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Weer grote brand
industrieterrein
Wederom is een groot bedrijfspand op het industrieterrein in Panningen in vlammen opgegaan. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 februari werd het gebouw van lampenproducent en -groothandel Masterlight door brand totaal verwoest. De brandweerkorpsen van onder meer Panningen, Venlo, Kessel, Baarlo, Meijel en Maasbree kwamen
ter plaatse om het vuur te blussen. Er raakte niemand gewond en er was geen direct gevaar voor de omgeving, zo meldde de brandweer en gemeente Peel en Maas. De eerste
melding van de brand kwam even na 04.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Anderhalf uur later gaf de brandweer het sein brandmeester. Begin september brandde het gebouw
van Snijcentrum Zuid-Nederland volledig af. Dat pand ligt hemelsbreed een paar honderd meter van Masterlight af. Bij dat incident wordt nog onderzocht of het is aangestoken.

Conflict tussen partijen al jaren gaande

Gemeente en RD Maasland akkoord over uittreedsom
Gemeente Peel en Maas en Reinigingsdienst RD Maasland hebben een akkoord bereikt over de uittreedsom
die de gemeente moet betalen vanwege het verlaten van de Gezamenlijke Regeling. Het gaat om een bedrag
van 1.127.000 euro. Met de overeenkomst komt een einde aan het conflict dat al een aantal jaar duurt. Het conflict ontstond toen de gemeente in 2015 bekendmaakte uit de samenwerking te willen stappen en zelf het afval
te willen ophalen.
De gemeente besloot de samenwerking met de afvalverwerker stop te
zetten, omdat het volgens de instantie
zo’n 100.000 euro per jaar zou schelen als het zelf het afval zou ophalen.
De regeling met RD Maasland stamde
uit de tijd voor de herindeling van de
gemeentes. De voormalige gemeentes
Kessel en Meijel zaten in die regeling,
waardoor die ook bleef gelden na de
fusie tot Peel en Maas.
Gemeente Peel en Maas zat
samen met de gemeenten Leudal,
Maasgouw en Roerdalen in de

Gezamenlijke Regeling. Omdat Peel
en Maas uit de regeling stapt, moeten de andere gemeenten meer gaan
betalen. Dat is één van de redenen dat
Peel en Maas een uittreedsom moet
betalen. “De gemeente betaalt een
soort compensatie richting de andere
gemeentes om ervoor te zorgen dat zij
verder kunnen gaan”, laat een woordvoerster van gemeente Peel en Maas
weten. “Het gemis moet opgevangen
worden.”
Na flink wat juridisch getouwtrek, al gaande sinds 2015, over de

uittreeddatum en de hoogte van
de som die Peel en Maas zou moeten betalen, kwamen de partijen
er onlangs onderling uit. In december stemde de gemeenteraad achter
gesloten deuren in met het betalen
van ruim 1,1 miljoen euro om zo uit
de Gezamenlijk Regeling te kunnen
stappen. RD Maasland eiste eerder
ruim 1,8 miljoen euro en op een later
moment nog bijna 1,5 miljoen euro.
De gemeente betaalde dat laatste
bedrag voor de zekerheid en heeft het
verschil met de daadwerkelijke uit-

treedsom al terug gestort gekregen.
“Een soms moeizaam proces hebben we uiteindelijk toch samen tot
een oplossing weten te brengen.
Ik ben blij dat we dit langlopend dossier op deze manier kunnen afsluiten”, aldus wethouder Paul Sanders.

Ook oud-bestuursvoorzitter en wethouder van de gemeente Maasgouw,
J. Lalieu, die namens RD Maasland het
proces begeleid heeft, geeft aan blij te
zijn dat het onderlinge geschil zonder
verdere rechtsgang op deze manier
afgesloten is.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

02

nieuws

07
02

Hugo de Jonge brengt bezoek aan Sint Jozef

Minister op bezoek bij Meijelse Jac
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vice-premier Hugo de
Jonge was op woensdag 30 januari te gast in Meijel. De CDA-politicus bezocht
zorgcentrum Sint Jozef en ging daar op bezoek bij Jac Heeskens. De Jonge
praatte met de 88-jarige Jac over hoe belangrijk het is voor echtparen om
dicht bij elkaar te kunnen wonen. Ook pakte directeur van Sint Jozef Corine
Remmers haar moment om de minister haar ideeën voor te leggen.
Een flinke groep fotografen en
CDA-prominenten uit de gemeente
stond op woensdag de minister op te
wachten voor zijn bezoek aan Sint
Jozef. Van CDA Peel en Maas waren
onder meer wethouder Wim Hermans,
fractievoorzitter John Timmermans en
voorzitter Hans Lansbergen aanwezig.
Ook Marlou Absil, in de race voor een
zetel in de Provinciale Staten, stond
klaar om de minister op te vangen
tijdens zijn publiciteitsbezoek.
Achter aan de rij stond Jac Heeskens.
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De 88-jarige Jac woont sinds
december in een aanleunwoning van
het zorgcentrum. Hij werd geboren
en getogen in Meijel en is al sinds
mensenheugenis samen met zijn
vrouw Anneke. Die is echter aan het
dementeren en herkent Jac niet altijd
meer. Na jaren wachten kon Jac vorig
jaar naar de aanleunwoning en is hij
zodoende altijd dicht bij zijn vrouw die
in het zorgcentrum verblijft. “Het was
een lot uit de loterij dat ik hierheen
kon”, vertelt Jac. “Nu kan ik iedere dag
bij Anneke langsgaan.”

Met de minister
praten over biljarten
CDA Peel en Maas nodigde minister De Jonge uit om langs te komen
en besloot de politicus in Sint Jozef te
ontvangen. “Het zorgcentrum is namelijk op een unieke manier geworteld
in de Meijelse gemeenschap”, vertelt Marlou Absil, de nummer twee
op de Noord-Limburgse CDA-lijst voor
de Provinciale Statenverkiezingen in
maart. “Twee jaar geleden hebben we
een bijeenkomst gehad in Koningslust
voor ouderen. Daaruit bleek dat het
scheiden van echtparen een groot probleem is en lastige, pijnlijke situaties
oplevert. Daarom wilden we hier laten
zien hoe het ook kan.”
Om dat treffend aan de minister
te laten zien, werd meneer Heeskens
gevraagd zijn aanleunwoning
beschikbaar te stellen om De Jonge
te ontvangen. De minister was heel

geïnteresseerd, vertelt Jac. “Hij wilde
van alles weten.” Zo vroeg de minister
onder meer naar de bezigheden van
de Meijelnaar. “Ik biljart veel”, vertelde Jac. “Doet u dan driebanden of
een ander spel?”, was de eerste reactie van De Jonge. Jac: “Gewoon Libre.
Dat is al genoeg nadenken voor ons.”
Ook de vrouw van Jac was onderwerp van gesprek. “Herkent ze u nog
wel?”, vroeg de minister. “Mijn gezicht
wel”, aldus Jac. “Dan krijgt ze altijd
een glimlach om de mond. ‘Dès unne
goeje’, zegt ze dan.” Jac wil graag dat
de vrijwilligers meer aandacht krijgen

van de minister. “Die komen iedere
dag hier eten brengen, gaan mee
wandelen en in september lopen ze
met ons naar kermis. Geweldige mensen zijn dat.”

Uitnodiging voor
het ministerie
Na het bezoek aan de woning van
Jac sprak de directeur van Sint Jozef,
Corine Remmers, de minister nog aan
over haar zorgen en ideeën. “Er zijn
veel te veel verschillende zorgverleners die naast elkaar werken. Dat moet

terug gebracht worden.” Minister De
Jonge besloot Remmers uit te nodigen
voor een gesprek op het ministerie
over het onderwerp. “Daar ga ik zeker
gebruik van maken”, aldus Remmers.
“Ik wil heel graag meedenken.”
De CDA-leden uit Peel en Maas
gingen vervolgens nog met de minister in gesprek over de Wmo en hoe het
in onze gemeente geregeld is. Meneer
Heeskens keek van een afstandje toe.
“Een heel aardige man”, vertelt hij over
de minister. “In de toekomst gaan we
zien wat hij met mijn verhaal gaat doen.
Nu gaan we nog even koffie drinken.”

Gat van 30.000 euro

Restauratie Meijelse kerk van start
De grootste restauratie in de geschiedenis van de Sint Nicolaaskerk in Meijel is van start gegaan. Op zaterdag 2 februari werd het startsein gegeven
voor de grootscheepse verbouwing van het gebouw, dat onder meer een nieuw dak, nieuwe verlichting en een beklimbare toren krijgt. Het kerk
bestuur is nog bezig de laatste 30.000 euro bij elkaar te krijgen om het begrotingsgat te dichten.
Schutterij St. Nicolaas uit Meijel
viert dit jaar haar honderdjarig
bestaan en mocht daarom het startschot van de restauratie muzikaal
inluiden. Dat deden de muzikanten
vanaf de toren van de kerk, die straks
toeristen moet gaan trekken.
Gedeputeerde Hubert Mackus,
wethouder Wim Hermans, Joost
Stemkens van Dorpsoverleg Meijel,
bestuurslid Frits Berben van het Sint
Vincentiuscluster en kapelaan Roger
Maenen gaven samen het startsein
voor de restauratie. Dat gebeurde
door het officieel overhandigen van
enkele dakleien aan de wethouder en
gedeputeerde. De kerk, die ook wel
de ‘kathedraal van de Peel’ wordt
genoemd, krijgt nieuw voegwerk,
een nieuw dak, nieuwe verlichting,
nieuwe goten en een trap naar de
vijftig meter hoge toren waarlangs
bezoekers naar boven kunnen klimmen. Vanaf de toren hebben ze dan
een weids uitzicht over de omgeving.

Het is de bedoeling dat de restauratie
aan het einde van dit jaar klaar is.

Giften druppelen
binnen
Jos van Hal, bestuurslid van het
kerkbestuur, is blij dat de restauratie
nu eindelijk van start gaat. “We hebben veel medewerking gehad van alle
instanties waar we mee te maken hebben gehad, waardoor er nu gewerkt
kan worden.” De restauratie wordt
grotendeels betaald door de provincie,
gemeente, bisdom Roermond en het
Prins Bernard Cultuurfonds. Het kerkbestuur moest zelf 170.000 euro bijdragen. Dat gat is bijna gedicht, aldus Van
Hal. “Er is nog zo’n 30.000 euro nodig.
De giften druppelen nog steeds binnen,
dus we maken ons er geen zorgen over
dat we dat niet bij elkaar krijgen. Hoe
dan ook hebben we in december een
mooie, vernieuwde kerk die weer helemaal verlicht wordt als vanouds.”
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Zingende broers uit Panningen

Vijfde LVK-finale voor De Breurkes
Het duo De Breurkes uit Panningen heeft de finale van het Limburgse
Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) bereikt. De overige halve finalisten uit
Peel en Maas haalden het niet. De finale vindt dit jaar plaats in het MECC in
Maastricht op vrijdag 15 februari. Het wordt de vijfde keer dat de
Panningse broers hun opwachting maken in de finale.
Manon & Bart uit Baarlo,
De Batjakkers uit Egchel en Panningen
en Pim & Chantal uit Kessel en
Maasbree haalden de finale niet.
“Helaas voor ons dit jaar geen LVK”,
schreven Pim en Chantal op Facebook.
“We willen bij deze alle finalisten feliciteren. In het bijzonder natuurlijk De
Breurkes uit Panningen, ook uit Peel
en Maas.” Ook De Batjakkers feliciteerden de overige finalisten. “Helaas, niet
door. Maar een dikke proficiat aan alle
finalisten! De ‘vastelaovend’ wordt
er niet minder door (Een klein beetje
dan...).” Manon & Bart lieten ook
weten het jammer te vinden niet door
te zijn. “Maar wat was het weer sjiek
om dit mee te mogen maken.”

Zes debutanten
in de finale
Het nummer waar De Breurkes
mee gaan proberen de hoofdprijs binnen te halen, heet ‘Wat kin ut sjille?!’.
Het lied is geschreven door Mark van
Mullekom en Robert Janssen, beiden
woonachtig in Helden. De finalisten
van het LVK worden altijd in een vier
uur durende uitzending van L1 Radio
bekendgemaakt. De Breurkes waren
de allereerste groep die verblijd werd

met een finaleplek.
In café Dotje in Panningen werd
hen het goede nieuws verteld.
“We zaten eigenlijk net bij Dotje
toen er al een camera van L1 binnen gestormd kwam”, vertelt René
Schers, één van de twee broertjes. “We waren helemaal verrast.
Uiteraard zijn we superblij met de
finaleplek.” In de finale staan liefst
zes debutanten. Veel gevestigde
namen als Kartoesj, Toddezèk en
Marleen Rutten redden het dit keer
niet. René: “Ik las ergens een stuk
over de ervaren rotten die wel de
finale hebben gehaald en wij werden
daar ook bij genoemd. Dat is natuurlijk wel leuk om te lezen.”
René hoopt bij de eerste tien te
eindigen. “Alle nummers die in de
finale staan, horen daar volgens mij
wel thuis. Daarom doe ik een voorzichtige voorspelling met het halen van
het linkerrijtje.” De Breurkes hebben er
in ieder geval zin in. Ze staan als zestiende optreden gepland in de finale
die plaatsvindt in congres- en beurzencentrum MECC en om 20.00 uur begint.
De finale wordt bezocht door liefst
zevenduizend man publiek. Stemmen
op De Breurkes kan na afloop van de
finale op vrijdag 15 februari.

Grote brand in september

Beloning gouden tip
brand Panningen
De gedupeerden van de grote brand op het industrieterrein in
Panningen in september hebben samen met de Roermondse privé
detective John Vullers een beloning uitgeloofd. Degene die de ‘gouden tip’
kan geven die ertoe kan leiden dat iemand wordt opgepakt, krijgt 10.000
euro. Dat maakte de privédetective dinsdag 5 februari bekend.
Het pand van Snijcentrum ZuidNederland, waar verschillende
bedrijven ruimtes huurden, op het
industrieterrein in Panningen werd in
de nacht van donderdag 6 op vrijdag 7 september geheel in de as
gelegd door een grote brand. In het
pand waren negen bedrijven gevestigd. Volgens de politie was niet te
achterhalen waardoor de brand was
ontstaan. De door de gedupeerden
in de arm genomen JohnV-detectives
en twee externe onderzoeksbureaus
concludeerden na eigen onderzoek
echter dat de brand was aangestoken en overhandigden de gevonden
informatie aan de politie.

Waarom aangestoken
Volgens de privédetective
bleef het daarna echter te lang stil.
“Er werd weinig gecommuniceerd,
alsof dit onderzoek op zijn kant lag
en geen prioriteit meer had”, laat hij
weten. “Niet alleen de ondernemers,
maar ook hun gezinnen hebben
een flinke knauw gekregen door de
brand. Voor hen is het belangrijk dat
we erachter komen waarom de brand

is aangestoken. Daarom blijven we
druk op de ketel zetten.” Omdat volgens ons is gebleken dat er sprake is
van brandstichting, moeten er mensen zijn die er iets over weten, stelt
Vullers. “Dat leert onze ervaring tenminste. De gedupeerden hopen dan
ook dat deze beloning de persoon of
personen met meer informatie ertoe
beweegt zich te melden en informatie te geven.”

Niet nog een keer
De beloning die wordt uitgeloofd, staat los van de grote brand
in het pand van lampenproducent
Masterlight op het industrieterrein
in Panningen afgelopen maandag
4 februari. “Dat wij hier de dag erna
mee komen is toeval, want het stond
op de planning om dit naar buiten te
brengen”, aldus de privédetective.
“Maar deze brand heeft wel mijn interesse. Ik ben deze week ook bij de
lampenproducent gaan kijken en heb
er met de politie gesproken. Zij zijn
meteen technisch onderzoek gestart.
Dat geeft wel aan dat ze dit niet nóg
een keer mee willen maken.”

In een bosrijk gebied tussen Venlo en Maasbree ligt sinds 2010 Natuurbegraafplaats Venlo-Maasbree. Op deze
Natuurbegraafplaats bieden we de mogelijkheid om een overledene in een rustige en bosrijke omgeving bij te
zetten. De Natuurbegraafplaats kent geen sluitingstijden en er is geen omheining, waardoor het gebied altijd
vrij toegankelijk is. De mooie omgeving en de ongedwongen sfeer zorgen ervoor dat het voor nabestaanden een
fijne plek is om terug te komen.
Vanwege aanhoudende drukte zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste

ALLROUND MEDEWERKER
Als allround medewerker ben je breed inzetbaar en werk je
binnen een klein team. We zijn op zoek naar iemand die van
aanpakken weet. Veelvoorkomende werkzaamheden zijn:
• informatiegesprekken voeren
(telefonisch en/of op kantoor);
• het begeleiden van uitvaarten en bijzettingen;
• het maken en sluiten van graven;
• onderhouden van het bos;
• administratieve werkzaamheden
(agendabeheer, telefoon etc.).
GESCHIKT?
Wij zoeken iemand die goed past binnen ons kleine
team. Je bent representatief, sociaal vaardig, secuur en
flexibel. Je werkt graag buiten en je beschikt over een
goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal

ONTMOETINGSCENTRUM
NATUURBEGRAAFPLAATS
VENLO- MAASBREE

(m/v fulltime)

(zowel mondeling als schriftelijk). Je hebt kennis van de
digitale wereld, je kunt zelfstandig werken en je bent niet bang
om beslissingen te nemen. Werken in onze branche maakt dat
je geen 9-tot-5-baan hebt en ook op zaterdagen werkt
WIJ BIEDEN
Een afwisselende baan op een unieke werkplek. Je bent
werkzaam in een mooie omgeving met afwisselend kantooren buitenwerk. Je werkt in een fijn team van collega’s en je
kunt veel voldoening halen uit deze functie. Je ontvangt een,
bij je kennis en ervaring, passend salaris.
GEÏNTERESSEERD?
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature?
Aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief en CV voor
vrijdag 22 februari naar: Annemieke Kluijtmans
annemieke@natuurbegraafplaats.nl

Provincialeweg 1, Maasbree | Tel: 077 208 60 26
venlomaasbree@natuurbegraafplaats.nl
www.natuurbegraafplaats.nl
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Stichting Oké

Wintereditie Parkfeesten afgelast
Parkfeesten Wintereditie gaat dit jaar niet door. Afgelopen oktober maakte de organisatie, Stichting Oké, al
bekend te gaan stoppen met de zomereditie van het evenement. De reden voor het afgelasten van de wintereditie is de zwaar tegenvallende kaartverkoop, zo laat de organisatie weten. Op het programma stonden coverbands die voornamelijk hardrock spelen.
2018 het evenement dit jaar geen vervolg krijgt.De organisatie laat weten
dat mensen die al kaarten hebben,
deze kunnen inleveren bij de voor-

zo kort voor het evenement is niet
realistisch.” De organisatie betreurt
het dat na twee, naar eigen zeggen,
succesvolle winteredities in 2017 en

“Het door laten gaan van het evenement is financieel veel te risicovol”,
aldus de stichting. “Speculeren op een
sterke toename van de kaartverkoop

verkoopadressen waar ze gekocht zijn.
“Indien mensen online kaarten hebben
gekocht, krijgen ze via Eventbrite.nl hun
geld automatisch terug.” Op de zondag in gemeenschapshuis Kerkeböske
stonden optredens gepland van
Defenders of the Beast (Judas Priestcoverband), Best of Foo (Foo Fighters
coverband) en Vannstein (Rammstein

coverband). Het gemeenschapshuis
laat op Facebook weten dat in plaats
van het muzikale evenement een
gezellige middag op het programma
staat. “Kom gezellig borrelen, kletsen,
bier drinken, muziek luisteren, biljarten, darten, spellen, zingen, enzovoorts.” De middag is te bezoeken van
14.00 tot 19.00 uur.

Piushof 137
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Met spectaculaire

Modeshow

door Change

Laat een mooie foto maken voor
jouw CV en LinkedIn profiel

& Modewinkels
met leerlingen

Breng jouw CV mee en laat deze
door professionals checken

Aanvang 15.00, 16.00 uur
en 19.00 uur

Fotograaf

CV Check

van Het Bouwens
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Jongerenwerkers Vorkmeer reageren op poll

‘Geef jongeren een plaats en praat met ze’
Toen Michel Geurtjens en Vincent Admiraal op donderdag 10 januari de HALLO Peel en Maas lazen, werden ze
geprikkeld door de poll. Die ging namelijk over het bestrijden van hangjongeren. De twee jongerenwerkers van
welzijnsorganisatie Vorkmeer zijn echter van mening dat de jongeren helemaal niet bestreden hoeven te worden. “Geef jongeren een plek om elkaar te ontmoeten en ga met ze in gesprek, ze zijn een belangrijk onderdeel
van de samenleving.”

Rotzooi op de parkeerplaats van de visvijver
De poll in de HALLO was gebaseerd op het feit dat visclub HSV
De Ruisvoorn uit Helden al jaren last
heeft van een groep jongeren die vaak
rotzooi achterlaat op de parkeerplaats
van de visvijver. Leden van de club en
cliënten van Daelzicht zijn elke week
verschillende uren bezig om alle rot-

zooi in de prullenbakken, er staan er
drie op de parkeerplaats, te gooien.
De poll van 10 januari luidde:
‘Hangjongeren bestrijd je door thuissituatie aan te pakken’. Jongerenwerkers
Michel en Vincent hebben al behoorlijk wat ervaring met hangjeugd en
wilden graag wat dingen kwijt hier-

over. “Ten eerste noemen wij het
geen hangjongeren”, vertelt Michel.
“Het zijn jongeren die zich op een
plek ontmoeten. Hangjongeren geeft
meteen een bepaald negatief beeld.
Daarnaast hoef je ze helemaal niet te
bestrijden. Jongeren willen graag een
eigen plek, ze willen elkaar ‘face-to-

face’ ontmoeten om dagelijkse dingen
met elkaar te bespreken. Ze zoeken
vrijheid, het liefst even zonder ouders,
ongeacht de thuissituatie. Om deze
redenen staan ze vaak op een openbare plek. Zij hebben net zoveel recht
om daar te staan als iedereen. Als ze
overlast veroorzaken, is het natuurlijk
anders.”
Overlast ondervinden ze bij de
visclub zeer regelmatig. Wat dan
het allerbeste werkt volgens Michel
en Vincent is in gesprek gaan met
de jongeren. “Het beste is om vóór
het moment dat er overlast is al een
keer kennis te gaan maken”, vertelt Vincent. “Zo krijg je een band.
Bij nieuwe buren stel je jezelf voor.
Waarom zou je dit niet doen bij jongeren die zich geregeld bij jou in de
straat ontmoeten? Je leert elkaar kennen en kunt elkaar makkelijker aanspreken. Als je niets zegt en alles laat
gebeuren, bouwt de frustratie zich
op. Vanuit deze frustratie zeg je eerder woorden die je liever niet zegt.
Dan ontstaat er een vijandige sfeer.”
Vaak wordt snel de politie of
gemeente gebeld om te klagen.
“Jongeren denken dan: waarom
komen die omwonenden niet naar
ons toe? Het ontbreekt aan een band”,
aldus Vincent en Michel. “We begrijpen dat het lastig kan zijn om alleen
op de groep jongeren af te stappen,
maar je kunt ook altijd een buurman of een van ons vragen mee te
gaan. We kunnen ondersteunen in
het gesprek om jongeren en buurt
te verbinden. Vaak blijkt dan dat de

buurtbewoners wel een aantal van de
jongeren kent en dan is het probleem
minder erg”, zeggen de jongerenwerkers.
De jongeren maken deel uit van
de gemeenschap, zo bepleiten Michel
en Vincent. “Ze horen er ook gewoon
bij. Je kunt ze beter een plek geven
waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
We organiseren ook bijeenkomsten
voor buurtbewoners waar we tips en
tricks geven over hoe je met de jongeren in contact komt.” Wat volgens
Michel en Vincent in ieder geval niet
gewenst is, is camera’s ophangen of
een apparaat neerzetten dat irritante,
hoge geluiden voortbrengt. “Dan gaan
die jongeren gewoon ergens anders
heen en krijg je de overlast ergens
anders”, vertelt Vincent. “Een waterbedeffect.”
Over het specifieke geval bij de
visvijver kunnen de twee niet al te
veel zeggen. “We weten niet precies wat daar gebeurd is en gebeurt”,
vertelt Michel. “Het is lastig te zeggen hoe het aangepakt kan worden.”
Vincent is toevallig al jaren lid van
de visvereniging en heeft zich bij het
bestuur van de club gemeld om mee
te praten over de situatie. “Ik schrok
wel van wat ik las in de HALLO.
Daarom heb ik me als jongerenwerker
aangeboden. We gaan in gesprek met
zowel de jongeren als het bestuur om
ze te ondersteunen tot een gezamenlijke oplossing te komen.”
Mensen die nog vragen hebben
aan de jongerenwerkers kunnen contact opnemen met Vorkmeer.

Auto over de kop in
Panningen
Op de Zelen in Panningen is in de ochtend van maandag 4 februari een auto over de kop gevlogen.
Het ongeluk gebeurde in een bocht van de weg die van Panningen richting Beringe loopt. De bestuurder raakte
niet gewond.

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Rozenobel 19, 5986 PA Beringe

Iets na 08.00 uur kwam de
melding bij de hulpdiensten binnen dat er een ongeluk was
gebeurd. Ter plekke bleek een auto

op de kop langs de weg te liggen.
Waarschijnlijk is de personenauto
van de weg geraakt doordat de weg
glad was van nachtvorst of ijzel.

Brandweer Panningen meldt op
de Facebook-pagina dat er slechts
materiële schade was en niemand
gewond raakte.

• brandbeveiliging
• training
• advies
WWW.BRANDBEVEILIGING-JTI.NL
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Zo vertrouwd
van wie je gewoon houdt
daarom doet het zo zeer
dat vertrouwde is er niet meer

Thijs Verhaag
* Meijel, 14 maart 1942

† Roermond, 3 februari 2019

Echtgenoot van

Bertha Verhaag - Strijbos †
Vader en schoonvader van
Christien - Rik
Ger - Ine
Opa van
Dylan
Nadieh - Joost
Familie Verhaag en Familie Strijbos
Correspondentieadres:
Busserstraat 25, 5768 CT Meijel
Het afscheid zal plaatsvinden in crematorium Midden Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem op zaterdag 9 februari om 13.00 uur.
Thijs is opgebaard in “Rouwcentrum van den Boom”,
Tomveld 1 te Meijel. U kunt persoonlijk afscheid nemen
op 7 en 8 februari tussen 19.00 en 20.00 uur.

De mooie aankleding van de feestzaal en de
uitstekende verzorging door het personeel van Niëns Horeca
Maakten tezamen onze Gouden bruiloft
tot een onvergetelijke dag.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

Panningen:
Panningen:
Panningen:
Egchel:

Venlo, 31 januari 2019
Familie Janssen, Dr. Poelsplein 3, 5981 TW Panningen
De uitvaartdienst en crematie hebben plaatsgevonden op 5 februari 2019.

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

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Wij willen u langs deze weg allemaal bedanken voor uw blijken
van medeleven en uw aanwezigheid tijdens het afscheid van

Tonia Wennekers - Vorstermans
”Moeke’’

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.
Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Huishoudelijke hulp gevraagd in
Panningen voor 6 uur p.w. (1 dag).
Interesse? Stuur een reactie met je
naam en ervaring naar eba@live.nl
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.
Gevraagd tuinman buitengebied
Sevenum, voor ca. 2 dagdelen per
week. Meer info 06 29 13 73 08.

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

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

06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Dankbetuiging

Een hand... een woord... een gebaar
doen je zo goed
als je iemand die je liefhebt verliezen moet.

Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

Begin de dag ontspannen: Yoga in
Egchel, woensdag 8.45 - 10.00. Info
Willy van de Mortel 06 15 08 58 13.

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

Frans & Nelly
Lizzy, Max, Jesse en Julie
Geert & Melita
Remy
Hans
Helma & Fred
Sjuul, Kim en Ralph, Freek
Theo & Sandra
Natasja en Niklas, Desiree, Michelle

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.

Mie Janssen-van den Beuken

Panningen:

25 januari 2019
Dochter van
Lodie en Wendy Ueberbach
Zusje van Tess
Rieterlaan 23
5981 DB Panningen

Cor en An Platzbeecker

Na een leven van zorgzaamheid en aandacht voor allen die haar
dierbaar waren hebben wij afscheid genomen van ‘oos’ mam en oma

Mam is 87 jaar geworden

Liv

De geweldige muzikale omlijsting en dansmuziek

Ik heb het leven lief gehad.
Graag was ik hier gebleven, maar dat kon niet meer.
Denk aan mij zonder verdriet, mijn wens is geniet!

Dré Janssen



De vele felicitaties en bloemen
De aanwezigheid van familie, vrienden en kennissen op het feest

www.janssenuitvaart.nl

Sinds 30 september 2000 weduwe van

Welkom mooie meid, het is
geweldig dat je er bent!

HARTELIJK DANK

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

www.hadecollection.nl

vintage • industrieel • brocante

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

2
2.500lomop
kring

THANATOPRAXIE

Dit heeft ons goed gedaan.
Helden, februari 2019
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 10 februari 2019
om 11.00 uur in de parochiekerk Heilige Aldegundis te Maasbree.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 0475 440568

voor een afspraak

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl
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Napoleonsbaan Baarlo
flink verlaagd
Een nieuwe fundering, nieuw asfalt, lagere ligging, bredere fietspaden en de eerste stap naar een ontsluitingsweg richting het Kuukven. De Napoleonsbaan in Baarlo ondergaat vanaf het najaar een flinke opknapbeurt. Op
dinsdag 29 januari werden de plannen van provincie Limburg getoond bij zaal Unitas in Baarlo.
Misschien wel de grootste verandering die Baarlonaren en andere gebruikers van de Napoleonsbaan gaan zien,
is dat de provinciale weg flink verlaagd
wordt. “Het asfalt op de weg is nu zo’n
40 centimeter dik en bestaat uit meerdere lagen die de afgelopen jaren zijn
aangebracht”, aldus Noud Hillen, ontwerper van het advies- en ingenieursbureau RA Infra, dat de reconstructie
ontwierp in opdracht van de provincie.
De hooggelegen weg zorgt voor
wateroverlast bij omwonenden,
doordat regenwater bij langdurige
regenval naar de huizen stroomt.
Hillen: “We vernieuwen de hele
fundering en leggen een nieuwe
laag asfalt neer. De Napoleonsbaan
gaat daardoor 10 tot 35 centimeter
omlaag en komt gelijk te liggen
met het fietspad en de omgeving.”
Onder de fietspaden wordt daarnaast
een speciaal soort steenwol in de
grond geplaatst dat regenwater
opneemt en vervolgens weer verder
de grond in geleidt. Het fietspad
wordt rood beklinkerd en overal
3 meter breed. Een andere maatregel

die is genomen, is dat er op enkele
locaties middengeleiders worden
gemaakt. Dit zijn een soort verhoogde
verkeerseilandjes die tussen twee
rijbanen worden aangelegd. “Daardoor
lijkt het alsof de rijbaan smaller
wordt en ben je geneigd wat af te
remmen. Dat is precies waarvoor
ze bedoeld zijn”, aldus Hillen. Bij de
provincie waren veel klachten
binnengekomen over hardrijders op
de Napoleonsbaan in de avonduren en
‘s nachts. Ter hoogte van PS Aero en
autosloperij Peter Nass komt ook de
door Dorpsoverleg Baarlo gewenste
eerste aanzet naar een ontsluitingsweg
richting Heierhof. Die moet de Bong en
Kuukven ontlasten van het vele verkeer
dat naar de voetbalclub in de Meeren,
Jong Nederland en Art Center De Raay
gaat. Op de N273 wordt een linksafvak
gemaakt richting Heierhof en er komt
een middengeleider, zodat voetgangers
en fietsers er veilig in twee keer
kunnen oversteken.
De provincie maakt tijdens de
reconstructie van de Napoleonsbaan
alleen een aanzet en realiseert niet de

daadwerkelijke ontsluitingsweg richting
Heierhof. De daadwerkelijke weg naar
Kuukven moet door de gemeente zelf
worden aangelegd, omdat zij verantwoordelijk is voor de wegen binnen de
bebouwde kom, met uitzondering van
de Napoleonsbaan (N273). Hierover
moet de gemeente nog een besluit
nemen. Verder krijgen de zes bushaltes
tijdens de reconstructie een verhoogd
perron, nieuwe fietsenrekken en een
wachthuisje, worden op enkele plekken bij uitritten oude bomen die het
zicht versperren gekapt, komen elders
nieuwe bomen en hagen terug en komt
er ter hoogte van de Molenberg ook
een officiële oversteekplaats. Ook weer
met een middengeleider, zodat fietsers
en voetgangers in twee keer de N273
kunnen oversteken.
In het voorjaar wil de provincie met
de aanbesteding beginnen, zodat in
oktober de werkzaamheden van start
kunnen. De reconstructie wordt in fases
uitgevoerd en zal ergens in 2020 klaar
moeten zijn. Kijk voor het plan van de
provincie voor de bebouwde kom in
Baarlo op www.limburg.nl/n273

•

Oh, zit dat zo!

Garagedeuren - Kunststof kozijnen - Zonweringen

€ 500,00
ko r t i n g

Winter actie:

500 euro korting
bij aanschaf van een sectionaaldeur
in kleur met motor of een
Duoport in kleur met 3-puntsslot

Showroom: Molenstraat 18 Meijel
www.mathpeeters.nl
Math Peeters, daar kun je mee afsluiten!

Mysterie pensioen
ondernemers
ontrafeld
Door: Drs. R.H.A. (Rudie) Martens RB
Uit recent onderzoek blijkt dat zeer weinig ondernemers gericht voor
hun oude dag sparen. Het gevolg: dagelijks zien oudere ondernemers hun
gedroomde, onbezorgde pensioen als een roze wolk ontploffen in de
realiteit. Hoe komt het dat ondernemers het pensioen slecht geregeld
hebben? Wat valt eraan te doen?
Psychologisch spel
We maken de keuzes vanuit ons
onderbewuste. Sparen voor de
oude dag levert ons vandaag niets
op. We kiezen voor de dingen die
we nú willen. We ervaren geen
‘pijn’ van deze keuze. Het pensioen
is nog ver weg, dus dat zien we dan
wel. Uit onderzoek blijkt dat we bij
complexe vraagstukken, zoals
pensioen, keuzes maken op gevoel
in plaats van ratio. Daardoor
worden keuzes uitgesteld of
worden de verkeerde keuzes
gemaakt.
De oplossing is iemand zoeken
die je de waarheid durft te
vertellen, die een stok achter de
deur is en die eerlijk zegt wat hij
wel voor je kan doen, maar ook
wat hij niet kan.

Slecht imago
De sector ‘pensioen’ kampt met
forse imagoschade, die het ondernemen van actie verder ontmoedigt.
Bijvoorbeeld: de overheid faalt met
alsmaar veranderende wetgeving om
het pensioen minder complex te
maken. Banken en verzekeraars
hebben met ‘woekerpolissen’ het
vertrouwen van de consument ernstig
geschaad. En zolang financiële
dienstverleners advieskosten rekenen
voor het verkopen van eigen producten, verandert dit imago niet.
De oplossing kan eenvoudig zijn.
Werk met een onafhankelijk adviseur
die meerdere financiële producten
vergelijkt. En zorg voor een stabiel
toekomstplan, bestand tegen jaarlijkse
wetswijzigingen. Dat scheelt een hoop
werk en geld, nu en in de toekomst.

Gouden kansen
Met sparen voor pensioen wordt
serieus belastinggeld bespaard.
Wel zo prettig bij de stijgende
belastingheffing over hogere
winsten en spaargeld nu de
economie bloeit. Bewust sparen
stelt je pensioendroom veilig.
Gebruik de nieuwere financiële
producten als lage kosten, geen
vermogensverlies bij overlijden én
flexibilteit bij arbeidsongeschiktheid. Deze voordelen laat je toch
niet liggen? www.vallura.nl/contact

Kerkveld 2a, Meijel
www.vallura.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Hertog v. Gelrestraat € 9,00
Kessel rondom Donk € 8,00
Kessel rondom Heldenseweg € 8,00
Maasbree rondom Molenstraat € 10,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Beugelbaan De Lust Koningslust

Tafeltennis

Smedts en Heynen winnen Daantje naar finale
koppel-beugeltoernooi
meerkampen
Door: Hay Janssen, beugelclub VV Koningslust
Voor de tweede keer organiseerde de Koningsluster beugelclub een beugeltoernooi voor koppels op de
beugelbaan van accommodatie De Lust in Koningslust. Van de vijftien koppels wisten Hans Smedts en Pieter
Heynen er op zaterdag 2 februari met de zege vandoor te gaan, 30-26.

Door: Bonny Lommen
Tafeltennisster Daantje Lommen uit Panningen heeft op zondag 3
februari de finale bereikt van het Nationale Jeugd Meerkampen. In de
halve finale in Nijmegen werd ze nipt derde in haar poule, waardoor ze
mag meedoen aan de finale die in sporthal De Heuf in Panningen
plaatsvindt op zaterdag 8 en zondag 9 juni.

Marc Duijf en Thijs Heesen (derde plek), Hans Smedts en Pieter Heynen (eerste plek),
Mat Steeghs en Wim Nelissen (tweede plek) (Foto: Peter Janssen)

Daantje, uitkomend voor Westa
uit Wessem, moest op zondag strijden
om bij de beste twaalf spelers uit
haar leeftijdscategorie te komen om
door te gaan naar de finale. Dat
betekende dat ze bij de top 3 moest
eindigen. Daantje begon moeizaam
en verloor de eerste wedstrijd net
met 2-3. Even een dip, maar ze
herpakte zich al snel. De wedstrijd
erna won ze met 3-1.
Een wedstrijd later moest ze tegen
de nummer 2 van haar poule. Daantje
maakte het zeer spannend. Ze kwam

Januari is in Koningslust de beugelmaand. Vijftien koppels streden
vier weken lang om de eer en de
wisselbeker.
Op zaterdag 2 februari werden de
finalerondes gespeeld. De beste acht
koppels kwalificeerden zich voor de
knock-outfinales. De winnaars van
afgelopen jaar, Rick en Hans Strijbos,
sneuvelden in de kwartfinale. Zij ver-

loren van de verliezend finalisten
van vorig jaar, Mat Steeghs en Wim
Nelissen.

Tweede winnaars van
tweede toernooi
Mat en Wim stoomden daarna
door en bereikten opnieuw de
finale. Hun tegenstanders in de

finale waren Hans Smedts en Pieter
Heynen. De finale was lang een
gelijk opgaande strijd waarin Mat
en Wim lang aan de leiding gingen.
Uiteindelijk wisten Hans en Pieter
toch een voorsprong te creëren die
ze niet meer weggaven. Met 30-26
pakten zij de zege en werden zij de
tweede winnaars van het tweede
beugeltoernooi in De Lust.

Trainer Nico Maessen verlengt

Belangrijke zege voor
dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Voor het eerste damesteam van VC Kessel stond op zaterdag 2 februari de virtuele koploper VC Volt Dames 2
uit Haps. De Kesselse dames wisten met 3-2 de overwinning binnen te halen. Ook werd bekend dat trainer/coach
Nico Maessen zijn contract verlengt.
In de eerste set werd al snel duidelijk dat Kessel en Volt allebei moesten vechten om de punten binnen te
halen. Kessel wist een kleine voorsprong niet om te zetten in setwinst,
waardoor Volt de eerste set binnenhaalde met 23-25. Het was zaak voor
Kessel om in de tweede set meteen
een voorsprong op te bouwen en deze
niet meer af te geven. Een sterke
verdediging zorgde ervoor dat deze
voorsprong ontstond. Echter wist Volt
ook wel raad met aanvallen, waardoor
de gasten toch terug wisten te komen.
Kessel hield het hoofd koel en wist de
set met 26-24 binnen te halen.
In de derde set wist Kessel weer
een voorsprong op te bouwen. Er
werd genoeg risico genomen, waar-

door Kessel de set binnenhaalde met
25-19. In de vierde set was het Volt
dat een voorsprong wist op de bouwen. Punt voor punt wist Kessel zich
terug te vechten, maar het was niet
genoeg. Volt pakte de set met 24-26.
De beslissende vijfde set werd een
prooi voor Kessel. Met genoeg vechtlust werd de set met 15-12 binnengehaald.

Achtste seizoen voor
Nico Maessen
De dames van VC Kessel staan ook
in het seizoen 2019/2020 onder leiding van trainer/coach Nico Maessen
uit Heythuysen. Hij tekende onlangs
voor een verlenging van zijn con-

tract en gaat zijn achtste seizoen in.
Bij de komst van Maessen naar Kessel
speelden de Kesselse dames in de
tweede klasse. Inmiddels is het team
opgeklommen naar de hoogste regionale klasse, de derde divisie.

Regiobeker gewonnen
Tevens werd onder leiding van
Nico Maessen twee maal de regiobeker gewonnen. “Ik heb het in Kessel
met deze geweldige groep meiden
uitstekend naar mijn zin. VC Kessel
is een vereniging die perfect bij mij
past. Het is een genot om met deze
talentvolle en fanatieke groep te kunnen werken en deze als ook de opkomende jeugd mee te ondersteunen
om zich verder te ontwikkelen.”

met 0-2 achter, maar wist uiteindelijk
met 3-2 te winnen. Ook de volgende
wedstrijd was spannend. Na een voorsprong van 2-0 kwam de tegenstander snel terug tot 2-2. Maar Daantje
was even te slim en wist toch nog
te winnen met 3-2. De laatste wedstrijd verloor ze met 3-1. Daantje
stond uiteindelijk met twee anderen
gelijk. Daarom moest er geteld worden wie door mocht naar de finale.
Daantje had net iets meer punten dan
de nummer 4, waardoor ze door is
naar de finale in Panningen.

Kleine nederlaag
voor De Treffers
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
De beugelaars van De Treffers uit Maasbree hebben op zaterdag
2 februari een kleine nederlaag gelden. De gasten uit Tegelen bleken
net iets sterker en wonnen met 3-2.
Jo Hendrix opende tegen de
jeugdige Ivo Holthuijsen. Er volgde
een echte beugelpartij waarin beide
spelers aan elkaar gewaagd waren.
Het was Jo die in het eindspel als
eerste de mogelijkheid kreeg om
het af te maken en hij deed dit dan
ook, 30-26. Koos van Lier trof René
Ververgaard in de tweede partij.
Nadat het vastzetten van een bol
niet lukte, kwam Koos op 4 punten
achterstand. Hij probeerde het via
enkele kamerbollen weg te werken,
maar dat lukte niet en René liep uit
naar een ruime overwinning, 22-30.
Jac Lintjens speelde in de derde
partij tegen Tom Klerken en kwam
al snel 6 punten achter te staan door
twee missers vanuit de goot en een
mislukte poging om een bol vast te

zetten. Ondanks een mooie kamerbol van Jac zette Tom de partij naar
zijn hand en sloot af door in één beurt
beide bollen door de ring te spelen,
18-30. In de vierde partij was het Hem
Hendrix die degelijk speelde tegen
Patrick Holthuijsen. Hij kon, ondanks
enkele tactische foutjes, steeds verder
uitlopen en won overtuigend, 30-20.
Als laatste stond de partij tussen Wim
Grommen en Patrick Bovee op het
programma. Patrick pakte een voorsprong door de bol van Wim achter
door de ring naar de goot te spelen.
Juist op het moment dat Wim de achterstand kon verkleinen, volgde een
flats. Hierdoor kon Patrick uiteindelijk de winst in de partij pakken met
26-30 en de wedstrijd voor Tegelen
winnend afsluiten, 2-3.
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Ruiter John Steeghs
Limburgs kampioen

Geen stunt voor
Olympia-heren

Door: paardensportvereniging PSV Caprilli
John Steeghs van Caprilli uit Panningen heeft op zaterdag 2 februari het Regiokampioenschap gewonnen.
Daarmee mag hij zichzelf Limburgs kampioen noemen. De wedstrijd vond plaats bij manege De Vossenkuil in
Reuver. Op vrijdag 8 maart doet John mee aan het Nederlands kampioenschap in Ermelo.
John Steeghs had zich met
Gesture S geplaatst in de klasse
M1. Na een succesvol indoorseizoen
mochten ze zich later in de middag laten zien. Door sterk binnen te
komen, hadden ze de toon gezet.
Met een sterke proef wisten John
en Gesture S beide jury’s te overtuigen. Met een gemiddelde score van
72,5 procent mocht John de hoogste
plek op het podium betreden.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia had een weekje rust, maar op
zaterdag 2 februari moest het team weer aan de bak. In eigen huis
moest aangetreden worden tegen de nummer 2 van de ranglijst Skunk
uit Veghel. De gasten bleken met 3-1 te sterk.
In het begin van de wedstrijd
was het voor beide teams aftasten.
Veel servicefouten en directe punten
bepaalden het spelbeeld, waardoor de
verschillen klein bleven. Vanaf 14-15
kreeg Olympia het overwicht in de
set. De Panningenaren dwongen
foutjes af bij Skunk tot ergernis van
de bezoekers. Zij gingen de ballen
forceren, maar de heren van Olympia
bleven rustig. De verdediging stond
goed en aanvallend werd er goed
gebruik gemaakt van het hoge blok
van Skunk. Met 25-22 pakte Olympia
dan ook de eerste set. De Veghelnaren
herpakten zich in de tweede set en
voerden de druk op. De thuisploeg
moest vanaf het begin in de achtervolging. Een 6-1 en 16-11 achterstand
werd puntje voor puntje ingelopen.
Nadat een van de Olympia-mannen
een onmogelijke bal van de grond
haalde, veerde de thuisploeg op.
Er werd gewerkt voor elk punt en zo
kwam Olympia uit het niets langszij,

Springwedstrijd
in Asten
Op zondag 3 februari was er een
springwedstrijd in Asten. Ivo Steeghs
nam hieraan deel en wist met Iranta
de zevende prijs binnen te halen.
Amber Huskens nam met haar pony
Just For Fun deel aan een selectiewedstrijd op manege Molendijk in Velden.
Bij het Bixie A1 springen behaalde
ze de negende plaats. Bij Bixie dressuur B1 waren ze de beste en met
105 punten was de eerste prijs voor de
Panningse combinatie.

20-19. Skunk legde zich hier niet bij
neer. De bezoekers pakten desondanks met moeite de set. De derde
set was voor Olympia er eentje om
snel te vergeten. Op de servicedruk
en aanvalskracht van Skunk hadden
de Panningenaren geen antwoord.
Binnen een mum van tijd hadden de
bezoekers een 2-1 voorsprong in sets
te pakken. De thuisploeg richtte zich
in het begin van de vierde set weer
op. Het werd weer een spannende
wedstrijd met een gelijkopgaande
strijd. De heren van Olympia gingen
richting het einde van de set beter
met hun kansen om en kwamen op
een 20-16 voorsprong. Een stunt in
de Piushof leek in de maak, maar
de bezoekers uit Veghel wilden hier
niet aan meewerken. De heren van
Olympia kwamen op setpunt, maar de
gecreëerde kans werd niet verzilverd.
Skunk profiteerde en pakte met 26-24
de set. Het harde werken van Olympia
werd niet beloond.

TE KOOP
Voormalige kapsalon
incl. appartement
Verkoop bij inschrijving
•

Het gehele pand; appartement incl. voormalige kapsalon.

•

De minimumverkoopprijs bedraagt € 280.000,- k.k.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 29 maart
2019 t.a.v. Lisa Elbers. Daarna worden de plannen niet meer
meegenomen in de verkoopprocedure.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan zijn bepalend voor de
gunning, met de voorwaarden om niet te gunnen.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

•

Na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het
plan toe te lichten.

Horst

Gebr. van Doornelaan 74 en 74a

•

De mogelijkheid om te bezichtigen staat gepland op
14 februari tussen 15:30 uur – 17:30 uur.

Voor de verkoopvoorwaarden en de bezichtiging kunt u
contact opnemen met Tim Raassens of Lisa Elbers: 077-477 97 77.

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl
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Nederlandse kampioenschappen Indoor

Atlete Lilian van Rijt
levert topprestatie
Door: Wiel van Lier
De Nederlandse kampioenschappen Indoor voor Masters stonden het eerste weekend van februari op het
programma in Apeldoorn. Het strijdtoneel waar alle mannen en vrouwen van 35 jaar en ouder streden voor de
Nederlandse titels. Dit kampioenschap werd georganiseerd namens de Atletiekunie & het platform Masters.
Lilian van Rijt pakte zilver.

Kleine nederlaag
Baarlose beugelaars
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo heeft op zaterdag
2 februari een kleine nederlaag geleden. Uit in Ell wist de thuisploeg
met 3-2 een overwinning te boeken op de Baarlose gasten.
Het begin werd gemaakt door
Mark die goed begon tegen de topspeler Marco. Toen Mark op 12-12 een
bol missloeg, moest hij zijn meerdere
erkennen en was de 1-0 achterstand
een feit. Piet moest op twee proberen
de stand recht te trekken, maar hij
speelde onder zijn kunnen. Een misslag en twee flatsers betekende 2-0
voor Ell. In de derde partij kwam
Esther met 14-8 achter tegen Gerard,

de andere topper van Ell. Ze vocht
zich knap terug naar 16-16, maar een
klein denkfoutje bracht haar toch nog
in de problemen en zo kon Gerard alsnog de overwinning pakken. De laatste twee partijen werden gespeeld
door Henk en Roy. Beiden speelden
een klasse wedstrijd en zorgden er
met zeer goed en slim spel voor dat
er toch nog twee punten mee naar
Baarlo gingen.

Seizoen 2019/2020

Tom van Bergen
trainer MVC’19
Met ingang van het nieuwe seizoen 2019/2020 krijgt het eerste
team van voetbalvereniging MVC’19 Maasbree een nieuwe trainer:
Tom van Bergen uit Venlo.
De 37-jarige voormalig profvoetballer van VVV-Venlo, MVV
Maastricht en SV Straelen traint
momenteel het eerste herenteam
van SVEB uit Broekhuizen, die in de
Namens Atletiek Helden nam
Lilian deel aan de 60 meter sprint.
In 2017 nam zij voor de eerste keer
deel aan het NK outdoor, maar toen
ging het vreselijk mis. Tijdens de
series liep ze een zware hamstringblessure op: een scheur van 4,5 centimeter lang en 2,5 centimeter breed.

Dat ze ooit weer zou kunnen hardlopen, was bijna onmogelijk. Toch heeft
ze er van begin af aan in geloofd dat
wel te kunnen en uiteindelijk na lang
en zeer intensief revalideren is het
toch gelukt.
Na 1,5 jaar volgde haar eerste optreden en dat was meteen de

60 meter sprint in de categorie 50+
op het NK. Ze leverde een topprestatie door als tweede te eindigen in een
tijd van 9,23 seconden, dicht achter
de winnares die 9,10 seconden klokte.
Tijdens de prijsuitreiking mocht ze een
mooie zilveren medaille in ontvangst
nemen.

vierde klasse speelt. Het team van
MVC’19 speelt momenteel in de
derde klasse. Van Bergen volgt in
het nieuwe seizoen huidig trainer
Erik van Rooij op.

OVU hard onderuit in
Kronenberg
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De beugelaars van het eerste team van OVU uit Kessel hebben op
zaterdag 2 februari een grote nederlaag geleden. Uit in Kronenberg
bleek de tegenstander met 4-1 te sterk.
Bas Ottenheim kon door enkele
flatsers geen potten breken tegen
de sterk spelende Freek van Dooren.
Als tweede mocht Hay Jacobs aantreden. Tot de 20 speelde hij goed,
vervolgens zakte het wat in, maar
hij had geluk dat zijn tegenstander twee ballen missloeg. Hay won

zodoende toch. Als derde mocht Roel
Ottenheim tegen Maykel Leijsten,
de topper van Kronenberg. Mede
door enkele flatsers bleef dit punt
in Kronenberg achter. Sjra Naus en
Jac Naus vielen vandaag in. Beiden
waren niet opgewassen tegen hun
tegenstander en de uitslag werd 4-1.

Dames 1

Overtuigende zege
VC Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Na de winst van een week eerder in Panningen kwam op zaterdag
2 februari Accretos uit Roggel en Neer naar Grashoek. De dames van het
eerste team maakten meteen duidelijk dat maar één ploeg de punten
ging halen en dat was Grashoek. Het werd 4-0 voor de thuisploeg.

350 jaar clubliefde bij VV BEVO
Voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe bestaat 70 jaar. Bijzonder is dat liefst vijf leden al sinds
het eerste jaar lid zijn. Harrie Sijben, Jan Bruijnen en Piet Heijnen waren aanwezig op 28 april 1948
tijdens de oprichtingsvergadering die werd gehouden in het café van de Köster Piet Steeghs.
Enkele maanden later sloten Sjaak Sijben en Sjra van Horen aan. Alle jubilarissen zijn reeds door
BEVO in het zonnetje gezet, maar dat zal nog eens extra gebeuren in de kantine van de club tijdens
de eerst volgende thuiswedstrijd van BEVO 1.

Gedurende de gehele wedstrijd
lukte het om een goede servicedruk
te spelen en daarmee ervoor te zorgen dat de foutenlast aan Accretoszijde groter en groter werd, Daar waar
Grashoek zelf weinig foutjes maakte.
Het verschil was groot en in elke set
was halverwege de set een mooie
voorsprong opgebouwd van een punt
of 5 tot 7. De eerste tot en met derde
set eindigden in ruim een uur in 25-16

en twee keer 25-15. In de laatste set
was de opdracht om ook het vijfde
wedstrijdpunt binnen te halen. Met de
hulp van de speelsters van Dames 2
werd ook die set uiteindelijk met ruim
verschil gewonnen, 25-18. Een saaie
wedstrijd voor het publiek dat door de
goede servicedruk van Grashoek nooit
een echte wedstrijd zag. Een degelijke
en goede overwinning en daarmee
5 punten voor Grashoek.
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Regiokampioen
schappen dressuur
Door: paardensportverenigingen De Cowboys en De Cavaliers
In Reuver vond op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 februari het
regiokampioenschap dressuur plaats. De Cowboys uit Maasbree behaalden een vijfde en een derde plek. Ruiters van De Cavaliers uit Panningen
wisten een zilveren en bronzen plak mee naar huis te nemen.

Handballers Bevo walsen
over Sasja heen
Door: Nawal Amhaouch, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Bevo Hc heeft op zaterdag 2 februari in eigen huis gewonnen van KV Sasja uit
Antwerpen. De Belgische ploeg werd aan de kant gezet met een eindstand van 37-22.
De ploeg kwam onder leiding van
assistent-trainer Lambert van Berlo,
vanwege een zieke hoofdtrainer Jo
Smeets, snel uit de startblokken met
een 5-1 voorsprong. Halverwege de
eerste helft wist het Belgische team
nog tot een gelijke stand van 10-10
te komen. Jong talent wist met veel
inzet blessures van Dario Polman
en Quinten Colman op te vangen.
Zo scoorde Sybren Stijweg zes maal,
waaronder een weergaloze vrijeworp

nét voor rust die voor de 17-14 zorgde.
Ook Peter Schoenaker speelde een
goede pot en wist vier keer het net te
vinden. Jeroen van den Beucken was
van grote waarde met vijftien doelpunten.

Tempo niet bijbenen
Na de rust wist Sasja het tempo
niet meer bij te benen en Bevo liep uit
naar een eindstand van vijftien doelpunten verschil. Hiermee compenseren

de blauw-gelen het doelsaldo na het
verlies tegen OCI-Lions. De mannen uit
Panningen bezetten momenteel een
vierde plek in de BENE-League met
negentien punten en een doelsaldo
van +34, evenals Aalsmeer.
De dames 1 van Bevo had een
off-day tegen Westlandia en liet de
punten in Naaldwijk achter met een
verlies van 32-24. Het herentalenten
team van Bevo verloor nipt van
Aalsmeer 2 in eigen huis met 23-25.

Kijkdag IVO-Deurne
Karin van Beek met Funny May
van de Beekerheide
Op vrijdag werd er gestreden in
de hoogste klasses. Rowan Geurts
van De Cowboys wist hier goed te
presteren met haar paard Yvke van
Stoks. Ze behaalde 66,1 procent en
daarmee een vijfde prijs in de klasse
Z1. Op zaterdag ging de strijd verder
in de klasse M2. Karin van Beek wist
het afgelopen seizoen al vaker in de
prijzen te eindigen. Op zaterdagavond wist ze haar seizoen te
bekronen met een derde prijs in het
kampioenschap met haar Funny May
van de Beekerheide. In de klasse L1

behaalde Monique Peeters namens
De Cavaliers een vijfde prijs met
Ickan. In de klasse L2 was er Brons
voor Laurie Vervoort met Jaguar en
in de klasse M1 mocht Anouk Neefs
met Guess het zilver in ontvangst
nemen en als reservekampioen
heeft ze ook een ticket voor het NK
in Ermelo verdiend. Ook werd er dit
weekend gesprongen in Asten door
Inge Sonnemans. Zij behaalde in de
klasse B een derde prijs met High
Performance en in de klasse L een
elfde prijs met Uline van ter Hilst.

Olympia-dames
nemen één punt mee
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen stond op
zaterdag 2 februari de wedstrijd tegen Vollinga uit Gouda op het programma. In de thuiswedstrijd wisten de Panningse dames een puntje
af te snoepen van de nummer drie. Dat gebeurde op zaterdag ook. Het
werd 3-1 voor de gastvrouwen.
In de eerste set begonnen de
dames van Olympia sterk. Er werd
goed geserveerd, waardoor Vollingo
in eerste instantie niet optimaal kon
aanvallen. De passing was erg goed
en Ivon Dings kon de aanvalsters van
Olympia goed vinden, waardoor er
menig bal rechtstreeks gescoord werd.
Na een kleine voorsprong kwamen
de dames van Vollingo beter in hun
spel en maakten blokkerend meerdere punten. De set ging verloren
met 25-19. De tweede set vertoonde
hetzelfde beeld en opbouw als in de
eerste set. Olympia kwam erg sterk uit
de startblokken en nam wederom een
kleine voorsprong van 16-12. Nadat
de passing wat minder goed begon
te lopen, werden er meerdere punten
op rij slordig weggegeven. Vollingo
maakte hier dankbaar gebruik van en
kwam sterk aanvallend en blokkerend
de dames van Olympia voorbij en won
de set met 25-21.In de derde set leek

het vertrouwen van VC Olympia om
punten te kunnen pakken in Gouda
ver te zoeken. Een sterk serverend
Vollingo speelde de passing van VC
Olympia volledig weg, waardoor het
spel van VC Olympia erg voorspelbaar
was en er bijna niet gescoord kon worden. Ook met de nodige wissels kon
het tij niet gekeerd worden. Deze set
ging verloren met 25-14. De vierde set
werd belangrijk. Er was hard gewerkt
en iedereen wist dat er mogelijkheden
waren toch nog een puntje te pakken.
Met een gewijzigde startopstelling
begon VC Olympia met goede moed
aan de laatste set. Na weer een goede
start, en weer een sterk terugkomend
Vollingo, lukte het de dames van
VC Olympia deze set wel om door te
pakken. De passing kwam weer goed
aan het net en de dames konden zelf
de punten maken. Met hard werken en
mooi spel trokken ze deze laatste set
naar zich toe met 19-25.

Zondag 10 februari

voor leerlingen groep 8 en hun ouders
Tijdens de Kijkdag kun je binnenlopen tussen:
11.00 - 14.00u

bij het Peellandcollege
(vwo-Top klas, gymnasium, atheneum, havo)

12.00 - 15.00u

bij het Hub van Doornecollege

(vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

13.00 - 15.00u

bij De Sprong

(integratieklas, schakelklas vmbo basis/
praktijkonderwijs, praktijkonderwijs)

13.00 - 16.00u

bij het Alfrinkcollege

(schakelklas mavo/havo, mavo, mavo-kansklas)

Proeflessen 27 februari 2019
Schrijf je alvast in!

Voor meer informatie: www.IVO-Deurne.nl
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Helden in beker tegen SVME

HBC Helden laat
Neer ontsnappen

Het eerste team van VV Helden is doorgedrongen tot de achtste finale van de districtsbeker Zuid II. De kantine van de Heldense voetbalvereniging was op woensdag 30 januari het toneel van de loting voor die ronde in
de regionale beker. Daaruit kwam naar voren dat derdeklasser Helden tegen SVME uit Eijsden, eveneens derdeklasser, moet gaan spelen om een plek in de kwartfinale.

Door: Geert Theeuwen, beugelclub HBC
De wedstrijd tussen de nummer 1 en 2 van de Lotto Ereklasse op
zaterdag 2 feburari werd een titanenstrijd. Helden nam het in eigen
huis op tegen de grote rivaal uit Neer. De gasten keerden uiteindelijk
met een 3-2 overwinning naar huis.
Johan Peeters beet het spits
af tegen Onno. In een lange wedstrijd waren beide spelers aan elkaar
gewaagd. Er werd weinig risico genomen en het ging gelijk op tot 20-20.
Een net niet goed gezette bal van
Johan bleek beslissend. Onno sloeg
het gaatje en Johan was niet meer
bij machte het tij te keren. Op twee
speelde Johan Verest tegen Jochen,
die met opbeugelen eenmaal flatste. Het gaatje was direct geslagen
en Johan beugelde met goed spel
Jochen naar een kansloze nederlaag.
In de derde wedstrijd waren Frank
Kusters en Toine lange tijd aan elkaar
gewaagd. De spanning was merkbaar
in deze niet geheel foutloze wedstrijd.
Frank had gedurende de wedstrijd
het initiatief en op het einde van de
wedstrijd wist hij de partij naar zich
toe te trekken. Marc op vier begon
stroef aan de wedstrijd tegen Erik.
Enkele mooie ballen van Erik brachten Marc in de problemen. Echter

hij gaf niet op en door een flats van
Erik kon hij zelfs twee punten voor
komen. Een foute keuze van Marc
voorkwam dit echter. De daarop volgende flats bleek het breekpunt in
de wedstrijd. Erik speelde de partij goed uit en zette de stand op 2-2.
De laatste en beslissende partij zou
bepalen of Helden alleen koploper
bleef of dat Neer langszij zou komen.
Johan Hoeijmakers speelde tegen
de kersverse Nederlands kampioen
Rob. In een zenuwslopende partij had
Johan het initiatief en dwong Rob tot
volgen. Johan profiteerde echter niet
optimaal van de kleine foutjes die Rob
maakte. Ook Johan flatste, waardoor
er een zinderend eindspel ontstond.
Johan had hierin wederom de beste
papieren. Op 28-28 kon Johan de
partij beslissen, maar flatste jammerlijk waardoor het voor Rob een koud
kunstje was om het puntje alsnog
mee naar Neer te nemen. Een bittere
nederlaag, omdat er meer in zat.

Tom Peeters, speler van Helden,
verrichtte de loting. Van de zestien
teams die nog over zijn in de
beker, zijn liefst acht teams die
uitkomen in de derde klasse. Vier

clubs komen uit in de hoofdklasse.
Helden ontliep clubs als Gemert,
Groene Ster en Wittenhorst en
treft ergens halverwege maart
SVME. De exacte datum wordt nog

bekendgemaakt.
Mocht Helden het duel winnen,
dan speelt het in de kwartfinale
tegen de winnaar van Wittenhorst
tegen Avanti ‘31.

Peelpush walst over Donitas
Door: Paul Klerckx, volleybalvereniging Peelpush
Het eerste damesvolleybalteam van Peelpush uit Meijel speelde zondag 3 februari thuis tegen Donitas uit
Groningen. Door winst zou Meijel weer aansluiting kunnen krijgen. Dat lukte, want de dames wonnen thuis
makkelijk met 3-0 van de studenten uit Groningen.
Na het verlies van Utrecht op
zaterdag 2 februari in Capelle, kon
Peelpush door winst weer aansluiting krijgen. Bovendien had Peelpush
nog iets recht te zetten vanwege
de uitwedstrijd tegen Donitas, in
Groningen werd destijds met 3-0 verloren in een van de slechtste wedstrijden dit seizoen.
Het werd geen battle tussen
Peelpush en Donitas. Een sterk spelend Peelpush versus een wel heel
erg matig Donitas was en werd geen
echte wedstrijd. Peelpush sloeg direct

in de eerste set een flink gat en
met 25-16 kreeg Donitas nog eigenlijk te veel punten. De tweede set
was eigenlijk niet anders. Het enige
smetje op het Peelpush blazoen was
dat na een 20-7 voorsprong de druk
wegviel en het met een 25-20 setwinst nog leek of Donitas wel degelijk
had meegedaan deze set.

Aansluiting gemaakt
De derde set is altijd een gevaarlijke set als er een 2-0 voorsprong
is. Even leek het erop dat er einde-

lijk een battle zou komen tussen de
nummer drie en vier van de ranglijst.
Donitas wist meer servicedruk op
de passinglijn van Peelpush te krijgen en had enkele malen een kleine
voorsprong. Richting de 20 punten
trok Peelpush een korte tussensprint
en werd het via een 25-21 een wel
heel makkelijke en dik verdiende 3-0
zege voor Peelpush.
De aansluiting bij Vocasa en
Utrecht is weer gemaakt en het lijkt
een spannende eindfase van de competitie te worden. (Foto: Wim Simons)

Helden te sterk voor Baarlo
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden heeft zondag 3 februari haar eerste competitieduel na de winterstop winnend afgesloten. Op eigen veld waren de Heldenaren in een matig duel met 2-1 te sterk voor de gasten uit Baarlo.
Het was goed te merken dat dit
voor beide ploegen de eerste wedstrijd na de winterstop was. Zowel
Helden als Baarlo had moeite om goed
voetbal ten tonele te brengen.
Het stroperige veld werkte daar ook
niet echt aan mee. Desalniettemin
kreeg Baarlo in de openingsfase twee
goede mogelijkheden. Matthijs de
Vogel had zijn vizier echter nog niet
scherp staan, waardoor een achterstand voor de Heldenaren uit bleef.
Aan de andere kant wist Helden
wel de score te openen. Bas Wijnands
werd gevloerd nadat hij een afge-

slagen bal voor het intikken had.
Scheidsrechter Van Dalen legde de bal
hierom terecht op de stip. Ton Peeters
verzilverde dit buitenkansje door doelman Hertsig feilloos te passeren en
voor de voorsprong te zorgen die de
rest van de eerste helft bleef staan.
In de tweede helft liet Helden
steeds meer van zich horen. Met name
Mairen Zeevenhoven zorgde voor veel
dreiging op de flanken. De beloning
liet dan ook niet lang op zich wachten.
Tim Pilon werd goed vrijgespeeld voor
het vijandelijke doel en zag doelman
Hertsig nog redding brengen op zijn

eerste schot. Zijn tweede poging werd
echt vakkundig over de Baarlose doelman gestift, waardoor de marge verdubbeld werd. Helden kreeg hierna een
aantal goede mogelijkheden en het
leek een kwestie van tijd tot Helden
ook de beslissende derde treffer zou
maken. Baarlose invaller Jeroen van
Wijlick dacht daar echter anders over.
Hij bracht de spanning een kwartier
voor tijd terug in de wedstrijd door voor
de aansluitingstreffer te zorgen. Een
effectief Baarloos slotoffensief bleef
echter uit, waardoor de Heldenaren als
winnaars van het veld stapten.

Plaatsingswedstrijd voor
turnsters Pareja
Door: Ellen Berkers, sportclub Pareja
Turnsters van de divisie 4 en D-niveau’s van sportclub Pareja uit Helden-Panningen hebben zich zaterdag 2 en
zondag 3 februari geplaatst voor de halve finales van het Limburgs kampioenschap en voor de toestelfinales.

ADVERTENTIE W E E K
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Zes dames van de instappers D1
turnden zaterdag hun allereerste wedstrijd. De eerste zestien meiden konden zich plaatsen voor de halve finale
van het Limburgs kampioenschap (LK)
en de eerste acht voor toestelfinales.
Noa Wijnen werd vijfde en heeft als
toestellen sprong, balk en vloer. Jade
Janssen werd zesde op dezelfde toestellen. Liss Wilms werd tiende, Mees
van Rens twaalfde (brug), Evi Delissen
dertiende (balk) en Juul Janssen vijftiende. De pupillen 2 D1 kwamen in
de tweede wedstrijd aan de beurt.
Ook hier gingen de eerste zestien
door naar halve finale en beste acht
naar de toestelfinales. Derde werd

Lincy Smeets (vierkamp), elfde Lara
Courbois (sprong), twaalfde Pien van
Ninhuys (vloer en balk). Bij de jeugd
divisie 4 werd Maud Sillekens tweede
(sprong, brug en vloer), Lynn van de
Meene zesde (sprong, brug en vloer).
Bij de pupillen 2 D2 werd Emma
Janssen zesde (sprong en balk) en
Fleur Hermans veertiende. Ze mogen
allebei naar de halve finale van het LK.
Op zondag 3 februari werden er
voor het eerst teamwedstrijden georganiseerd voor alle niveau’s. Esmae
Bos, Tessie Peeters en Meike Thijssen
behaalden een vijftiende plaats van
de twintig teams. Op N-niveau werden
Fleur Sillekens, Meike Koopmans en

Gielke Verhaeg zesde.
Bij de D2 werden Jevi Berkers,
Lisa Scheenen, Guusje Ghielen, Daisy
Niessen, Plien van Loon van team
drie eerste. Het tweede team, Emma
Janssen, Fay Dietzenbacher, Imke
Verheijen, Mirthe Ebisch en Myrthe
Tomassen, werd achtste. Femke
Koldewijn, Fleur Hermans, Indy Bos,
Isa Dorssers en Rinke Driessen van
team twee werden zestiende.
Bij suppl D werden Lois Bongaerts,
Lieve Boots, Mirthe Peeters, Yvette
Ghielen , Femke Steeghs zesde. Ilse
Meij, Maud Sillekens, Tooske Ghielen,
Julia Janssen, Evi Nooijen en Anouk
Smets van suppl F werden derde.

en zo 13
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GEPLUKT Sjon Wijnen
asperges erbij. Uiteindelijk is hij voor
zichzelf begonnen.” Sjon groeide
op met zijn twee jaar jongere zusje
Erna, die naar Sevenum verhuisd is.
Zelf woont hij nog altijd in het ouderlijk huis, waar pap het bedrijf begonnen is. “Ik heb de biologische school in
Panningen gedaan en daarna de agrarische hogeschool in Horst gevolgd.”
Sjon werkte eerst bij de loonwerker
om de hoek, trad in 1995 in de maatschap van zijn ouders en nam het
bedrijf uiteindelijk over. Zijn vrouw
Yvonne, die altijd in de bloemen
werkte, kwam in 2009 in het bedrijf.

Het journaal is
vaste prik

Na jaren een eigen maatschap te hebben gehad, werkt Sjon nu sinds een jaar weer voor een baas. Doordeweeks is hij tussen de aardbeien- en
aspergeplanten te vinden en in zijn vrije tijd mikt hij graag op bölkes bij schutterij Sint Martinus in Maasbree. Deze week wordt Sjon Wijnen (45), of
‘Sjon van Jan van Tômpertoën’, geplukt.
Jan (74) en Truus (72), Sjons
ouders, zitten al jaren bij de ‘Britse’
schutterij. Hoewel Sjon altijd heeft
gezegd dat hij de liefde voor die
hobby niet met hen deelde, is hij sinds
vijf jaar ongekostumeerd lid van de
schutterij. “Ik wilde in de winter iets te
doen hebben ‘s avonds en mam stelde

voor een keer mee te gaan schieten.”
Sindsdien is ook Sjon gefascineerd
door de bölkes.
Tussen oktober en maart, voor
de ‘vestelaovend’ in Maasbree losbreekt, wordt er één keer in de twee
weken geschoten in het clubhuis
van de schutterij op de Schorweg in

PUZZEL

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.

3

3

7
7

7

2

5
6

9
8
3

4

8

9
6

Oplossing vorige week:

7

7

5
3

6

8
2
7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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schaal een paar soorten groenten,
die ze in hun versautomaat verkopen.
Met het bedrijf trad Sjon in
de voetsporen van zijn ouders.
“Mijn vader heeft bij loonbedrijf
Hermans gewerkt om de hoek.
Thuis had hij varkens en teelde hij

‘Zoon schiet
beter dan ik’

Sudoku
1

Maasbree. “We hebben tien competitieavonden. In de winter met de
windbuks, in de zomer met de grote
buks buiten”, aldus Sjon. “Een ‘foefje’
om goed te leren schieten is er in mijn
ogen niet. Je moet de rust houden en
een beetje gevoel ervoor krijgen, dan
leer je het vanzelf. Wat het nu zo leuk
maakt, is die onderlinge competitie.
Heb ik hem nu geraakt, of toch niet?
Maar het doet niets af aan de sfeer.
Na het schieten drinken we gewoon
een pilsje met elkaar.”

Vorig jaar stopte het stel met hun
teeltbedrijf. “We moesten enorm gaan
groeien, of iets anders gaan doen om
een inkomen te blijven verdienen”,
aldus Sjon. “Zo besloten we de moeilijke keuze te maken om te stoppen.”
Yvonne zit weer tussen de bloemen en planten bij een tuincentrum.
Sjon werkt inmiddels bij een aardbeienplanten- en aspergeplantenteler in
Meterik. “Het went nu een beetje en
het werk bevalt goed. Het grootste
verschil is dat ik nu om 17.00 uur naar
huis kan en dan ook echt klaar ben.
Toen we een eigen bedrijf hadden,
was dat wel anders. Dan ging je regelmatig ‘s avonds nog even door.”
Nu heeft Sjon een heel ander
avondritme. “Vaste prik is het journaal
om 18.00 uur, dat wil ik altijd zien.
Zo blijf ik een beetje op de hoogte
van het nieuws. Vaak fiets ik ook een
rondje met onze hond Senna aan de
riem. Maar ik vind het ook heerlijk om
op de bank bij de kachel te gaan zitten
en mijn zelfgekloofde hout op te stoken. Dat is deze tijd van het jaar echt
genieten.”
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Bij de schutterij kennen ze de
familie Wijnen inmiddels wel. Niet
alleen zijn Sjon zelf en zijn ouders lid,
zonen Jan (14) en Thijs (12) ook. Sjons
vrouw Yvonne (43) gaat in de zomer
geregeld mee. “Oma heeft ze ermee
aangestoken. Ze nam ze er altijd mee
naartoe. Jan schiet inmiddels beter
dan ik.”
Sjon is bijna zestien jaar getrouwd
met Yvonne. “We zagen elkaar tijdens
het prei poten en in het Mafcentrum
tijdens het uitgaan.” Volgens Sjon
sloeg de vonk echter ver buiten
Maasbree over. “Tijdens een optreden van The Celtic Soulbrothers, een
bandje uit Maasbree, in het ZuidHollandse Pijnacker.” De twee zijn
sinds 1990 samen en stapten in 2003
in het huwelijksbootje. Tot vorig jaar
hadden ze samen een bedrijf, waarmee ze diverse soorten sla en prei
teelden. Nu telen ze nog op kleinere

BioVerbeek groeit! Groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een:

Algemeen medewerker
met oog voor biologie

Wil jij in een levendige omgeving aan de slag
en jezelf verder ontwikkelen?
Ervaren of starter: wij gaan samen met jou en jouw
capaciteiten en talenten aan de slag
om er een succes van te maken.
Kijk voor meer informatie op
www.bioverbeek.nl/werken-bij-bioverbeek
Bij interesse ontvangen we graag je CV en motivatie
voor 1 maart 2019 via harry@bioverbeek.nl
Indien onze keuze op jou valt, bieden we je een afwisselende
en uitdagende functie, waarin je kunt groeien middels
begeleiding, coaching en cursussen.
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opinie
facebook.com/
hallopeelenmaas
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 04

Een heemkundevereniging is onmisbaar voor ieder dorp
Een groepje historieliefhebbers besloot onlangs een nieuwe heemkundevereniging op te richten in Kessel. Met Heemkundekring Kessels Eigen gaan
ze proberen de historie van het Maasdorp op een zo goed mogelijke manier
te waarborgen. In andere dorpen is helemaal geen eigen heemkundevereniging te vinden. Wordt de historie dan wel goed bewaard daar? Vandaar dat we
twee weken geleden de stelling ‘Een heemkundevereniging is onmisbaar voor
ieder dorp’ hadden. De meeste mensen die stemden, 64 procent, waren het
eens met de stelling. Zij vinden dat ieder dorp genoeg aandacht moet krijgen
in historische zin.

Tegenstanders kunnen beargumenteren dat een overkoepelende
 rganisatie ook genoeg is. Dan kun je nog regelmatig genoeg tijd besteden
o
aan de aparte dorpen. Daarbij is PeelenMaasNet al een geweldig instrument om de historie van de verschillende dorpen op te zetten. Daar was
echter slechts 36 procent van de stemmers het mee eens. De grootste
groep vindt dus dat ieder dorp, hoe klein ook, een groepje mensen verdient
dat zich bezighoudt met het uitzoeken en archiveren van de geschiedenis.
Want zoals Annie Douven-Basten terecht liet weten op Facebook: “Elk dorp
heeft zijn eigen verleden.”

Duitse les op school is overbodig

‘t Kriebelt

eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Door een tekort aan leraren Duits, kan het zijn dat er over een tijdje op de
middelbare scholen geen les meer wordt gegeven in deze taal.
Landelijk gezien volgt maar 3 procent van de leerlingen op het vmbo Duits.
In Limburg ligt dit iets hoger. Hier komen we veel meer in aanraking met de
Duitse taal, al is het maar omdat je zo de grens bent overgestoken. Ook zijn er
veel bedrijven die graag iemand in dienst hebben die zich in het Duits weet te
redden. Mensen die meerdere talen spreken, zijn gewilder. Het is dus belang-

rijk dat het vak Duits op middelbare scholen blijft bestaan. Aan de andere kant
wordt er tegenwoordig vaker gevraagd om mensen die goed Engels kunnen
spreken. Dat is pas echt een wereldtaal. Duits maakt tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger toen we massaal naar de Duitse tv-zenders keken, minder
deel uit van ons dagelijks leven. Daarnaast is het misschien beter om meer
aandacht schenken aan een goede Nederlandse taalvaardigheid. Duitse les op
school is overbodig. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling > eens 79% oneens 21%

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

MONTAGE-MONTEUR PROJECTEN

De Fraku is een begrip in

Werk je het liefst zelfstandig binnen een van onze projectteams en

CV installaties, onderhoud,

staat kwaliteit voor jouw voorop?

service en warmteadvies.

SERVICETECHNICUS
Is het ontdekken, uitzoeken en oplossen van storingen jouw
uitdaging? Wil je als deskundige vrijheid in jouw werk waarbij
klantgerichtheid centraal staat?

MONTAGE-MONTEUR
PARTICULIERE KLANTEN

En dat al meer dan 75 jaar!
Samen met 35 ervaren
vakmensen bouwt en
onderhoudt de Fraku voor
zowel particulieren als ook
grote (nieuw)bouwprojecten.
Onze installatiespecialisten
zijn ervaren en geschoold.

€5,-

Wil je iedere dag variatie in jouw werk en geeft het contact met
particuliere klanten jou inspiratie? Zijn verwarming-, koel-, en
sanitaire installaties voor jou “gesneden koek”?

Kijk op www.fraku.nl/vacatures voor alle informatie

Truien
nu:

De Fraku is een Kiwa
gecertiﬁceerd installatiebedrijf.

Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Wil je werken in een mooi bedrijf met leuke collega’s en ben je
een echte teamplayer? Stuur dan een email met je CV naar:
AAR ERVA
75 J
RI
AN

!
NG

CV-Installatie
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Tel: 077 - 323 00 41 • info@fraku.nl • www.fraku.nl

M

FRAKU L.J.Costerstraat 16 • 5916 PS Venlo

IN G

!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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info@fraku.nl t.a.v. Dhr Frans Kuijpers.
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Onderhoud

Het is écht de mooiste tijd
van het jaar: de vastelaovend.
Ik heb het met de paplepel
ingegoten gekregen. Als
meisje op de basisschool ‘s
ochtends naar school, nog
even leren. Tussen de middag
snel een boterham, het ‘vastelaovespekske’ aan en door
mam in de schmink worden
gezet terwijl carnavalsliedjes
uit de geluidsboxen knalden.
De hele middag op school
polonaise lopen, limonade drinken en zakjes chips en snoep
eten. Na school met de hele buurt
de kroeg in. Pap en mam dronken
een pilsje terwijl wij door de
kroeg en over straat renden en
het grootste plezier hadden met
confetti en serpentine in onze
zakken. Daarna samen een frietje
eten en weer naar huis, want er
kwamen nog vier dagen vol ‘lol
en plezeer’ aan.
Nu mag ik mijn eigen tradities
maken. Het inschieten op de elfde
van de elfde in het dorp met het
eerste pilsje op het nieuwe
‘vastelaovesseizoen’, de ‘vastelaoveskrant’ maken, buuttes en de
LVK-finale kijken, liedjes oefenen
zodat ik ze mee kan zingen, de
‘vastelaovesvlag’ uithangen als
de prins bekend is, de vensterbank versieren in rood-geel-groen
en elk jaar een nieuwe carnavalsoutfit maken.
Maar er was één traditie die
nog ontbrak. Schminken.
Want een carnavalsoutfit is niet
compleet zonder een bonte
verzameling verf op je gezicht en
glitters tot in je onderbroek.
Dus ging ik het leren. Ik leer de
‘foefjes’, krijg de techniek inmiddels in de vingers en heb mijn
wensenlijst met nieuwe schmink,
verf, penselen en vooral die
glitter, al klaar. Nog een paar keer
de liedjes oefenen, dat ‘vaste
laovespekske’ in elkaar zetten
met de ‘maedjes’ en bedenken
welke verhouding schmink en
glitter er over drie weken dageService
Warmteadvies
lijks op mijn gezicht
wordt
gesmeerd. Is het al bijna zover?
‘’t Kriebelt, ik wiebel. Ik klazeldazel-razel op mien bein...’
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Bijeenkomst Kessel dinsdag 19 februari

Herinrichting Baarskampstraat

Afsprakenmodule tijdelijk
niet bereikbaar
Donderdag 14 februari kunnen vanaf 13.00 uur tijdelijk digitaal geen afspraken gemaakt worden.
Naar verwachting zal dit ongeveer tot 19.00 uur duren.

Peel en Maas

Voor wie én waarvoor zijn de
gratis afvalzakken?
Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken
halen. In Peel en Maas hebben wij drie soorten zakken voor
verschillend afval. Om deze op de juiste manier te gebruiken,
zetten wij u dit nog eens op een rij:

De Baarskampstraat wordt opnieuw ingericht. Daarom willen wij vooraf met de bewoners
van deze straat in gesprek gaan over hun wensen, ideeën en eventuele knelpunten tijdens
een informele bijeenkomst op dinsdag 19 februari om 19.00 uur bij De Paort in Kessel.

Container niet vol?
Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan
overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend
via het gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl
Heeft u thuis geen internet?
Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de Gemeente
raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas. Handig en
u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt ontvangen.
Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen op
een moment dat het u uitkomt.

Glas in de glasbak of naar
Milieupark
Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je in de centrale
glasbak bij u in de buurt. Glazen potten en flessen mag u met deksel en
kleine restjes in de container gooien.
Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en schalen, spiegels en
vensterglas kun je gratis inleveren bij het milieupark. Het plaatsen van glas naast de centrale
inzamelcontainer is onveilig en leidt ook vaak tot vernieling.

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.

• Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal: deze zakken
zijn alleen voor inwoners die luiers of incontinentiemateriaal apart
inzamelen. In elke kern is minimaal één inzamelpunt voor luiers.
• Grijze restafvalzakken: deze zakken zijn voor iedereen en alléén
bestemd voor restafval.
• Doorzichtige PMD-zakken: deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement
of hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan
PMD-zakken.
Zakken mogen maximaal 5 kilo wegen
Onjuist gebruik van de zakken
We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen
bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken
aan in de PMD-containers. De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de
zakken op de juiste manier en alléén voor de afvalinzameling worden gebruikt .
Grote zak gebruiken in container
Soms worden grote containerzakken gebruikt door bewoners. Dat mag, maar dan moet wel
de zak vooraf los van de rand worden gemaakt door de bewoners. In de gft-container mag
u alleen maar composteerbare zakken gebruiken. Deze zakken verstrekken wij niet.
Controle op de PMD-inzameling én juist gebruik van de zakken
U mag PMD los of in een doorzichtige zak in de container aanbieden. PMD in grijze/zwarte
zakken worden door het bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd, omdat men niet kan zien wat
er in de zakken zit. Ook zit er vaak afval in de PMD-container dat er niet in mag.
Afkeur van PMD betekent dat dit afval alsnog bij het restafval komt, dit is slecht voor milieu
en onnodig hogere kosten.
Wat is PMD?
Plastic verpakkingen: plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen
van bijvoorbeeld vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons
van wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en shampoo, plantenpotten.
Metaal (blik): drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen
deksels van potjes, kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.
Drankpakken: kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap,
zuivel (melk, yoghurt) of gezeefde tomaten, kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.
Wat is géén PMD
Verpakkingen met inhoud, chipszakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld
medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak.
Ook hard plastic zoals speelgoed hoort bij restafval. Groot materiaal, bijvoorbeeld
tuinstoelen, kunt u gratis wegbrengen naar het milieupark.
Dank je wel!
Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze: dank je wel daarvoor!

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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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.

L1 nog goed te ontvangen in het buitengebied
Vanaf 1 januari ontvangen abonnees van Canal Digitaal geen L1
Televisie meer via de satelliet. Aangezien een groot deel van onze
inwoners in het buitengebied woont, was dit voor CDA Peel en Maas
aanleiding om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het College
van B&W.
Aangezien L1 een grote maatschappelijke functie heeft en het
aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Peel en Maas nog

behoorlijk tijd in beslag neemt, is dit
voor het CDA een onwenselijke situatie.De provincie Limburg heeft gereageerd op vragen die de provinciale

CDA-fractie stelde aan het college van
Gedeputeerde Staten. Hieruit zijn verschillende tips gekomen. Naast dat L1
online te ontvangen is via de website,
tablet, smartphone en internettelevisie op smart tv’s wordt L1 Televisie
nog wel uitgezonden via satellietprovider Joyne. Ook is het mogelijk om L1
Televisie via Digitenne (DVB-T) op de
ether te ontvangen. Dit is volgens de

provincie een prima alternatief voor
Canal Digitaal, ook in grote delen van
het buitengebied van Limburg.
Wij raden iedereen die er mee te
maken heeft aan de tips van de provincie Limburg te testen.

Sandy Janssen en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas

Op kamers in je eigen kern
Wonen anno 2019 ziet er heel anders uit dan pakweg tien jaar geleden. Zeker voor studenten of starters is het steeds lastiger geworden om
een plekje te vinden. Ook jongeren in Peel en Maas merken dat.
Hoe kunnen zij in hun eigen kern blijven wonen als de kansen op een
woning daar klein zijn?
Als jongeren van Lokaal
Peel&Maas denken wij dat dit vraagstuk anders benaderd moet worden.
We moeten samen op een andere
manier gaan kijken naar de woon-

behoefte van deze groep mensen.
Niet alleen traditioneel denken, maar
juist denken aan nieuwe manieren
van woon-inrichting. Waarom bouwen
voor starters in een kern als er hui-

zen leegstaan? Waarom niet verpaupering en verloedering tegengaan
door juist die leegstaande huizen te
scheiden in meerdere wooneenheden zoals studio’s of appartementen?
Geef starters en studenten de kans om
hun eigen plek te krijgen in hun eigen
kern. Op die manier blijft de toekomst
in Peel en Maas en krijgen juist deze
mensen de kans om hun toekomst op
te bouwen in onze mooie gemeente.

Op kamers in je eigen kern. Heb jij
ook ideeën over wonen en woningbouw voor jongeren in Peel en Maas,
laat het ons weten. We gaan graag het
gesprek met je aan.

Robert Hermans en Sanne Hermkens,
raadslid en burgerraadslid
Lokaal Peel&Maas

Update kinderraad
Afgelopen december hebben we vragen gesteld aan het college om
een kinderraad in onze gemeente te initiëren. Een kinderraad leert
kinderen hoe een democratie werkt, hoe een gemeenteraad functioneert en hoe ze invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur.
Een kinderraad kan zich buigen
over thema’s die belangrijk voor hen
zijn. Ons idee is om per basisschool
twee leerlingen uit de bovenbouw
af te vaardigen met input en betrokkenheid van de andere klasgenoten.
Naar aanleiding hiervan hebben we

gesprekken gehad met de burgemeester. Dit initiatief valt onder haar portefeuille en ze heeft ervaring met een
kinderraad toen ze burgemeester was
in de gemeente Grave.
Bij het laatste gesprek zijn ook
Sam van de Bovenkamp en zijn leer-

kracht Pascal Ueberbach uitgenodigd.
Sam had de burgemeester een brief
geschreven met een soortgelijk idee.
We zijn verheugd over het feit dat Sam
hiermee bevestigt dat er behoefte aan
is. Buiten Sam zijn er nog meer kinderen van verschillende basisscholen in
onze gemeente die graag mee willen denken over het opzetten van een
kinderraad. Zij hebben zich gemeld
naar aanleiding van de aandacht die
de media al aan ons plan hebben

besteed. Zij zullen een bijdrage gaan
leveren aan de verdere ontwikkeling
van het opzetten van de kinderraad.
We hopen dat heel veel scholen en
kinderen in onze gemeente enthousiast raken en indien er op dit moment
vragen zijn, neem dan gerust contact
met ons op.
Karin Jacobs-Opstals en
Suzan Hermans,
raadsleden VVD Peel en Maas
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Kom naar PAvSerrassen!
en laat je

Op het Bouwens verzorgen we
techniekonderwijs. Speciaal
voor leerlingen van groep 7 en 8
organiseren we twee interessante
middagen om jou hiermee kennis
te laten maken.
Je kunt ons techniekonderwijs
ontdekken of kennismaken met
het technasium.
De bijeenkomsten duren van
14.00 tot 16.00 uur.
Aanmelden via de website:
www.hetbouwens.nl > groep 7/8

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

Wo 13 en 20 februari

Ontdek techniek op het Bouwens!
Het Bouwens | Minister Calsstraat 10 | Panningen | www.hetbouwens.nl
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15 VRAGEN

aan
Nienke Engelen

Een volle
week

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Nienke Engelen
15 jaar
Meijel
Het Bouwens

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Thuis hebben
wij een boerderij met koeien en daar
werk ik vaak na school en in de vakanties. Veel meer dan een paar uur per
week. Het is niet dat ik echt bepaalde
taken heb die altijd moet doen, maar
gewoon wat er die dag moet gebeuren.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik zou niet weten hoe ik iemand het
liefst zou verrassen, ik ben namelijk niet
zo van iemand verrassen. Zelf word ik al
helemaal niet graag verrast, daar ben ik
veel te nieuwsgierig voor.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Vaak lig ik op vrijdag- en zaterdagavonden op de bank, het liefst met mijn kat.
Maar ik vind het ook heel erg leuk om
naar een feestje van een vriendin toe
te gaan.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Onlangs toen ik op een vrijdag op

school was, heb ik nog iemand geholpen. Er waren kinderen van groep acht
die kennis kwamen maken op onze
school en zij moesten een lokaal vinden.
Toen heb ik ze het lokaal even gewezen,
dus daar waren ze wel mee geholpen.
Wat heb je liever: iedereen hoort wat
jij denkt, of jij hoort wat iedereen
denkt?
Dan kies ik voor horen wat iedereen
denkt. Ik ben namelijk supernieuwsgierig en wil dan ook graag veel weten als
mensen het ergens over hebben. Ik zou
het dus wel handig vinden als ik kan
horen wat iedereen denkt.
Wat doe je al sinds kleins af aan en
vind je nog steeds leuk om te doen?
Wij gaan vaak met koeien naar de
keuring en daarbij kun je dan met drie
koeien een groepje maken. Dan draagt
er ook iemand een bordje met de naam
van het bedrijf waar de koeien van zijn.
Dit deed ik toen ik kleiner was al veel
en nu als het nodig is ook nog wel eens.
Ik vind het altijd erg leuk om naar de
keuring te gaan.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Het liefst zou ik op een regenachtige
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dag ’s morgens een beetje werken op
de boerderij, dan ’s middags lekker op
de bank liggen en weer opwarmen.
Vaak moet er dan ’s avonds ook weer
wat werk gebeuren op de boerderij, wat
ik dan ook nog doe.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Dat is een blauwe broek die ik heel
erg lekker vind zitten. Hij is makkelijk
te combineren met shirtjes, ook al is
het een beetje een andere kleur blauw
dan normaal. Ik heb ook veel truien die
op deze broek passen en draag hem
daarom heel erg graag.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Gelukkig heb ik echt nooit dat ik niet
kan slapen. Het komt wel eens vaker
voor dat ik op de bank in slaap val en als
ik dan naar bed ga, slaap ik vrijwel meteen weer door.
Wanneer had je meteen een klik met
iemand?
Afgelopen jaar met een excursie van
school zat ik naast Femke. Ik kende
haar toen nog helemaal niet, maar we
zijn aan de praat geraakt en nu zijn
we echt goede vriendinnen. Wij hadden dus meteen een goede klik met
elkaar.

Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Dat is Spanje. Daar waren we toen met
het gezin lekker op vakantie en we hebben allerlei leuke dingen gedaan. Ik ben
echt een huismus, dus als ik vakantie
heb, blijf ik het liefste thuis. Dat vind ik
altijd heel erg fijn.
Wat is je raarste droom?
Dat zou ik echt niet meer weten.
Ik droom sowieso niet heel veel. Als dat
wel gebeurt, ben ik mijn dromen de volgende dag al vergeten, dus ik weet ook
niet meer wat mijn raarste droom ooit is.
Wat is je grootste blunder?
Ik kan helemaal niet goed koken en laat
dan ook vaak wat aanbranden. Maar ik
heb ook helemaal geen zin om dat te
leren, dus steek ik er geen energie in.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom eigenlijk over heel erg veel
dingen. Meestal iets wat ik leuk vind.
Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Dat ligt eraan. Als ik in het bedrijf niet
zou hoeven helpen, dan zou ik een paar
dagen op de bank liggen en ook veel
leuke en gezellige dingen met vriendinnen doen.
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Kort geleden besefte ik
ineens hoe vol een week
eigenlijk kan zitten. Als jongere heb je hoogstwaarschijnlijk school, huiswerk, toetsen
en eventueel nog een sport of
bijbaantje. Als volwassene
heb je meestal een baan en ga
je af en toe gezellig uit eten
met vrienden of kennissen.
Daar komen vaak ook nog een
heleboel huishoudelijke
klusjes bij, ook als je al met
pensioen bent.
Bij mij is de lesstof op school
nu steeds belangrijker aan het
worden, nu is het zelfs zo
belangrijk dat ziek zijn al problemen kan veroorzaken. Als ik
een week weg ben geweest,
kan het zo maar zijn dat ik
allerlei belangrijke stof heb
gemist, die ik nodig heb voor
het eindexamen. Ik begrijp dat
leraren het belangrijk vinden
dat je bij blijft met je huiswerk,
maar soms ben je daar gewoon
te ziek voor. Maar zelfs als je
niet ziek bent, kan je week zo
vol zitten, dat het je ook even te
veel wordt. Alles neemt uiteindelijk tijd in en als je voor elke
dag iets gepland hebt, dat ook
echt die dag gedaan moet
worden, voelt het vaak als te
veel. Het zorgt voor stress, een
begrip dat veel mensen kennen.
Dus met alle drukte die je bezig
houdt, kan het soms moeilijk
zijn om dingen bij elkaar te
houden en te zorgen dat alles
succesvol verloopt. Maar toch,
om de een of andere reden, lukt
het mij vrijwel altijd weer om
alles op tijd af te hebben en
daarbij ook nog eens aan hobby’s, werk en sporten toe te
komen. Nu nog proberen om
dat stressloos te kunnen.
Lisa
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11 vragen aan Frank en Chantal Timmermans

‘Bedenktijd was achteraf niet nodig’

P R I N S F R A N K E N P R I N S E S C H A N TA L
GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Graasvraeters Grashoek

Steek op,
pet aaf…
Alaaf!

Wie ben je?
Ik ben Frank Timmermans, 38 jaar en bijna 7
jaar getrouwd met prinses Chantal. Zij is 31 jaar.
We hebben drie kinderen: Jesse (12) Fenne (6) en
Daaf (3).
Waar werk je?
Ik werk bij de Sligro in Venlo op de non food-afdeling als verkoopmedewerker. Na het uitkomen
waren de collega’s zo enthousiast, dat ze in de
winkel een carnavalsplein hebben gemaakt met
onze prinsenfoto.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
We vonden het een enorme eer dat we werden
gebeld door vorst Rick, maar we waren op dat
moment wel even in shock. We hebben toen wat
bedenktijd gekregen, maar achteraf gezien hadden
we die helemaal niet nodig, want de beslissing
was al snel gemaakt.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor ons het samen vieren van
een geweldig feest. Het verkleden, het schminken,

de gezelligheid, het dorpse gevoel. Dat is voor ons
carnaval.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Met al onze dorpsgenoten en carnavalvierders gaan
we er samen één taak van maken, en dat is dat de
‘vastelaovend’ van 2019 onvergetelijk wordt.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Dat iedereen op zijn eigen manier er een prachtig
feest van gaat maken. De saamhorigheid is een fijn
gevoel met die dagen en we hopen dat iedereen
dat mag beleven!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Voor ons was het uitkomen zeker een hoogtepunt,
maar we verheugen ons op alle activiteiten die er
komen gaan. We krijgen heel vaak als tip dat we
van alles moeten gaan genieten, dus dat wordt
zeker ons plan!
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Ik heb geen favoriet nummer, want er komen elk

jaar weer superleuke, nieuwe liedjes uit die erbij
horen. Maar toch, de golden oldies mogen deze
dagen zeker niet ontbreken.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat we eerst proberen uit te slapen. Maar dan
kunnen we gaan nagenieten van een onvergetelijke
tijd die we nooit hadden willen missen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Door heel veel te liegen en smoesjes te verzinnen.
Het was in het begin wel lastig en onwennig om
steeds te moeten liegen, maar dat ging ons steeds
beter af. Op een gegeven moment werden we er
gewoon goed in. Het was toen een leuk spelletje
om te spelen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Die vraag kan ik niet beantwoorden, maar we
zullen het ‘vastelaovesseizoen’ iedereen in de
gaten houden en een eventuele opvolger zeker in
gedachten houden.
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Het ongrijpbare geheel
van De Pluus
Prins Frank I gefeliciteerd!

De vereniging voor ‘vastelaovesliefhebbers’ De Pluus houdt ook dit jaar weer het Pluuzebal. Bij zaal Thoes in
Panningen komen op zaterdag 9 februari bij elkaar voor een avond vol improvisatie en het ‘vastelaovesgeveul’.
Wat begon als een clubje vanuit een Panningse joekskapel is uitgegroeid tot een ongrijpbaar geheel van mensen
die houden van de vastelaovend, zo vertelt Ruud Lucker.

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

Proﬁciat prins Frank I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

kultura.nl
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eenhele
heleﬁﬁjne
jne carnaval!
carnaval!
Prins Frank
Joeri gefeliciteerd,

HOVENSBOS
dierenpension

Namens dierenpen sion Hovensbos
felic iteare José en Wiel;
prins Fran k I en prinses Chantal

Zet de Grashook mèr good oppe kop!
Houwenberg 1a Grashoek | T 077-3071137 | www.hovensbos.nl

Prins Frank en
Prinses Chantal

GEFELICITEERD

GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

Team Sligro Venlo

“Iedereen is welkom”, begint
Ruud, één van de initiators van
FC De Pluus. “Het is geen besloten
feest of groep. We horen nog wel eens
dat mensen zich afvragen of ze wel
mogen komen naar het Pluuzebal.
Uiteraard mag dat. We hebben plek
voor 150 mensen, daarna is het vol.
Het lijkt misschien een beetje alsof
we een carnavalsvereniging zijn, maar
dat zijn we zeker niet. We letter er
ook goed op dat onze activiteiten niet
bijten met die van de carnavalsverenigingen uit de buurt.”
Ieder jaar wordt ook een prins uitgekozen op het Pluuzebal. “Dat bekijken we op de avond zelf”, vertelt
Ruud. “Met iets van stemmen wordt
dan beslist wie het wordt. We vragen aan de kandidaten wel of ze het
willen natuurlijk. Vorig jaar hadden
we prins Michael. Die was meer toevallig op het bal, maar ging helemaal los toen hij tot prins werd

benoemd.” Naast de prinsonthulling
is het volgens Ruud vooral flauwekul,
licht entertainment en er zijn optredens van allerlei muziekgroepen.
“We maken niet bekend wie er optreden. Dan heb je de kans dat mensen
komen voor een bepaalde naam. We
willen juist dat ze komen voor de
avond zelf.”

Nieuw Sjpek met
Eierbal
De Pluus probeert iedere keer
de avond op een ludieke manier
aan te kleden. Voor deze editie is
het thema een live televisie-uitzending. “We hebben een eigen televisiezender gemaakt, PZB4”, aldus
Ruud. “Daarmee hebben we laatst
al een uitzending van Omroep P&M
‘gehackt’.” In de video die midden in een aflevering van het
Vastelaovescafé voorbij kwam, was

Christiaan van Roij te zien als medium
die gebeld wordt door prins Michael.
Het Pluuzebal kan gezien worden
als het begin van de ‘vastelaovend’.
Dit jaar heeft De Pluus besloten ook
een bal aan het einde van de periode te organiseren. In café Tinus in
Panningen vindt op dinsdag 5 maart,
de laatste dag van carnaval, vanaf
23.11 uur het Sjpek met Eierbal plaats.
“Bij De Pluus zitten veel artiesten
die optreden met de ‘vastelaovend’.
Daarom is het zo dat we voor de
dagen zelf al een bal hebben en eentje als het bijna is afgelopen. Dan hebben we tijd.”
Het Pluuzebal op zaterdag 9 februari begint om 20.30 uur bij Thoes.
De deuren gaan om 20.00 uur open en
van 20.30 tot 21.15 uur is de receptie van de aftredende prins Michael.
Daarna begint het programma.
“Verkleed komen mag”, aldus Ruud.
“Maar het hoeft niet. Alles is goed.”
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Proficiat
Prinses Chantal
& Prins Frank!

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

bouten-groep.nl

Doe dan de

CAN
QUICKS
valis!
van Ar

Bespaar op OZB
en erfbelasting
Voor meer informatie of een
afspraak met WOZ-specialist
Ger van den Hombergh,
bel: 0478-578257
of mail naar: info@arvalis.nl

www.arvalismakelaars.nl
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11 vragen aan prins Arjan I

CV De Kemphazen Egchel

‘Straks gesloopt in het kwadraat’

Wie ben je?
Mijn naam is Arjan Leijsten, in de Egchelse volksmond ook wel bekend als Leij, Leijsten of Roeije.
Ik ben 27 jaar, woon samen met Evi de Kleijne die
tijdens de onthulling nog onwetend was dat ze prinses zou worden. Gelukkig wist ze dit wel te waarderen. Mijn vader vond het ook helemaal geweldig.
Hij is zelf prins geweest in Egchel in 1987. Ik moet
aardig mijn best gaan doen om hem bij te houden.
Het eerste gedeelte van mijn spreuk heb ik overgenomen van de spreuk van mijn vader.
Waar werk je?
Ik werk bij gemeente Nederweert. Hier houd ik me
als informatiespecialist bezig met digitaliseringsvraagstukken. Dagelijks ondersteun ik mijn collega’s
met hun softwarepakketten. Op het werk word ik
al aangesproken met Hoogheid, Prins Pils en noem
maar op. Nu merk je pas hoeveel mensen echt
geven om de ‘vastelaovend’.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Kippenvel. In september was ik nog totaal niet met
de ‘vastelaovend’ bezig, ondanks dat ik al bij de
raad zat. Dat vorst Maurice mij belde was totaal
onverwacht. Toen ik zijn naam als inkomende
oproep zag staan, kwam er wel direct een bepaalde
spanning op. Het zal toch niet… Ja hoor, toch wel!
Toen kreeg ik ook nog te horen dat er voor het eerst
een adjudant gekozen mocht worden. Ik ging voor
Frank Gielen, een goede vriend uit de vriendengroep Wiet te Wiet en een feestbeest met een portie doorzettingsvermogen om niet als eerste naar
huis te gaan.
Wat betekent carnaval voor je?
Het carnavalsgevoel voor mij

’Zit de zorge aan
de kank , veur os is
dit unne sjoene tied,
want deze vastelaovend
goan wae Wiet
te Wiet!’

is saamhorigheid en genieten. Voorheen vierde ik
de ‘vastelaovend’ altijd samen met mijn vriendengroep. Dan zaten we donderdagavond al in de kiët
omdat we niet konden wachten. Sinds ik bij de raad
zit, ben ik de ‘vastelaovend’ anders gaan ervaren,
heb ik meer gevoel gekregen voor de muziek en de
activiteiten.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik vind dat je als prins voorop in het feestgedruis
moet gaan. De volledige 200 procent inzet. Ook ga
je een keer op bezoek bij een aantal Egchelse
verenigingen, gezellig wat kletsen over van alles
en nog wat. Zelf ben ik actief als leider bij Jong
Nederland Egchel. Heerlijk om te zien hoe de ‘vastelaovend’ al leeft bij de Egchelse jeugd. Samen dansen en zingen. Liever met zijn allen op het podium
dan alleen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Natuurlijk een geweldige ‘vastelaovend’. Geniet er
van dat je samen met anderen een aantal dagen
volledig los kan en mag gaan. ‘Vastelaovend’ is het
helaas maar één keer per jaar!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Eigenlijk heeft elke activiteit wel iets unieks. De onthulling spreekt voor zich, eindelijk dat moment dat
je de lucht in kan springen. Ik verheugde me toch
het meeste op de eigen receptie met al die bekenden. Onze vorst zei tegen mij: ‘Arjan, vergeet vooral
niet om ervan te genieten.’
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
De afsluitingsnummers ‘Nao ‘t Zuuje’ van Lex Uiting

PRINS ARJAN
GEFELICITEERD NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

en natuurlijk ons eigen ‘Egchels Geveul’ kunnen
zeker niet ontbreken. Ook het nummer ‘1000 Sterre’
van Bjorn en Mieke heeft voor mij een speciale
betekenis. Mijn moeder, een echte ‘vastelaovesgek’,
is veel te vroeg overleden. Met dit nummer kijk ik
altijd even naar boven of zij ook de polonaise loopt.
Ze zal zeker weten trots zijn op haar zoon die nu de
heerser van De Kemphazen mag zijn.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik vermoed dat ik na deze ‘vastelaovend’ gesloopt
in het kwadraat zal zijn. Misschien dat ik stiekem toch nog een laatste pilsje ga drinken met
De Kemphazen. Woensdag en donderdag heb ik vrij.
En dan die zaterdag maar weer op stap?
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb het mezelf ook moeilijk gemaakt door het
niet aan Evi te vertellen. Thuis kon ik er dus ook
niet over praten. Toevallig kreeg ik op bezoek bij
de toekomstige jeugdprins een goede tip van zijn
vader. Hij zei tegen zijn zoon dat je het beste kan
denken dat er iemand anders jeugdprins wordt.
Die namen noem je ook steeds als anderen er
om vragen. Zo speel je het spelletje makkelijk
mee.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Wow, wat een moeilijke vraag. Voor mij mag iedereen dit zijn. Er lopen in Egchel genoeg goede potentiële prinsen rond. Volgens mij heb ik enige invloed
op het kiezen van mijn opvolger. Dus opvolger:
ik lust graag een koud biertje na het lopen van een
polonaise, haha.

PROFICIAT

PRINS

ARJAN I
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Jeug Vastelaovend Baolder
De populairste party
locatie van het zuiden
feliciteert deze
SUPERPRINS en
wenst hem een SUPERTIJD

Nieuw jeugdprinsentrio
in Baarlo
Maud Linders is vrijdag 1 februari tijdens het Knalbal van Jeug Vastelaovend Baolder uitgeroepen tot de
nieuwe jeugdprinses van Baarlo. Samen met haar adjudantes Sterre en Meike gaat zij voorop deze ‘vastelaovend’.

Wea winse Prins Arjan I, adjudant Frank, jeugdprins
Ties en jeugdprinses Maud unne sjoëne Vastelaovend!

Maasbreeseweg 12b, 5981 NB Panningen • Tel. 077-720-1947
info@vandurengroenservice.nl • www.vandurengroenservice.nl

Proﬁciat prins Arjan I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
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prins
Arjan I
Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

Prinses Maud I kwam tevoorschijn
in jongerencentrum Sjiwa nadat eerst
de hele nieuwe jeugdraad van elf en
ceremoniemeester Darrel tevoorschijn
waren gekomen. Nadat de proclamatie

was voorgedragen, verscheen de
nieuwe prinses samen met adjudantes
Sterre en Meike vanachter de gordijnen. Hun motto is: ‘Al 1 kieër 11 jaor
vriendinne, dus kèn ‘t fieës nów ech

beginne!’ Het jeugdtrio feliciteren kan
tijdens de receptie op zaterdag
2 maart in jongerencentrum Sjiwa,
aansluitend na de ‘vastelaovesmis’ om
20.00 uur.

Nieuw prinsentrio
Kessel-Eik
Tijdens de Bontje Aovend van carnavalsvereniging De Eikkaters in Kessel-Eik is het nieuwe prinsentrio van dit
jaar onthuld. Prins Ger I gaat deze ‘vastelaovend’ voorop met zijn adjudanten Lei en Dan.

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

Elk jaar vinden tijdens de Bontje
Aovend in het Kessel-Eikse gemeenschapshuis diverse optredens plaats van
artiesten van eigen bodem. Na afloop

daarvan werd er afscheid genomen van
prins Bjorn I en zijn adjudanten Rob en
Nick, die in 2018 voorop gingen. Ger Klij
werd uiteindelijk onthuld als de nieuwe

prins van De Eikkaters. Lei van den
Heuvel en Dan Blomen zijn zijn adjudanten. Hun motto luidt: ‘Laot gaon, laot
gaon, de vastelaovend is zoë gedaon!’.
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11 vragen aan prins Luc I

CV De Kieveloeët Meijel

‘Ik wil mezelf blijven en iedereen
erbij betrekken’

Wie ben je?
Ik ben Luc van den Beuken, 45 jaar oud en al meer
dan 16 jaar samen met de ‘Beste Méélse Maestro’
Han Coulen. Samenwonend, niet getrouwd, geen
kinderen. Mensen kennen mij van vriendengroep
en muziekgroep De Bubs en ik ben een echte ‘vastelaovesgek’. De reacties van familie, vrienden,
buurt- en dorpsgenoten die ik gekregen heb na mijn
uitkomen, zijn overweldigend en hartverwarmend!
Waar werk je?
Ik werk ondertussen al 16 jaar bij Holland Casino
Venlo in de functie van shiftleader Tafelspelen.
Ook daar krijg ik geweldige reacties van de collega’s en het is zeker de bedoeling dat ik me daar
één keer als prins Luc I laat zien. Ik krijg alle medewerking van mijn werkgever om het werk te combineren met mijn verplichtingen in de rol als Zijne
Doorluchtige Hoogheid prins Luc I.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik word al jaren genoemd in de prinsenpoule, maar
gezien mijn leeftijd had ik het zeker niet meer
verwacht. Mijn eerste reactie was: ‘ik ben vereerd
dat je me vraagt en ja ik doe het’. Ik word vanuit
De Kieveloeët bijgestaan door vorst Wiljan, adjudant
Mark en kledingman René die hun rol vast
bij de vereniging vervullen. Verder
word ik natuurlijk ook bijge-

staan door het comité en de raad van elf.
Wat betekent carnaval voor je?
Samen feestvieren en genieten van de ‘sjonste tidj’
van het jaar!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taak is voornamelijk om er samen met de
‘Méélse’ bevolking en De Kieveloëet een onvergetelijke ‘vastelaovend’ van te maken, op welke manier
dan ook. Ik vier al bijna mijn hele leven ‘vastelaovend’, dus wat betreft de voorbereiding zit het
wel goed. Ik wil vooral mezelf blijven en iedereen
erbij betrekken: van ‘Kéjsjeut’ tot ‘Véngneus’ tot
‘Kieveloeët’.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Geniet van de ‘vastelaovend’ en doe dat vooral op
je eigen manier.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De uitroeping is natuurlijk heel speciaal, want daar
kijk je al weken naar uit. Verder heeft elke activiteit
iets speciaals en ik kan daar steeds weer ontzettend
van genieten. Om ‘vastelaoveszondag’ boven op de
prinsenwagen te staan, lijkt mij heel bijzonder.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
‘Dat zit bie ôs in de femilie’ van Kartoesj. Ik denk

’Vastelaovend saame,
dòr drèèjt ‘t um!’
PRINS LUC GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE
BEDRIJVEN

dan meteen aan mijn broer Erwin en zus Kim en
vriendgroep De Bubs die ik ook als familie beschouw
en allemaal echte ‘vastelaovesvierders’ zijn.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Traditiegetrouw gaan wij al jaren op Aswoensdag
met vrienden en familie naar een wokrestaurant
waar we de hele ‘vastelaovend’ onder het genot
van een hapje nog eens de revue laten passeren. Dit jaar staat echter vanuit De Kieveloeët ‘het
afscheid van de prins’ op het programma en sla ik
het wokrestaurant voor deze ene keer met veel plezier over.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Misschien omdat niemand het meer verwachtte dat
ik ooit nog prins zou worden, waren de verdenkingen in mijn richting dit jaar wat minder. Ik ben op
13 november gevraagd, dus heb het toch een aantal
weken voor me moeten houden, maar volgens mij
is dit goed gelukt!
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Ik denk dat er in ‘Méél’ heel veel bijzondere kandidaten rondlopen die het ‘vastelaoveshart’ op de
juiste plek hebben zitten. De keuze voor 2020 laat ik
graag over aan de voorzitter en de vorst!
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Adjudanten Leon en Frank

Prins Eric II in Baarlo
Eric Vestjens is zaterdag 2 februari uit de ‘Kookepan’ gekomen van carnavalsvereniging De Kook in Baarlo.
Samen met zijn adjudanten Leon en Frank gaat hij de komende ‘vastelaovend’ voorop als prins Eric II.

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

www.fysiocentrummeijel.nl

De soepele felicitaties
voor prins Luc I
• 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 Luc I

www.lemmenparket.nl
www.lemmenparket.nl

Wij zijn GEOPEND met de Moonlight Shopping Meijel!

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

Gefeliciteerd namens

De nieuwbakken prins is 47 jaar
en getrouwd met Els. Hun gezin
bestaat uit dochter Thera, die samen
is met Marco en twee kinderen
heeft, en zoon Paul met zijn vriendin Hilke. Eric is 24 jaar werkzaam
in het speciaal onderwijs en werkt
als ambulant begeleider op Gilde
Opleidingen en het Mundiumcollege,

waar hij docenten en studenten
begeleidt.
Adjudant Leon Crienen is ook 47
jaar, getrouwd met Claudia en samen
hebben ze een zoon, Niels. Hij werkt
als sluismeester bij Rijkswaterstaat
en heeft een eigen bedrijf, Crienen
Plastics. De tweede adjudant is
de 48-jarige Frank Amendt, CNC-

programmeur bij Eurotech in Blerick.
Hij woont samen met zijn vriendin
Ferdi en samen hebben ze vier kinderen: Lars, Isa, Janou en Stan.
Het motto van het nieuwe
Baarlose trio is ‘Gewuuen, ömdet
’t kèn’. De receptie van De Kook is
op zondag 3 maart bij zaal Unitas in
Baarlo en begint om 15.11 uur.

Inloopmiddag

Muziekduo in ‘t Hoës van Bree
Het muzikale duo Jos en Hans treedt zondag 10 februari op in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree.
Hun repertoire bestaat uit pop-, blues- en jazz-liedjes.
De twee heren, Jos Verber en
Hans Stevens, treden al jarenlang
samen op als muziekduo. Ze zingen
en begeleiden zichzelf daarbij op

akoestische gitaren. Ook proberen ze
regelmatig nieuwe liedjes uit die ze
interessant vinden. Over het
algemeen spelen ze pop, blues en

jazz. Het zondagmiddagconcert
vindt plaats in de foyer van de MFA
‘t Hoës van Bree in Maasbree en
begint om 13.30 uur.

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33

‘Don’t stop the music’
Van den Beuken, Meijel

MFA ‘t Hoës van Bree stond op zondag 3 februari in het teken van muziek. Het was weer tijd voor
‘Don’t stop the music’, het jaarlijkse muziekfeestje georganiseerd door jeugdige muzikanten.
Het thema van dit jaar was 100%NL. Ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, ooms en tantes genoten
volop van de muzikale voorstellingen van de Maasbreese jeugd. “Voor veel jeugdige muzikanten
was dit de eerste keer dat ze voor een groot publiek optraden. De gespeelde nummers varieerden
van ‘hoedje van papier’ tot ‘happy hardcore’.
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Muziekvereniging Egchel

Jubileumconcert
Muziekvereniging Egchel bestaat vijftig jaar en wil dit vieren door dit
jaar meerdere optredens te geven. Het eerste concert is een optreden
met carnavalsmuziek op dinsdag 19 februari in gemeenschapshuis ‘t Erf
in Egchel.
De Muziekvereniging groeide
sinds de oprichting in 1969 uit van
drumband, drumfanfare en fanfare uit
tot een muziekvereniging. Dit jubileum wordt gevierd op verschillende
manieren.

Groot reüniefeest
in november
Naast vaste activiteiten zoals de
aubade op Koningsdag, het opluisteren van de paasmis en communicantjes naar de kerk brengen, worden er

Jubilarissen De Zonnebloem
Maasbree
Mia Joosten en An Hanssen werden dinsdag 29 januari onderscheiden, omdat ze zich al 25 jaar
inzetten voor vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem in Maasbree. Regiovoorzitter Paul Delissen
speldde de twee dames de bij het jubileum behorende gouden insigne op. “Mia en An hebben al
veel betekend voor de mensen met een lichamelijke beperking die dreigden te vereenzamen, ze
waren altijd aanwezig bij het organiseren van activiteiten en zijn fervente lotenverkoopsters.”
Diezelfde avond werd Twan Smets officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de vereniging.

Stamboomonderzoek

Genealogie Café Peel
en Maas on tour
Het Genealogie Café reist dit jaar door enkele kernen van de gemeente
Peel en Maas. De eerstvolgende bijeenkomst waarbij mensen geholpen
kunnen worden bij het doen van stamboomonderzoek, is in de bibliotheek
van MFC De Engelbewaarder in Baarlo op maandag 11 februari.
In het Genealogie Café helpen
vrijwilligers de bezoekers met het
doen van stamboomonderzoek.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
de databanken van het online archief
PeelenMaasNet. Daar zijn onder
andere gegevens uit bevolkingsregisters en de burgerlijke stand, foto’s,
documenten en kranten te achterhalen.

Vacature!

ook concerten gegeven. Het eerste
concert is voor de Hoéskamer in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
De gasten daar worden op 19 februari
getrakteerd op een carnavalsconcert.
Op 31 maart is het de beurt aan
de leerlingen. Dan zijn er twee jeugdorkesten te gast in ’t Erf in Egchel.
De festiviteiten worden op de eerste
zondag in november afgesloten met
een groot reüniefeest voor alle muzikanten en oud-muzikanten.
Het carnavalsconcert op 19 februari duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Het café vindt elke tweede
maandag van de maand plaats.
Op maandag 11 februari is dit bij MFC
De Engelbewaarder in Baarlo, waar
de historische Heemkundevereniging
De Borcht uit Baarlo ook aanwezig is.
De bijeenkomst duurt van 18.30 tot
20.30 uur en is gratis toegankelijk.
Later dit jaar zijn Maasbree, Kessel,
Meijel en Panningen aan de beurt.

Krijg je geen genoeg van
fashion, heb jij die commerciële
drive en geef je nooit op? Kom
dan ons team in Panningen
versterken als:

Verkoopmedewerk(st)er (m/v)

32-36 uur

Drie eerste prijzen
voor dansgroep

Ga naar jolamode.nl voor meer
informatie en solliciteer!

Markt 91,
Panningen

Catheleijne Davits, Imke Peeters en Fenne Meulendijks uit
Maasbree en Meijel hebben zondag 3 februari met hun demo
teams van DéDé Dance drie eerste prijzen in de wacht gesleept.
Ze deden mee aan de danswedstrijd Shell We Dance Event in
Vught, waar zo’n honderd dansgroepen tegen elkaar streden in
diverse categorieën. Ze werden daarna allemaal beoordeeld op
choreografie, techniek en presentatie. De dames uit Maasbree en
Meijel dansen bij DéDé Dance-locaties in hun eigen dorp en trainen sinds september mee met de landelijke demoteams.
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Receptie en optocht in Panningen
Carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl houdt op zondag 10 februari de receptie van haar heersers.
Prins Leon I en jeugdprins Ries I en diens adjudanten Tijn en Stijn staan achter de receptietafels in DOK6 in
Panningen om de felicitaties in ontvangst te nemen.
De receptie begint om 15.11 uur.
Na ongeveer twee uur is het officiële
gedeelte geweest en worden de receptietafels weer opgeruimd. Dj Rob van
Soest neemt achter de draaitafels plaats

en verzorgt de rest van de middag de
muziek. De optocht van de Panningse
vereniging vindt plaats op maandag
4 maart. Opgeven voor de optocht kan
door op zaterdag 23 februari tussen

11.00 en 12.30 uur naar De Houbereij te
komen of door het inschrijfformulier te
downloaden op de website van de Kuus
oeht Kepèl en ingevuld te sturen naar
optocht@kuus-oeht-kepel.nl

Bonte avonden in Beringe
In Beringe worden op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari de traditionele bonte avonden gehouden door carnavalsvereniging De Beringse Kuus. Muzikale optredens worden afgewisseld met buutreedners en sketches.
Ook verzorgt showdansgroep Splash een optreden. De bonte avonden vinden plaats in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag en beginnen om 20.00 uur.
Samen met prins Freek I van
De Beringse Kuus kunnen de bezoekers kijken naar onder meer Onkroed
vergeit Neet, Peter Vaessen, Fer Naus,

Berry Knapen, Ons Jonges, Traog
Paeper, Romy en Laura en Halluf
11. Afsluiter op beide avonden is
Hoondervel. De zaterdagavond is al uit-

verkocht, maar voor de vrijdag zijn nog
entreekaarten te krijgen.
Kijk voor meer informatie op
www.beringsekuus.nl

Geldig in week 06

zondag 3 t/m
zaterdag 9 februari 2019

2
6.17

1.94

4 .78

0 .99

Per kilo

Rundergehakt

Vier halvefinalisten
bij Voorleeswedstrijd
De halve finale van de Nationale Voorleeswedstrijd in Panningen
heeft vier winnaar uit Peel en Maas opgeleverd. Zoë Fleuren van
De Liaan uit Helden, Teun van den Berg van Nieuweschool uit
Panningen, Pieter Willems van De Violier uit Maasbree en Feliz Kahveci
van De Wissel wisten op woensdag 30 januari het beste hun stukje
tekst voor te lezen en bereikten zo de halve finale.
De voorronde van De Nationale
Voorleeswedstrijd vond plaats in het
Huis van de Gemeente in Panningen.
De vier winnaars vertegenwoordigen
Peel en Maas binnenkort in de halve
finale in Venlo. De dertien kandidaten werden, aangemoedigd door hun
supporters, om de beurt door presen-

tator Christiaan van Roij naar voren
gehaald en aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat
een fragment voor uit een zelf gekozen boek. De jury lette op zaken als
uitspraak, verstaanbaarheid en tempo
en ook het contact van de voorlezer
met het publiek was belangrijk.

PLUS Fairtrade
bananen
Los

1

7

2 pakken

Douwe Egberts Koffie Aroma Rood

Snelfilter of bonen, alle zakken of enkelpakken à 500 gram

of pads

Alle zakken à 54 stuks, combineren mogelijk

99
.

Dubbelfrisss, Taksi of Pickwick
Ice Tea
Alle pakken à 1,5 liter, combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Dubbelfrisss Appel & perzik, 2 pakken
à 1,5 liter

2.66

1.33

De actieprijzen variëren van 0.98 - 1.59

S
WEEK NERGEN
GOEDKOPER

4.88 - 5.72

2

4 stuks

Unox Cup-a-soup

.99

Alle bekertjes à 65-71 gram, combineren mogelijk

Wagner
Big pizza

50%
KORTING

Alle dozen à 400-445 gram
Per doos
Bijv. Wagner Big pizza bbq-chicken, doos 420 gram

3.14

1.57

De actieprijzen variëren van 1.37 - 1.59

2

Carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel houdt ook dit jaar
weer een vastelaovesliedjesmiddag. De 21e editie van de Kééj Knappe
Kwéékmiddig vindt dit jaar in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel
plaats op zondag 10 februari. Ook wordt die middag de nieuwe jeugdprins of -prinses bekendgemaakt.

1.22 - 1.84

1.Per stuk

om 13.45 uur in de Rabozaal van D’n
Binger. Het podium is rond 15.00 uur
van Kinder Vakantie Werk Meijel, die
afscheid neemt van prins Sem en
vorstin Sterre en de nieuwe prins of
prinses, vorst en raad van elf van de
Kéjsjeut bekendmaakt. Na de onthulling betreedt de jeugd vanaf 9 jaar het
podium voor de laatste optredens.

GRATIS

DEZE

of good noodles

De liedjesmiddag staat geheel in
het teken van carnavalsmuziek van
én voor de jeugd. De deelnemers
aan de Kééj Knappe Kwéékmiddig
hebben ook dit jaar weer zelf liedjes geschreven, dansjes in elkaar
gezet en verkleedkleren uitgezocht.
De groep jeugdigen in de leeftijd tot
en met groep vijf starten die middag

1+1

10.80 - 13.96

Alle pakjes à 3 zakjes

Kwéékmiddig Meijel

Per kilo

Campina Vla Alle pakken à 1 liter,
romige yoghurt Alle bekers à 450 gram
of kwark Alle bekers à 500 gram

Robijn

Alle varianten, combineren mogelijk
2 stuks**
Bijv. Robijn Wasmiddel Klein & krachtig
black velvet, 2 flacons à 735 ml

16.78

8.39

De actieprijzen varieren van 2.79 - 13.99

1+1

GRATIS

Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

Om al onze klanten te laten profiteren van onze scherpe aanbiedingen, geldt er een maximum van 5 aanbiedingen per klant (tenzij anders vermeld). *De ‘NERGENS GOEDKOPER’
garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als jouw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**Voor 1+1 gratis geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. Je krijgt 50% korting op de totaalprijs. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-19.00 // zo 10.00-17.00

plus.nl

Gommans/Kaupmanshof 34 // Helden // T: 077 4620626

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2018
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Kienmiddag
Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Natuuronderhoud
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

Dörper zittingen

Fotocafé

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: dorpsontmoeting stichting Durnééve
Locatie: stichting Durnééve, Oppe Koffie Meijel

Informatiebijeenkomst
diervriendelijk tuinieren

Seniorezitting

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden, Meijel en Baarlo-Maasbree
Locatie: IVN-gebouw Kloosterstraat Helden

vr
08
02

za
09
02

zo
10
02

Zitting Grashoek

Tijd: 08.00-20.00 uur
Locatie: sporthallen Panningen

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

Zitting Grashoek

Vastenaovesconcert

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

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Koninklijke Fanfare Maasoever,
Muziekvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Hollandse Helden met
André Hazes en Django Wagner

Jeugdprinsenbal Kessel-Eik

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: jeugdharmonie Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Zondagmiddagconcert met duo
Jos en Hans
Tijd: 13.30 uur
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Kééj Knappe Kwéékmiddig en
onthulling jeugdheersers

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Bedrijvenbeurs Meet2Match

Chipsconcert Meijel en America

Tijd: 13.45 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kieveloeët en
KVW Meijel
Locatie: Rabozaal gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Receptie prins en
jeugdprins Panningen
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

ma
11
02

Genealogie-café ‘on tour’
in Baarlo

di
12
02
do
14
02

Kienmiddag

Tijd: 18.30-20.30 uur
Locatie: bibliotheek MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 19.30 uur
Locatie: sporthal De Heuf Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Dörper zittingen

Bonte Buutte Avond

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 19.50 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Pronkzitting Baarlo

Pronkzitting Baarlo

Kienen

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

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

Tijd: 13.30
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Bonte avond Beringe

Bonte avond

Vertoning film ‘Thuisland’

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

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

Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Kessel

Blind date-voorstelling

Pluuzebal

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: FC De Pluus
Locatie: Thoes Panningen

Jouw agendapunt hier?

Danssalon Dans met Mij
Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

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

De Eikkaters

Jeugdheerser en
boerenbruidspaar Kessel-Eik
De nieuwe jeugdprins of -prinses van Kessel-Eik wordt
op zaterdag 9 februari bekendgemaakt. Diezelfde avond
wordt het nieuwe boerenbruidspaar gepresenteerd aan de
Kessel-Eikse gemeenschap. Carnavalsvereniging
De Eikkaters organiseert de avond

Ballerina’s dansen met Moskouse profs
Twaalf ballerina’s tussen de 9 en 14 jaar van Balletstudio Susan uit Panningen dansen op maandag 18 maart
mee met de balletvoorstelling The Sleeping Beauty van The Royal Moscow Ballet in het DOK6 Theater in
Panningen. De meiden werden geselecteerd tijdens een masterclass op woensdag 30 januari, die ze kregen van
de Russische balletdanseres en -choreografe Anastasia Emelianova. Daar kregen ze verschillende oefeningen aan
de balletbarre en sprong- en dansoefeningen. Zes meiden dansen straks mee als kat, de anderen doen mee met
een bloemendans, in het sprookje van Doornroosje. De komende weken wordt de choreografie verder geoefend.

De avond in Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik begint
om 19.30 uur. Om 20.00 uur treden jeugdprinses Sanne I en
adjudante Jolijn af. Daarna wordt de nieuwe jeugdheerser
van De Eikkaters bekendgemaakt.
Rond 22.00 uur wordt er vervolgens afscheid genomen
van het boerenbruidspaar van 2018, Manon en Marcel,
waarna zij plaatsmaken voor het nieuwe, 34e bruidspaar
van de Kessel-Eikse ‘vastelaovend’. Dj Rob Zelen verzorgt
de muziek bij de avond in het Kessel-Eikse
gemeenschapshuis.
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Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 10 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 13 februari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 10 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Leonardus
v . Knippenberg en Marie
v.Knippenberg-Peeters (jaardienst)
Zondag 17 februari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93

Cluster MKBE

Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 10 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen
(jaardienst), Mien Drissen-Berden,
Mathijs Drissen en Hubertina DrissenJanssen en voor alle overledenen van
de familie Drissen; Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Theo Engelen
(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 10 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Jos
Hamaekers (jaardienst); Cissy van der
Horst-Evers en overl. fam. van der HorstEvers-Goldenbeld (jaardienst); Thei Stals
en schoonzoon Jan; Hand Kessels, Lies
Kessels-van Soest en zoon Theo;

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

Wennekers-Vorstermans en Michiel
Wennekers.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 10 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Jaardienst Narda Gielen,
overl. ouders, Tina en Sraar.
Jaardienst Harry Hoeijmakers en
Lies Hoeijmakers-Haenen. Overl.
ouders Cootjans-Joosten en zoon
Jo. Jaardienst Anna Nijssen-Hutting.
Overl. ouders Peeters-Hillen en
kinderen. Zeswekendienst Tonia

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 8 februari
18.00 uur Vormen door Mgr.
H.Schnackers van de kinderen van
groep 7 + 8.
Zaterdag 9 februari
19.15 uur Voor de overleden familie
Engelen – Beeks. Zes weken dienst
Voor Mevr. Joke Kovàcs – Teelen.
Jaardienst voor Sjeng en Truus
Heldens-Vestjens.
Woensdag 13 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 9 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 16 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers (jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 9 februari
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Jan Derckx en Nelly Derckx-Martens
(gest.jaard); An Derks-Sonnemans
(coll); To Slaats-Verbugt (coll); Tjeu
Vestjens (coll); uit dankbaarheid
Maandag 11 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans

Zaterdag 16 februari
19.15 uur Zes wekendienst voor
Dhr. G.Laumen. Jaardienst voor Piet
Vervoort.
Zes weken dienst voor Dhr. Wim
Janssen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 9 februari
Gebedsdienst in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zondag 10 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Leonardus en Petronella van
den Eertwegh.
Jaardienst Pierre Hilkens en overleden

Dinsdag 12 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 8 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 9 februari
H. Mis 14.30 uur De Groenling
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; Jan
Kessels en Truus Kessels-Peerlings; Mia
Kersten-Kessels (bgv. verj.)
Zondag 10 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 12 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel

familie Hilkens-Gevers.
Jaardienst Herman Peeters en Maria
Peeters-Smeets en overledenen van
de familie.
Donderdag 14 februari
8.30 uur H. Mis.
Overleden:
Jos Dekkers-Turkenburg, 97 jaar, voorheen Hoogstraat 7.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 10 februrari
9.30 uur Jaardienst Gertruda Gereats –
Timmermans en Piet Gereats
Jaardienst Sjra Dericks.
Zondag 17 februari
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies Teeuwn
Salimans.

Woensdag 13 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Mie Janssen-van den
Beuken, 87 jaar
Vanaf maandag 11 januari 2019
zullen onze openingstijden van het
parochiecentrum gewijzigd worden.
De nieuwe openingstijden zijn;
Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 8.30 uur –
11.30 uur.

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

Mededelingen
Zondag 24 febr is de H. Mis om 12.30
uur v.w. c.v. de eikkaters.

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

OPRUIMINGS
De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties
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Panningen • Venlo
(077) 382 77 88 • www.sannen.nl

FINALE!

Nu de gehele
wintercollectie

Voor het onderhoud, het oplossen
van een storing of het plaatsen van uw

(incl. schoenen)
voor spotprijzen weg!

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
2

CV-KETEL of AIRCO INSTALLATIE
kunt u altijd contact met ons opnemen.
Marcel Beeren | T 06 16 49 36 83
E info@beerenketelservice.nl

Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,5
Bron: Feedback Company

êêêêê8,
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WINTER SALE

Beethoven
lak wit
275 x 295 cm

€ 6299,compleet met koelkast, robuuste
schouwkap, fornuis 90 cm breed,
vlak ingebouwde spoelbak
en werkblad 8 cm dik steen

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

