgebracht op De Dreesse. Vanuit thuis
ben ik zo bij de lokale cafés, waar ik graag
met een pilsje drink. Ook op het sportpark
van VV Helden ben ik regelmatig te vinden.
Is het niet op het veld, dan wel in de kantine.
Kiët De Kern is mijn vriendengroep, waar ook
mijn ‘koempel’ en adjudant Jeroen Thijssen
(Boele) bij zit. Al sinds de basisschool trekken
wij met elkaar op en nog elke week proberen
we minstens één keer samen te komen.
Waar werk je?
In oktober was ik tien jaar werkzaam
als pedagogisch medewerker bij Korein
Kinderplein, een kinderopvangorganisatie.
De eerste zeven jaar heb ik in Someren
gewerkt en momenteel zit ik in Asten.
Vaak werk ik in de middag bij de buitenschoolse opvang. Als de kinderen klaar zijn
met school, vangen wij ze op en bieden we ze
verschillende activiteiten aan. Op de overige
dagdelen werk ik bij de peutergroepen.
Twee schitterende doelgroepen waar ik elke
dag met o
 ntzettend veel plezier naartoe ga.
Wat is je eerste of mooiste
carnavalsherinnering?
Aan de ‘vastelaovend’ houd je natuurlijk
alleen maar mooie herinneringen over.

Maar wat ik zeker nooit zal vergeten, is de
eerste keer dat we met de elfde van de elfde
naar Maastricht afreisden om daar het seizoen
in te luiden. Toen was dat nog op het Onze
Lieve Vrouweplein. Die eerste keer aftellen en
daarna het Limburgs volkslied zingen, echt een
kippenvelmoment. Machtig mooi!
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Hoewel dat dit jaar natuurlijk de prinsenmantel is, was dat andere jaren mijn ijsberenpak.
Lekker warm op het Maastrichtse Vrijthof of
bij de Parade in Venlo het koude ‘vastelaovesweer’ trotseren. Ook handig omdat je in de
muts wat alcoholische versnaperingen mee
kunt smokkelen.
Welke traditie mag tijdens de
‘vastelaovend’ niet ontbreken?
Dat is sowieso de elfde van de elfde en dan het
liefste in Maastricht. Het blijft gewoon ontzettend ‘sjiek’ om samen met heel Limburg het
carnavalsseizoen in te luiden. De gemoedelijkheid onderling maakt het echt mooi.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Mijn spreuk zegt alles wat het voor mij betekent. Een lekker potje bier, een mooie polonaise en heel veel lachende gezichten. Met
deze drie ingrediënten kan de ‘vastelaovend’
niet meer stuk. Het betekent voor mij een periode met heel veel gezelligheid en plezier.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag
doet?
Met mijn baas heb ik geregeld dat ik de hele
week thuis mag blijven om weer op adem
te komen. En dat zal ik zeker nodig heb-

ben, want ik heb zin in een ‘biëstig goaije
vastelaovend’.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Gelukkig kwam het seizoen nu redelijk snel
na de feestdagen, waardoor men ook niet zo
lang heeft kunnen speculeren. Op sommige
momenten heb ik het onderwerp wel om
proberen te buigen naar iets anders. Wat ik
ook vaak deed, is proberen een andere titelkandidaat naar voren te schuiven als erover
gepraat werd.
Waar moet een goede prins volgens jou
aan voldoen?
Een goede prins moet naar mijn idee kunnen uitstralen dat hij van de ‘vastelaovend’
geniet. Lekker voorop in de polonaise en
flink ‘spass’ maken.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2019?
Er zijn in mijn ogen heel veel geschikte
kandidaten in Helden. Daarom ben ik ook
apetrots dat ik het dit jaar mag zijn. Als
geschikte opvolgers denk ik bijvoorbeeld aan
BomBom, Jeroen Bos, Huskes, Tegel, Mike
van Lier of Verstegen. Zomaar wat namen
die ik zo onder die hoed zou durven laten
komen.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Als een prins die niet vies was van een
goede polonaise. Maar ook als een prins die
graag een glaasje bier dronk en die met een
grote lach op zijn ‘sjnoet’ rondliep.

PRINS FR ANK I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV Dörper Kuus Helden
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Prins Frank I gefeliciteerd
en een sjoeëne
vastelaovend gewenst!
- Team Leenders Plants
&

www.leendersplants.nl | info@leendersplants.nl

LAOTE WAE D’R SAME
EIN FANTASTISCH FIËST
VAN MAKE OP DIEN
EIGE RESEPSIE OP
ZONNIG 4 FIBBERWARIE

DE ZOESKOEL

FELICITEERT:

ANK I
PRINS FR KU
US
ER
VAN CV DE DÖRP

DE GANS VERNEIJDE ZOESKOEL IS D’R HIËLEMAOL KLAOR VEUR!
MOLENSTRAAT 7 HELDEN | WWW.DEZOES.NL

proost...

WAE WINSE PRINS FRANK D’N ERSTE
UNNE SJOEËNE

Wij wensen prins Frank I
een schitterende vastelaovend!

Spik en Span op bonte avond
Koningslust
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo, dansmarietjes, buuttereedners, dansacts, een
goochelaar en optredens van artiesten van eigen bodem waren allemaal aanwezig op de bonte
avond van carnavalsvereniging De Brookhaze in Koningslust. Deze vond zaterdag 20 januari plaats
bij dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Het duo Spik en Span, dat twee keer het LVK won, sloot de
avond af. “Deze twee ‘kampioenen van de nacht’ zetten met hun zang en enthousiasme de hele
‘Brookhazakoeht’ op de kop”, aldus de organisatie van de bonte avond. “Een top afsluiter van
een geweldige avond.” (Foto: CV De Brookhaze)

Seniorenzitting De Kook
Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo houdt op zondag 27 januari de zitting voor senioren en minder valide
mensen van Baarlo. De middag vindt plaats in zaal Unitas in Baarlo. De zitting gaat om 13.30 uur van start.

Mariaplein 5, 5988 CH Helden Tel: 06-22962439 www.cafedepool-helden.nl

Het team van Steeghsaanhangwagens wenst je een mooie tijd toe,

Maak dr wat leuks van, alaaf!!!

Keup 1B (zijstraat Roggelseweg), 5987 NB Helden | 06-24711903 | 077-3072778

www.steeghsaanhangwagens.nl

Optredens tijdens de middag zijn
er onder meer van de Baarlose schlagerzangers en –zangeressen. Ook de
dansvereniging ontbreekt niet. Verder
komt duo Bets en Babs en staan in

de buut Berry Knapen en Fer Naus.
Ook komen Suze en Larissa optreden
en de afsluiting is in handen van Coen
Janssen. De trio’s van De Kook en de
jeugdvastelaovend zijn ook van de

partij om er een mooie middag van
te maken. De zitting wordt muzikaal
omlijst door de fanfarekapel. De zaal
is geopend vanaf 12.30 uur en een uur
later beginnen de optredens.

Onthulling jeugdheersers
Proficiat Prins Frank I
Mariaplein 4, 5988 CH Helden " 077-307 76 05

Proﬁciat prins Frank I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Kééj knappe kwéékmiddig
Kieveloeët
Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel houdt op zondag 28 januari alweer de twintigste editie van de
Kééj knappe kwéékmiddig. Vanaf 13.45 uur staat de Rabozaal van d’n Binger geheel in het teken van
‘vastelaovesmuziek’ van en voor de jeugd. Daarnaast worden om 15.00 uur de nieuwe heersers van het
Kéjsjeuteriek bekendgemaakt.
“Zelfgeschreven teksten, in elkaar
gezette dansjes en prachtig verklede
en opgemaakte ‘vastelaovesgekken’
beloven er een feestelijke middag van
te maken”, zo schrijft de carnavalsvereniging. De middag start met de groep
jeugdigen tot en met groep 5.

Daarna is het podium in handen
van KinderVakantieWerk Meijel. Zij
nemen afscheid van prinses Luna en
vorst Driek die een heel jaar voorop
hebben gelopen in de polonaise van
het ‘Kéjsjeuteriek’. Het thema van de
onthulling is dit jaar Boerenbruiloft.

Vervolgens worden de nieuwe heersers van het ‘Kéjsjeuteriek’ onthuld,
samen met een nieuwe raad van elf.
Na de onthulling is het podium
voor de jeugd vanaf 9 jaar. Zij mogen
dan hun liedje en dansje laten horen
en zien aan het grote publiek.
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Agenda t/m 1 februari 2018
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Mini-cursus tuinvogels herkennen

Ouderenmiddag Maasbree

Kééj Knappe Kwéékmiddig

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 13.45 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel
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Inloopcafé hobby online beleven
SeniorWeb-Leercentrum

Ouderenmiddag Koningslust
‘Plezeer op Maot’

Receptie Koningslust

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Inloopcafé hobby online beleven
SeniorWeb-Leercentrum

Seniorenzitting Baarlo

Toneelstuk Oma is Jarig

Tijd: zaal open 12.30 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: zaal open 19.30 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

HIEVA Hierenzitting Kessel-Eik

Tijd: 16.00-03.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: HIEVA Boy’s
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

LVK 2018

Party On - LVK-afterpaty

Tijd: deuren open 18.00 uur
Organisatie: Stichting LVK Kessel
Locatie: paviljoen Neptunuslaan Kessel

Tijd: deuren open 18.00 uur
Organisatie: Stichting LVK Kessel 2018
Locatie: paviljoen Neptunuslaan Kessel

Zitting Panningen

Zitting Panningen

Tijd: zaal open 19.30 uur
Organisatie: CV Kuus Oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: zaal open 19.15 uur
Organisatie: CV Kuus Oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Zittingen Maasbree

‘Staoninge’ Maasbree

Tijd: 19.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 19.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Vrouwenavond Baarlo
‘Kallebeskesaovend’

Grote zitting Grashoek

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

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

Optreden PAVO

Bonte avond Egchel

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Tommies Bar Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Oud-ijzerinzameling Baarlo
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo
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Vrouluujzitting Kessel-Eik
Tijd: zaal open om 13.00 uur
Organisatie: Divas’z
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

di
30
01

Lezing over veranderingen in
de zorg
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LKV Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Informatieavond kavelruil
buitengebied Meijel
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: LLTB
Locatie: De Heere van Meijel, Meijel

wo
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Politiek debat gemeenteraads
verkiezingen

do
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Verkoop ‘Vastelaovesboök’

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Ondernemend Meijel, Dorpsoverleg
Meijel en Stichting Peelport/Peelgeluk
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: hele dag
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

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

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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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 28 januari
H. Mis 09.30 uur KBO koor
Woensdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 28 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jeu Lemmen
(jaardienst) en Leentje LemmenBrouwers en overl. familieleden;
uit dankbaarheid; Door PeetersGrommen (jaardienst) en Sef Peeters
en zonen Wim en Jan
Zondag 4 februari
Geen H. Mis

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 28 januari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Riky Jans – Dhr.
Jacques Bouten
Zang: Dameskoor
Intenties: Overl. ouders Cootjans-Joosten
en zoon Jo Cootjans. Voor de intenties
van de Mariakapel op het kerkhof.
Mededeling
Gedoopt is – zaterdag 20 januari
Aaron Teeuwen

HALLO in
Madrid
De MVC’19-keepers Chris
Kessels en Rory Barendsen
vertrokken op Tweede Kerstdag
voor een trainingskamp naar
Madrid. De reis was een initiatief vanuit Challenge keepers
Arena uit Kronenberg. In totaal
gingen er 4 trainers en 22 keepers mee op de reis. De keepers
volbrachten een trainingskamp
op diverse complexen met als
hoogtepunt een training op het
complex van Real Madrid onder
leiding van de Spaanse staf.
Ook mochten een tour door het
Bernabèu-stadion en de stad
niet ontbreken op de reis.

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
Zondag 28 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Gerrit
Runneboom (jaardienst), Martine
Runneboom-Michels en kleindochter
Laura; Wim van Mullekom (jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 28 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Door
Hendricks (verj); Felix Peeters; Annie
Korsten-Duijf (jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 27 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 3 februari
H. Mis vw Carnaval 17.30 uur t.i.v. Wies
Caelers-van Geleuken (coll) en voor
Harrie Caelers en Peter Caelers; Sef
Berkers en Bertha Berkers-Thijssen;
Gerrit Wijnands (jaardienst); Nelly
Verhaegh-Gommans (jaardienst)

Parochie Meijel

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

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 25 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 27 januari
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 januari
19.15 uur. H.Mis voor Hay Heldens vanwege zijn verjaardag en voor Nelly en
Frans. Agnes en Huub.
Woensdag 31 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 3 februari
19.15 uur. Zes weken dienst voor Mevr.
Wies Gommans-Karis.
Mededeling
Vanaf 1 januari zijn de kosten van een
H.Mis intentie € 27,50. Dank u wel.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 27 januari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 28 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Annie Kessels, Wien Beurskens, Huub
Beurskens en Greetje Beurskens; Sef
Gommans v.w. verjaardag; Wilhelmien
Berden-Lenders.
Donderdag 1 februari
8.30 uur H. Mis.
Mededeling
Overleden: Geert van Wijlick, 82
jaar,Voorste Horst 70.

Parochie Koningslust

Harrie Hebben (coll), Nellie Bollen,
Mart Verheijen; Piet Derikx en An
Derikx-Daems (gest. jaardienst); Henk
Martens (jaardienst); uit dankbaarheid
Zondag 28 januari
Geen viering in de parochiekerk
Maandag 29 januari
18.30 uur stille aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 30 januari
H.Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen, aansluitend koffiedrinken
Woensdag 31 januari
H.Mis 10.30 uur St. Jozef Wonen en Zorg
Donderdag 1 februari
H.Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Parochie Panningen
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 25 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 26 januari
H. Mis 09.00 in de dagkapel

Vanaf 1 januari zijn volgens de richtlijnen van het Bisdom de kosten voor
een H. Mis € 27.50.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 28 januari
9.30 uur Elizabeth Janssen.
Zondag 4 februari
12.30 uur Voor alle overleden leden
van de C.V. de Eikkaters.
Mededeling
Fam. Leenders heel veel sterkte met
het overlijden van je moeder, schoonmoeder, en oma.

Zaterdag 27 januari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Theo Greijn en zoon William
Extra collecte misboekjes
Zondag 28 januari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 30 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 31 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 1 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

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

Wij zijn op zoek naar enthousiaste fulltime bezorgers/installa-

teurs voor het bezorgen en aansluiten van diverse apparatuur

zoals wasmachines, koelkasten, wasdrogers en televisies. Geen

ervaring? Geen probleem want we leiden je intern op tot een

volwaardige Tummers installateur!

Voor zowel onze huidige winkels (Roermond, Panningen, Tegel-

en, Echt, Heythuysen, Horst) als toekomstige ﬁlialen zijn wij op

zoek naar leuke collega’s met passie voor consumenten elek-

tronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over

onze producten, dit doe je met volle overtuiging.

om jezelf verder te ontwikkelen.

paratuur. Daarnaast hebben we ruime doorgroeimogelijkheden

varen collega’s met het bezorgen en installeren van diverse ap-

lega op pad? Kom dan bij ons werken als bijrijder! Je helpt er-

Ben je sterk, hou je van aanpakken en ga je graag met een col-

BIJRIJDER

en bedreven zijn met Magento is een vereiste.

onze klanten nog sneller en beter van dienst kunnen zijn. Bekend-,

commerciële invulling geeft aan social media kanalen zodat we

geving. Iemand die onze site kan verbeteren en op juiste wijze

cialist die werkervaring heeft binnen een online commerciële om-

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime E-Commerce Spe-

E-COMMERCE SPECIALIST

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Deskundig advies.

Gratis bezorging.
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

Niet goed, geld terug.

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@eptummers.nl of bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer info.

BEZORGER/INSTALLATEUR

VERKOPER

WIJ ZOEKEN
COLLEGA’S!

Tummers
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