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Bont weekend
De ene vereniging noemt het de Bonte Buutte Aovend (Koningslust), de andere heeft het over de Pronkzitting (Baarlo) en weer een andere noemt het gewoonweg de
Eige Zittingen (Grashoek). In Beringe spreken ze al jaren van de Bonkte Aovende. Net als bij de zittingen en bonte avonden van de andere verenigingen, waren de twee
dagen bij De Beringse Kuus gevuld met dans, muziek en natuurlijk humor van buutreedners. Op de foto zijn de mannen van Ons Jonges uit Deurne te zien die hun
Brabantse humor overbrachten op de bezoekers in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Als afsluiter kwam Hoondervel twee dagen de tent op zijn kop zetten.

Roggelseweg

College wil komgrens Helden verplaatsen
Een groter stuk van de Roggelseweg in Helden moet een 50 kilometerzone worden. Dat is te lezen in een
voorstel van het College van B&W van Peel en Maas aan de gemeenteraad. De grens van de bebouwde kom ligt
nu bij Böskesveld, maar het college wil die verplaatsen naar een positie nog vóór het kruispunt met de
Molenheg. Theo Geurts van ‘Roggelseweg Helden veilig’ is blij met het voorstel, maar wil nog meer maatregelen bewerkstelligen.
Naast de Roggelseweg in Helden
komt een nieuwe wijk, Weidebos,
te liggen. Daar worden in totaal
34 bouwkavels gerealiseerd. Mede
vanwege de nieuwe wijk besloot
het college al in 2012 dat de komgrens verplaatst moest worden. Toen
werd echter vastgehouden aan een
maximumsnelheid van 80 kilometer

per uur op de Roggelseweg tot aan de
huidige grens van de bebouwde kom.
Dat wordt in het voorstel aangepast
naar 50 kilometer per uur.

Verkeersveiligheid
“Vanuit met name Helden zijn
signalen ontvangen dat de verkeersveiligheid op de Roggelseweg

in Helden afneemt door de hoge
snelheden en dat er daardoor een
groter gevoel van verkeersonveiligheid gecreëerd wordt”, schrijft de
gemeente over de drukke weg. Na
overleg met de provincie, beheerder
van de weg, besloot het college dat
het plan Weidebos een goede aanleiding is om de komgrens te verplaat-

sen. “Door een komremmer wordt de
verkeersveiligheid vergroot.”
De signalen die de gemeente
ontving vanuit Helden waren mede
afkomstig van Theo Geurts. Hij richtte
een Facebook-pagina op en sprak
veelvuldig met de gemeente over de
veel te hoge snelheden die gereden
worden op de Roggelseweg. Geurts
is blij dat de komgrens wordt verplaatst. “Het is goed nieuws natuurlijk.
Hier strijd ik al een jaar voor. Toch is
dit voor mij pas fase 1. Het blijft een
gevaarlijke weg met auto’s die veel te
hard rijden. Ik wil in de toekomst nog

meer verkeersremmende maatregelen op de weg realiseren.”
Door de komremmer moeten
automobilisten afremmen vanwege
een bocht in de weg. Na de remmer
beginnen ter hoogte van de Molenheg
brede fietssuggestiestroken die
lopen tot aan de plek waar nu nog de
bebouwde kom-grens ligt. Het vrijliggende fietspad verliest zijn functie
op het stuk en wordt een voetpad.
Nog voor het Böskespad wordt het
mogelijk af te slaan naar de nieuwe
wijk. De gemeenteraad beslist naar
verwachting in maart over het plan.
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Carnavalsverenigingen organiseren om beurten

Sleuteloverdracht Peel en Maas
in nieuw jasje
Met de sleuteloverdracht krijgen de carnavalsprinsen in Peel en Maas
elk jaar voor even de macht in handen. Na jaren in evenementenhal De
Heuf in Panningen te zijn georganiseerd, vindt het feest dit jaar voor het
eerst plaats in Beringe. De jaren daarna zijn de andere tien kernen aan de
beurt. Door het op deze manier te organiseren, wil de gemeente de
betrokkenheid van de carnavalsverenigingen vergroten.
Het wordt de eerste keer dat de
sleuteloverdracht niet in De Heuf
plaatsvindt. “Een aantal carnavalsverenigingen wilde de sleuteloverdracht
graag anders organiseren en wij als
gemeente wilden ook kijken naar een
nieuwe opzet”, laat een woordvoerster
van de gemeente weten. “Zo hebben
we samen iets nieuws bedacht.”
In oktober 2018 werd er een
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bijeenkomst gehouden voor alle
carnavalsverenigingen en werd er
gebrainstormd over een nieuwe aanpak. Volgens de nieuwe opzet organiseren de elf carnavalsverenigingen
om beurten de sleuteloverdracht.
Volgens het alfabet zou carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo als eerste
aan de beurt zijn, maar omdat het niet
lukte op korte termijn een geschikte
locatie te regelen, werd in december
De Beringse Kuus in Beringe gevraagd.
Begin januari was de kogel door de
kerk. “Ondanks dat het kort dag was,
zijn wij er volop mee aan de slag
gegaan. Belangrijkste in eerste instantie was om nog een goed programma
in elkaar te zetten. Dat is ons inziens
goed gelukt”, aldus voorzitter Wil
Heussen van De Beringse Kuus.

Symbolische sleutel
De ‘vastelaovend’ wordt in
gemeente Peel en Maas sinds de
fusie in 2010 officieel geopend op
carnavalsvrijdag in evenementenhal De Heuf in Panningen. Daarvoor
deden de vier gemeenten het afzonderlijk van elkaar. De prinsen kregen
bij De Heuf de symbolische sleutel van
de gemeente uit handen van burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo.
Daarmee krijgen de prinsen officieel

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en de prinsen van Peel en Maas tijdens
de sleuteloverdracht van 2018 in De Heuf in Panningen (Foto: gemeente Peel en Maas)
een paar dagen ‘de macht’ over hun
dorp in handen.
Volgens de gemeente is de keuze
voor een nieuwe opzet niet gemaakt
uit kostenoverweging of bezuiniging,
maar om de betrokkenheid van de
carnavalsverenigingen bij het evenement te vergroten. Voorgaande jaren
werd het volledige programma door
de gemeente betaald. Vanaf dit jaar
betaalt ook de organiserende carnavalsvereniging mee. Hoeveel de nieuwe
opzet gaat kosten voor de gemeente en
de vereniging, kan de gemeente nog
niet zeggen “omdat dit op deze manier

de eerste keer is.”
Dat de carnavalsvereniging deels
verantwoordelijk is voor het programma
en de kosten, betekent volgens de
Beringse Kuus niet dat er voor hen
financiële risico’s aan zitten. “We hebben een nieuw draaiboek en een financiële begroting gemaakt samen met de
gemeente en café De Nabber, uitbater
van De Wieksjlaag. De ‘klanten’ worden ons aangeleverd en de kosten voor
het officiële gedeelte zijn voor rekening
van de gemeente. Wij lopen dus weinig risico. Dat is toch iets waar iedere
ondernemer op hoopt?”

Hoewel de locatie de komende
jaren anders is, blijft de opzet van het
feest hetzelfde. Net als voorgaande
jaren is er een officieel gedeelte
waarbij de sleutels uitgereikt worden
aan de prinsen. Daarna staan diverse
optredens op de planning, waaronder
lokale artiesten als Pim & Chantal en
dj Rob van Soest, Don Kiesjot en de
band Zjwartbroeëd. “Bestel de bus
naar huis zeker niet te vroeg”, raadt
De Beringse Kuus de andere verenigingen aan. De sleuteloverdracht
op carnavalsvrijdag 1 maart is voor
iedereen toegankelijk.

Reactie wethouder Hermans

Onenigheid NLW Groep een
‘interne kwestie’
De onenigheid tussen de ondernemingsraad en directie van NLW Groep is een interne kwestie die vooral de directie en ondernemingsraad zelf
aangaat, stelt wethouder Wim Hermans van gemeente Peel en Maas. Uit stukken blijkt dat de partijen vanaf april vorig jaar al in conflict zijn omdat
er onvoldoende werk, veel ziekteverzuim en problemen met vertrouwelijke kwesties zouden zijn.
NLW Groep is een bedrijf dat
voor de gemeenten Venray, Horst
aan de Maas en Peel en Maas de
sociale werkvoorziening regelt.
Het bedrijf heeft als taak mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
te helpen aan passend werk. Bij NLW
Groep werken ongeveer duizend
mensen. Het bedrijf ontvangt tientallen miljoenen aan subsidie van verschillende gemeenten.
Uit stukken blijkt dat de onenigheid tussen de ondernemingsraad
(OR) en de directie bijna een jaar
speelt. In april 2018 is door de OR
aan de directie kenbaar gemaakt
dat er onvoldoende en onrendabel
werk zou zijn. “We kunnen mensen niet langdurend geestdodend
repeterend werk laten doen, dat is
onacceptabel”, zo wordt er gesteld.
Daarnaast is er volgens de stukken al jaren sprake van een hoog

ziekteverzuim. Het ziekteverzuim
zou liggen op 17 procent, ruim boven
het landelijk gemiddelde. Ook blijkt
uit de stukken dat de toegenomen
bureaucratie en het beleid rondom de
vergrijzing in het bedrijf belangrijke
knelpunten zijn.

Geheimhouding
Naast de inhoudelijke problemen
heeft de OR, die in april 2018 gekozen
is, problemen met het e-mailverkeer
dat niet vertrouwelijk zou zijn en de
voorzieningen waarmee ze haar taken
uit zou moeten voeren. Ook is er discussie over de geheimhouding en een
klokkenluidersregeling van medewerkers. Uit de stukken blijkt dat de OR
het overleg met de directie voorlopig
heeft gestaakt. Er wordt gesteld dat
een nieuwe dialoog alleen mogelijk is
wanneer er sprake is van rechtsgelijkheid en de Wet op de ondernemings-

raden (WOR) wordt gerespecteerd.
De OR wil een externe adviseur
inschakelen voor het inwinnen van
advies, maar NLW-directeur Peter
Fleuren weigert vooralsnog daaraan
mee te werken. Het is niet de eerste
keer dat de ondernemingsraad de hulp
inschakelt van een externe adviseur.
De OR heeft eerder al op meerdere
manieren en momenten door middel
van brieven en overlegvergaderingen haar zorgen kenbaar gemaakt en
beide keren is de ondernemingsraad
in het gelijk gesteld. Fleuren stelde
vorige week verbaasd te zijn over het
voornemen van de OR om naar het
gerecht te stappen. Deze zorgen zijn
vanaf april 2018 ook geuit naar het
bestuur, waarvan wethouder Anne
Thielen van Venray voorzitter is en
wethouders Wim Hermans van Peel en
Maas en Birgit Op de Laak van Horst
aan de Maas zitting hebben.

Wethouder Hermans liet onlangs
na vragen van VVD-gemeenteraadslid
Geert Segers weten dat hij de signalen over de onenigheid herkent.
Echter is dit een kwestie die vooral de
directie van NLW Groep en de OR aangaat, stelt hij. “Als wethouders van de
drie betrokken gemeenten houden
wij wel toezicht op de organisatie”,
aldus Hermans. Vanuit die functie willen Peel en Maas, Horst aan de Maas
en Venray volgens de wethouder dan
ook beide partijen helpen het samen
op te lossen. De drie wethouders hebben daarnaast afgesproken binnenkort overleg te houden vanwege de
kwestie.
Voorzitter Vic Brouns van de
ondernemingsraad baalt er ervan
dat de onenigheid in de publiciteit terecht is gekomen. Hij weigert
daarom een reactie te geven op de
problematiek binnen het bedrijf.
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Meerdere locaties onderzocht

Nog geen groen licht voor
SamenZorghuis Panningen
Peter, Hélène en Maartje Janssen krijgen nog geen groen licht van gemeente Peel en Maas voor het realiseren van een verzorgingshuis voor dementerenden in Panningen. De gemeente is nog in gesprek met de drie
initiatiefnemers over de locatie waar SamenZorghuis De WiSZel gevestigd moet gaan worden. Zowel de oude
vmbo-locatie als de voormalige basisschool Panningen-Zuid zijn een optie.
De fractie Lokaal Peel&Maas stelde
begin dit jaar vragen aan het College
van B&W van Peel en Maas over de
plannen van de drie Panningnaren en
over de huidige woonmogelijkheden
voor kwetsbare inwoners. Het college
laat weten blij te zijn met het initiatief
om een verzorgingshuis voor dementerenden te realiseren in Panningen,
zeker “gezien de sterke vergrijzing in
Peel en Maas en de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuisplekken.”
Peter, Hélène en Maartje Janssen,
een echtpaar en hun dochter, willen
graag een zorghuis opzetten waar op

een andere manier wordt gewerkt ten
opzichte van bestaande verzorgingshuizen. Onder andere de eet- als bedtijden, vrijheid van beweging en het
logeren van familieleden wordt dan
bepaald door de bewoners die wonen
in SamenZorghuis De WiSZel, zoals het
verzorgingshuis moet gaan heten.

Ver- of nieuwbouw
De initiatiefnemers zouden zich willen vestigen op de voormalige vmbolocatie in Panningen, waar 24 één- of
tweepersoonsappartementen gerealiseerd kunnen worden. Ook de plek

waar basisschool Panningen-Zuid lag,
is een optie, maar dan voor nieuwbouw. Het college zegt te onderzoeken
welke mogelijkheden er op de vmbolocatie zijn en hier voorwaarden en
scenario’s voor op te stellen. Ook de
voormalige basisschool en andere locaties met leegstaand vastgoed worden
in het oog gehouden. “Het is aan de
initiatiefnemer om ook andere locaties
te bekijken”, stelt het college.
Deze maand behandelt het college naar verwachting de plannen van
de familie Janssen. Daarna wordt de
gemeenteraad hierover geïnformeerd.

Paramedisch Centrum Maasbree
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Geen stakers op het
Bouwens
Geen enkele leerling van middelbare school het Bouwens is op donderdag 7 februari naar Den Haag afgereisd
om te gaan staken voor een beter milieubeleid. Naar schatting trokken zo’n 15.000 jongeren naar het Malieveld
in Den Haag om te demonstreren voor een strenger klimaatbeleid van de Nederlandse regering.
LVO Noord, de scholenkoepel waar
het Bouwens onder valt, laat weten
dat de scholen zelf mochten bepalen
hoe om te gaan met de stakende leerlingen. “Op alle scholen waren geen
signalen dat leerlingen massaal wilden gaan staken”, aldus een woordvoerster van LVO Noord. Het Bouwens
laat weten dat er geen leerlingen
gestaakt hebben en dat er geen verzoek vanuit de scholieren is gekomen

om ‘iets te kunnen regelen’. Ook vanuit
het Dendron College (Horst) en het
Raayland College (Venray), allebei ook
onderdeel van LVO Noord, was er weinig animo.
Twee leerlingen van het Dendron
reisden af naar Den Haag en één student van het Raayland was toevallig
in Den Haag voor zijn profielwerkstuk
en pikte nog een stukje van de staking mee.

In België is de afgelopen periode iedere donderdag door jongeren geprotesteerd voor sterkere
maatregelen ten aanzien van het
klimaatbeleid. In Nederland lijkt
het vooralsnog bij een eenmalige
staking te blijven. Jongeren hebben
aangekondigd eerst in gesprek te
gaan met de minister en daaropvolgend te besluiten of er door wordt
gegaan met de protesten.

Champignonkwekerij Jacobs BV is een moderne kwekerij die
wekelijks 200 ton champignons machinaal oogst voor de
verwerkende industrie. Gedrevenheid is het sleutelwoord tot
succes van deze onderneming. Er wordt gewerkt in een open,
persoonlijke en gemoedelijke werksfeer. Het enthousiaste en
betrokken team bestaat uit een vijftal vaste medewerkers en
oproepkrachten.
Wij zijn op zoek naar een:

Teeltmedewerker
Wat ga je doen?
Als teeltmedewerker ben je mede verantwoordelijk voor het machinaal
oogsten, sorteren en beoordelen van de champignons middels een
automatische oogstlijn. Andere teeltwerkzaamheden bestaan o.a. uit
het vullen van de teeltbedden, het leegmaken van de teeltcellen en het
reinigen van cellen en machines.
Wie zoeken we?
• Je hebt affiniteit met de champignonteelt/agrarische sector.
• Je hebt technisch inzicht en handigheid met machines.
• Je bent betrokken en enthousiast.
• Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit.
• Je bent communicatief en goed in staat om in teamverband te werken.
Wat bieden we?
• Een veelzijdige en zelfstandige fulltime baan voor 40 uur per week.
• Passend salaris.
• Werken in een platte organisatie met korte lijnen.
• Doorgroeimogelijkheden.

Volle bak bij Meet2Match
Meer dan tweeduizend bezoekers hebben op vrijdag 8 februari een bezoek gebracht aan
Meet2Match. De beurs met stands van bedrijven uit de regio, opleidingen en de overheid vond plaats
in de Piushallen in Panningen. In de ochtenduren kwamen al duizend leerlingen van het basis- en
voortgezet onderwijs naar de beurs. ‘s Middags was iedereen welkom om onder meer te kijken naar
de modeshows en mee te doen aan workshops die gegeven werden. Het evenement was bedoeld
voor werkzoekenden om zich te oriënteren op een baan. (Foto: Ivo Dohmen)

Ben jij dynamisch en enthousiast en heb je zin in een uitdagende functie,
stuur dan jouw cv en eventueel met motivatiebrief naar:
Champignonkwekerij Jacobs B.V.
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl

04

nieuws

14
02

Meijelse Miriam begint voedselbos in buitengebied

‘Een open en toegankelijk bos voor iedereen’
In heel Nederland duiken de laatste jaren voedselbossen op. De stukken land waar bomen en struiken groeien die eetbaar zijn of waar eetbare
producten aan groeien, schieten als paddenstoelen uit de grond. Miriam Willems (34) uit Meijel besloot in Peel en Maas het initiatief op te pakken.
Op zaterdag 30 maart worden de eerste bomen en struiken op het stuk land, op Grashoeks grondgebied, gepoot.

lijke leefomgeving op een manier die
onder meer ecologisch duurzaam is..”
Miriam vond het zo interessant dat ze
zich verdiepte in het onderwerp en
uitkwam bij voedselbossen. Ze kwam
erachter dat in Peel en Maas nog geen
initiatief bestond en besloot zelf de
handschoen op te pakken.
Als eerste was het zaak een stuk
grond te vinden waar ze het bos kon
laten verrijzen. “Mijn eigen tuintje is wat te klein.” Ze kwam uit bij
Stichting VEEN die stukken land in de
buurt van De Peel opkoopt en teruggeeft aan de natuur. De stichting
wilde graagmeewerken en had een
stuk grond beschikbaar. Miriam zocht
in het dorp, haar kennissenkring en
natuurorganisaties als IVN naar medestanders en richtte een groepje op
dat met een ontwerp kwam voor het
stuk land. Het groepje sloot zich aan
bij Dorpsoverleg Meijel om zo meer
bekendheid te geven aan het project
en het al bestaande Struinpad.

Volgend jaar eerste
dingen plukken
Het stuk land van stichting VEEN
waar de komende jaren de bomen
en struiken moeten gaan groeien,
ligt aan de Grashoekse kant van de
Helenavaart. Via de nabijgelegen
fietsbruggetjes is het gemakkelijk de
twee kanalen over te steken en richting Meijel te wandelen. Het voedselbos wordt dan ook onderdeel van het

al bestaande Struinpad van Stichting
VEEN. Dat pad loopt van Grashoek naar
Meijel en op verschillende plekken
zijn voorlichtingspanelen, picknicktafels, grondwatermeters en QR-codes
geplaatst die meer informatie geven.
Het Struinpad past volgens Miriam
precies bij het voedselbos. “Het bos
moet open en toegankelijk worden

voor iedereen”, vertelt de Meijelse.
“Iedereen mag er komen en er bessen plukken, noten rapen en doorheen wandelen. Dat is ook het idee.
Dat mensen er samen komen en buiten bezig zijn. Het wordt een bos voor
iedereen uit Meijel en heel Peel en
Maas. Ik ken zelf ook niet de namen
van tienduizend vogels, maar ik vind
het wel heel belangrijk om buiten in
de natuur te komen. Dat wil ik overbrengen op andere mensen.”
Een voedselbos is een stuk land
waar bomen en struiken geplant
worden die eetbaar zijn of waar eetbare zaken aan groeien, een soort
natuurlijke landbouw. “We willen
bijvoorbeeld kastanje-, hazelnoot en
walnootbomen en bessen- en frambo-

zenstruiken planten”, vertelt Miriam.
“Maar het hoeft ook niet per se eetbaar voor mensen te zijn. Een voedselbos is namelijk net zo goed voor
dieren bedoeld. Daarom komt er ook
een vuilboom waar insecten van houden. Daar komen weer andere dieren op af en die trekken weer andere
beesten aan enzovoorts.” Eén van
de mooiste dingen vindt Miriam dat
het bos zichzelf in stand kan houden.
“Je hoeft er niet met de gifspuit doorheen. De natuur regelt het zelf wel.
Zeker omdat het een divers stukje
wordt.”
Miriam kwam op het idee toen
ze naar een lezing over permacultuur
ging in Panningen eind 2017. “Dat ging
over het ontwerpen van de mense-

Het ontwerp ligt inmiddels klaar
en er zijn al wat vrijwilligers die mee
willen helpen met poten. “We zijn nu
nog bezig met subsidies om de planten en bomen te kunnen betalen.
En meer vrijwilligers zijn uiteraard
altijd welkom.” Het duurt nog flink wat
jaren wil het bos echt dikke bomen
huisvesten, maar dat maakt volgens
Miriam niet uit. “We doen het ook voor
de toekomst. Voor de volgende generaties, de kinderen van nu. Volgend
jaar is het echter ook al mooi om doorheen te lopen. Dan kunnen misschien
al de eerste dingen geplukt worden.”
Neem voor meer informatie over
het voedselbos contact op met Miriam
via voedselbos_natuur_recreatie@
dorpsoverlegmeijel.nl

Vragen aan college

CDA wil hoogspannings
lijnen aanpakken
CDA Peel en Maas heeft door middel van vragen aan het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor
de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik. Er werd door het college in oktober een brief naar de minister
gestuurd, maar vooralsnog is er nog geen actie ondernomen om de lijnen onder de grond te krijgen. Bewoners
van Kessel en Kessel-Eik willen de hoogspanningslijnen weg hebben, omdat ze bang zijn dat het de gezondheid
kan aantasten.

Flamingo’s bij
De Pluus
Het jaarlijkse Pluuzebal van ‘vastelaovesvereniging’
FC De Pluus vond plaats op zaterdag 9 februari. In feestzaal Thoes
kwamen liefhebbers van de ‘vastelaovend’ weer bij elkaar om te
genieten van optredens van onder meer Bram en Ruud, de Aod
Prinse Kepèl en De Flamingo’s. Ook werd er tijdens de avond zelf
een prins gekozen. Bob Peulen alias Bob I kwam naar voren als
nieuwe heerser van De Pluus.

Twee inwoners van Kessel begonnen afgelopen jaar een initiatief om
de hoogspanningskabels die over
Kessel en Kessel-Eik lopen onder de
grond te krijgen. Zij stelden dat volgens onderzoek is gebleken dat de
kabels een gevaar vormen voor de
gezondheid van mensen die er dicht
bij wonen. De kabels onder de grond
leggen zou de gemeente zo’n vier miljoen euro kosten, zo rekende het initiatief toentertijd uit.
De gemeente stuurde in oktober
een brief naar de minister met daarin
vragen over de gezondheidsrisico’s die
er zijn bij het wonen onder de hoogspanningskabels. Daarna werd niets
meer vernomen hoe het staat met het

verkabelen (onder de grond leggen
van de kabels), zo stellen Roel Boots
en Ellis Kempeners, de CDA’ers die de
vragen indienden. “We willen weten
wat de stand van zaken is en wat de
volgende stap is van het college.”

‘Tekeningen klaar’
De hoogspanningslijnen van het
traject Kessel en Kessel-Eik lopen vlak
langs woonlocaties. In Kessel-Eik lopen
de kabels boven de dorpskern. “Dit is
al decennialang een doorn in het oog
van de bewoners”, zegt Kempeners.
“Uitbreidingsmogelijkheden van
allebei de kernen worden door deze
hoogspanningslijnen sterk beperkt,
in Kessel-Eik zijn deze mogelijkheden

zelfs vrijwel nihil.” Volgens de twee
CDA-leden heeft dat tot gevolg dat
jongeren wegtrekken en in andere
dorpen gaan wonen.
Boots en Kempeners willen
van het college weten wat het de
gemeente kost om te verkabelen en
of dat geld al is gereserveerd voor dat
doeleinde. Volgens de CDA-leden liggen de tekeningen voor het verkabelen al klaar. “De kabel zal deels over
provinciale grond gaan”, aldus Boots.
Volgens hem zijn er voorbeelden van
andere gemeentes die de hoogspanningskabels verlegd hebben vanwege
het gezondheidsrisico. “Dat zou zeker
voor Kessel-Eik soelaas kunnen bieden.”

nieuws 05
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Gevaarlijke amfibiesoort

Baarlose vijver brulkikker-vrij
Ruim acht jaar nadat hij voor het eerst een geluid in zijn tuin hoorde dat van een hese koe leek te komen, is de
vijver van Baarlonaar Fré Jacobs officieel brulkikker-vrij verklaard. Het dier behoort tot de gevaarlijkste exotische
amfibieën ter wereld en leverde een aantal jaar geleden een hoop ellende op toen hij zich in Baarlo liet zien.

Fré bij zijn inmiddels opnieuw aangelegde vijver
De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) bracht
onlangs naar buiten dat de uitroeiingsactie van de brulkikker in Baarlo
met succes is afgerond. Afgelopen
jaar werd voor het laatst gecontroleerd of de vijver van Fré of andere
onderzochte vijvers in de omgeving nog steeds brulkikker-vrij zijn.
“Ze laten namelijk DNA achter als ze
zich in het water bevinden”, vertelt
Fré. “De afgelopen jaren werd steeds
een monster genomen van het water
en daarin werd geen DNA gevonden.
Nu er vijf jaar op rij niets is gevon-

den, weten we zeker dat hij er niet
meer zit.”
De brulkikker of Amerikaanse
stierkikker is een exotische amfibiesoort die lijkt op een gewone
groene kikker, volgens stichting
RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen
Onderzoek Nederland). Ze kunnen tot
25 centimeter lang worden, zijn olijfgroen tot geelbruin en hebben een
vlekkenpatroon op de rug.

Klinkt als koegeloei
Waar de kikker om bekendstaat,
en naar vernoemd is, is het herken-

bare geluid dat hij maakt. “Het lijkt op
het geloei van een koe”, vertelt Fré.
Dat was ook het geluid dat hij in het
voorjaar van 2010 in zijn eigen tuin
hoorde. “Ik kon het geluid niet thuisbrengen, dus besloot wat op internet
rond te gaan zoeken. Toen ik in het
najaar duizenden kikkervisjes van wel
15 centimeter groot ontdekte in de
vijver, moest het wel om een brulkikker gaan.”
De amfibiesoort werd in de jaren
90 nog verkocht in tuincentra als vijverdier. Toen bleek dat de beesten
een dodelijke schimmelziekte bij zich

kunnen dragen en andere amfibieën
opeten die hier wel van nature voorkomen, kwam er een Europees verbod. De kikkers die in Frés tuin zaten,
zijn nakomelingen van de brulkikkers
die twintig jaar eerder verkocht werden. Fré besloot zijn vondsten eind
2010 te melden bij het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
maar daar werd hij niet geloofd.
“Ik kreeg te horen dat het geen brulkikker kon zijn, want die zaten alleen
nog bij het Brabantse Zundert. Maar dat
veranderde toen onder andere L1, de
NOS en SBS aandacht besteedden aan
mijn vondst. Toen werd er alsnog actie
ondernomen.”
Naast het ministerie werden provincie Limburg, gemeente Peel en
Maas, het waterschap en stichting
RAVON erbij betrokken. “Er werden
waarschuwingskaarten gemaakt
voor de omgeving, er waren informatiebijeenkomsten in het dorp en
andere vijvers in de omgeving werden gecontroleerd. Mijn zoon grapte
al dat de kikkers wel naar dierentuin
Artis konden.” De brulkikkers vangen
lukte echter niet en Fré wilde geen
gif gebruiken dat zijn complete vijver
zou verontreinigen. Daarom kwam er
een omheining om de vijver en werd

deze in 2011 leeggepompt. Frés vissen
werden in een zwembad in de schuur
opgevangen en andere vijverdieren werden gevangen en verplaatst.
“Ik heb de vrijwilligers van RAVON
meegeholpen met het afgraven en
heb zelf tot mijn ellebogen in het slik
gezeten. Uiteindelijk vonden we op de
bodem van de vijver tienduizenden
kikkervissen en ontdekten we vijf brulkikkers in de oevers, waar ze gangetjes gegraven hadden.”

‘Brulkikkers naar Artis’
De brulkikkers en kikkervisjes werden gedood. Daarna kon de overhoop
gehaalde vijver weer in ere worden
hersteld. Fré: “De vijver heeft in totaal
een jaar drooggestaan. In 2012 zijn we
begonnen met alles opnieuw aanleggen en alles zo inrichten dat brulkikkers er niet meer kunnen komen.
Het heeft veel tijd en moeite gekost
om de tuin weer te herstellen, maar
gelukkig heb ik daarbij goede hulp
gekregen.” Drie jaar geleden was de
vijver van 22 bij 36 meter weer terug
in zijn oude staat en kon Fré weer van
zijn grootste hobby genieten. “Van de
zomer kunnen we eindelijk weer lekker aan de waterkant gaan zitten met
een glas rosé erbij.”

J&P Crienen is een komkommer productie bedrijf
waar 40 medewerkers zorgen voor de productie en
verwerking van komkommers. Wij doen dit in een 5 ha
grootte tuinbouw kas met belichting en hoge draad
teeltechniek, en een modern sorteersysteem.
Wij zijn per direct op zoek naar een

Geen Agora-onderwijs op het
Bouwens in Panningen
Middelbare school het Bouwens in Panningen gaat komend schooljaar geen Agora-onderwijs verzorgen.
De school voerde gesprekken met initiatiefgroep Agora Maas en Peel, maar Annemarie Lukassen, locatiedirecteur van het Bouwens, laat weten dat het partnership niet gaat werken. De twee partijen hadden een andere
zienswijze op de samenwerking, aldus de school.
“Uit de gesprekken kwam naar
voren dat we er een andere zienswijze op nahouden hoe deze samenwerking vorm zou moeten krijgen”,
aldus Lukassen. Volgens de direc-

trice is de school al bezig met vernieuwende onderwijsstromen en paste de
oriënterende gesprekken die gevoerd
werden met de initiatiefgroep in dat
traject. Lukassen: “Maar wij hebben

onze visie en inzichten op de ontwikkeling van onderwijs. Daar moet
ruimte voor zijn binnen een samenwerking en dat hebben wij helaas
niet zo ervaren.”

Gemeente bezig met ontwerp

Weg Kuukven op tekentafel
Gemeente Peel en Maas is bezig met het ontwerpen van de ontsluitingsweg van Heierhof-Kuukven in
Baarlo, laat deze desgevraagd weten. De gemeente wil de aanleg van de weg oppakken nadat de werkzaamheden aan de Napoleonsbaan in 2020 klaar zijn.
Het College van B&W van Peel
en Maas heeft al besloten de ontsluiting in Baarlo te realiseren, in tegenstelling tot wat in de HALLO Peel en
Maas van donderdag 7 februari werd
vermeld. Het plan hoeft ook niet meer
langs de gemeenteraad. Het realiseren van een ontsluitingsweg van

de Napoleonsbaan via Heierhof naar
Kuukven, was een wens van onder
andere Dorpsoverleg Baarlo. Hierdoor
zou vooral de Bong ontlast moeten
worden van het vele verkeer dat naar
Jong Nederland, Art Center De Raay
en de voetbalclub in De Meeren gaat.
De gemeente laat weten nu bezig te

zijn met de benodigde grondaankopen en met het uitwerken van de
plannen en het maken van de tekeningen om de weg aan te leggen.
Ze wil de ontsluiting aansluitend aan
de werkzaamheden van de provincie aan de Napoleonsbaan realiseren.
Dit zal naar verwachting in 2020 zijn.

Technische,
logistiek medewerker
komkommerteelt
m/v

Tot de taken behoren:
• Het goed voorbereiden en afhandelen van
sorteerwerkzaamheden en logistiek.
• Het oplossen van technische storingen aan de sorteerlijn,
met 3 robots en div. inpakstations
• Werken met palletwagen en verzorgen fust
en verwerken gereed product
• Technisch onderhoud (sorteerlijn, machines, belichting etc.)
Kenmerken:
• Weten van aanpakken
• Technisch inzicht
• Zelfstandig kunnen en willen werken
• Op zoek naar veelzijdige functie
• Affiniteit of kennis met logistiek bij voorkeur in een
productiebedrijf.
• Flexibele werktijden
• Geen 8-tot-5-mentaliteit
• Zaterdags werken geen probleem
• Mogelijkheid tot doorgroeien
Fulltime baan bij gebleken geschiktheid voor onbepaalde tijd
met goede salaris en pensioenopbouw conform cao.
Spreken bovenstaande taken jou aan en wil je graag werken
op ons bedrijf in Baarlo? Solliciteer dan op deze functie.
Dat kan door het mailen van je cv met persoonlijke motivatie
naar: info@valida.nl

Komkommerkwekerij J&P Crienen
Breekweyenweg 2 - 5991 RA Baarlo

familie
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Noeits mier dien stum
Noeits mier diene lach
Noeits mier same geniete van unne sjoene daag
Niks is mier ‘t zelfde in os laeve
Mer t hoije van dig
en alle herinneringe zulle altied blieve.

Wat was je sterk en arbeidzaam
steeds heb je voor ons klaargestaan
flink was je, je hele leven
moedig ben je tot het einde gebleven
flink wil je, dat wij ook zullen zijn
maar afscheid nemen doet zo’n pijn.

Henk Van Oijen

Sef Janssen

Grashoek, * 19 januari 1955

Beringe, † 9 februari 2019

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

echtgenoot van

Miet Joosten

echtgenoot van

Petra Van Oijen-Trines

* Grashoek, 4 maart 1935

† Grashoek, 10 februari 2019

Grashoek: Miet Janssen - Joosten
Panningen: Annelies en Ton
Eliane en Jago, Jake
Daniëlle en Rik
Mathijs en Laura
Meijel: Petra en Wiel
Janet en Rob
Nicol
Grashoek: Johan
Grashoek: René
Cyriel
Danique
Alya

Ronnie en Jennefer
Gabie en Jorrit
Baasje van

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

Chico c

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de gedenkdienst op zaterdag 16 februari om 13:30 uur
in zaal Boszicht, Provincialeweg 2 te Maasbree.
Aansluitend begeleiden wij, het gezin, Henk op z’n laatste reis
naar het crematorium.
In plaats van bloemen stellen wij een gift aan het KWF zeer op
prijs. Hiervoor staan collectebussen op de condoleancetafel.

Familie Janssen
Familie Joosten

Correspondentieadres : Familie Van Oijen
Meester Beumersstraat 30, 5986 CE Beringe

Familie Janssen, Roomweg 23, 5985 NR Grashoek
De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 16 februari
om 12.00 uur in de aula van crematorium Midden-Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.

Ozze Henk

Pap is thuis.
U kunt persoonlijk afscheid van hem nemen,
dagelijks vanaf 15.00 uur.

Henk, waorum?
Waorum dich?
De aodste van os zeve.
We zulle dich misse.

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

In plaats van bloemen liever een donatie voor
De Goede Doelen Week, waartoe gelegenheid is in
de collectebussen bij de condoleanceregisters.

dien broors en zusse

www.vooraltijdbijzonder.nl

06

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Wim Janssen
zijn wij heel dankbaar. Het bevestigt ons hoe hij was:
een mensen mens, vriendelijk, goed en bescheiden.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Staaks.
De zeswekendienst is op 16 februari in de
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk te Kessel om 19.15 uur.

Dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van

Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid van
mijn man en onze vader, opa en opa van de koesen

Sjra Laumen

terzijde stonden.
De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun,
vriendschap en liefde, bloemen en brieven.
Familie Laumen

Kessel, Februari

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

De zeswekendienst vindt plaats op 16 februari om 19:15 uur
in de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Kessel.
Dankbetuiging

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van

Toos Trines-Ronckers
Het gemis is er, maar uw aanwezigheid, de vele kaartjes en de
bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan.
Meijel, februari 2019
Familie Trines
Familie Ronckers

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.

Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com
Zwarte markt Venray.
Zondag 17 februari Evenementenhal.
600 kramen met van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.

Een laatste schuttersgroet aan

Thijs Verhaag
Thijs was 61 jaar lang lid van onze vereniging.
Wij zullen Thijs in herinnering houden als een trouw lid
en fijne vriend van onze schutterij.

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

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en familie.
Schutterij St. Willibrordus Meijel

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

EHBO-diploma nodig of voor uw
kinderen? Start 16 maart op zaterdagmorgen info www.ehbopanningen.nl

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.

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

w w w. b o b n o t e n . n l
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GEPLUKT Toine Bos
Lieve pap en mam, opa en oma

Gefeliciteerd met jullie
40-jarig huwelijk
Heel veel liefs
Inge, Matthijs, Bobby, Jip,
Jinte en Stan
Suzan, Nicolas, Soof en Maxim
Guus, Fia, Sep en Cas

Geboren

Fleur

8 februari 2019
Dochter van
Tom Knaapen en Ellen Peeters
Zusje van Daan
Burgemeester van Cannstraat 14a
5988 CR Helden
Begin de dag ontspannen: Yoga in
Egchel, woensdag 8.45 - 10.00. Info
Willy van de Mortel 06 15 08 58 13.
Heeft u lichamelijke en of geestelijke
klachten dan kan ik u dmv Reiki te
geven uw klacht ondersteunen en
verlichting geven. Ook geef ik Reiki aan
dieren. Angélique Hanssen. Voor meer
info bel/app 06 25 39 05 70
angelique.vd.berk@ziggo.nl
De 8-weekse mindfulness training
(MBCT/MBSR) start op woensdag
20 febr. a.s. van 19.00-21.00 uur te
Panningen. Sommige verzekeraars
vergoeden de training. Informatie zie:
www.sensus-pvs.nl/T 06 13 74 75 29.
Huishoudelijke hulp gezocht voor
2 ochtenden per week in Baarlo (PS
AERO). Interesse? Neem gerust contact
met ons op via tel. 06 13 62 08 84 of
e-mail info@aerodome.nl
Woonruimte te huur in Helden, 1e
etage van een 2-onder-1-kap woning.
Geheel gemeubileerd. Voor max. 1
persoon. Info: peeters.j@planet.nl

Ongeveer de helft van de mensen in Koningslust is familie van Toine Bos (86). Dat is niet onlogisch als je tien broers en drie zussen hebt, van wie er
veel in het dorp zijn blijven wonen. Ondanks de overvloed aan familie woonde Toine bijna net zo lang in Hoensbroek, als in het dorp waar hij geboren
werd. Deze week wordt de oud-mijnwerker en slagwerker geplukt.

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

“Ons mam zat niet stil, nee”, vertelt Toine over het grote gezin waarin
hij opgroeide. “In achttien jaar tijd

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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kreeg ze veertien kinderen. Ik denk
dat het komt omdat er toen nog
geen elektriciteit was. Toen gingen
de mensen eerder naar bed”, lacht
hij. Zijn vader was een man die thuis
hamerde op een goede opleiding.
“Ik wilde eigenlijk bakker worden,
maar ik heb dankzij hem doorgeleerd
om machinebankwerker te worden.”
In de fabriek als machinebankwerker was echter niet zijn werk en
Toine trok naar de mijn. Tien jaar lang
zat hij onder de grond. Toine werkte
in Staatsmijn Emma bij Hoensbroek.
Na een rugoperatie werd hij voor het
werk afgekeurd, maar hij bleef wel bij
DSM, toen nog verantwoordelijk voor
de mijnbouw in Zuid-Limburg, werken. “DSM schoolde me om tot hovenier en toen heb ik heel lang in het
onderhoud van tuinen gezeten voor
het bedrijf.” Overigens vond Toine het
niet erg om onder de grond te werken.
“De tijd vloog daar om. Ik had veilig
werk en was voornamelijk bezig om
storingen op te lossen. Ik ben nooit
met tegenzin naar mijn werk gegaan.”
Nog voordat Toine ondergronds
ging, was hij eerder al precies de
andere kant op gegaan. In zijn militaire dienstperiode moest hij namelijk de lucht in naar Nieuw-Guinea.
“Ik weet niet of het klopt, maar pap
zei altijd dat ik de eerste mens uit
‘gans Helje’ was die had gevlogen.”

Het was een vrij rustige uitzending
voor de 19-jarige Toine. “Het was
voornamelijk wachtlopen en op
patrouille gaan. Maar wel een mooie
ervaring.”
Toen Toine na zijn diensttijd in de
mijn ging werken, ging hij op de kost
in Hoensbroek. Daar bleef hij hangen, ook nadat hij afgekeurd was,
de mijnen gesloten werden en Toine
bovengronds ging werken voor DSM.
Hij ontmoette vrouw Truus daar en
kreeg met haar zoon Alain. Toine
werd in die tijd zelfs een bekende
Hoensbroeknaar. “Ik zat bij de fanfare,
in het bestuur van de voetbalclub en
ik ben 18 jaar jeugdleider geweest.
Ook floot ik op hoog niveau voetbalwedstrijden. Later, toen het betaald
voetbal was begonnen, heb ik nog
gevlagd in de eredivisie.”

Gebouwd naast
ouderlijk huis
Hij was gelukkig in Hoensbroek
met zijn vrouw en zoon. Dat duurde
totdat de buurt waar ze woonden achteruit ging. “Toen heb ik mijn broer
gebeld die in het ouderlijk huis in
Koningslust woonde. We konden tijdelijk bij hem wonen en zelf een huis
bouwen naast het zijne.” Voor Truus,
geboren in Hoensbroek, was de overgang zwaar. “Als ik toen terug kon

kruipen, had ik het gedaan”, vertelt
ze. “Maar inmiddels is het andersom.
Ik zou niet meer terug willen naar
Hoensbroek.”

Gedanst met de
burgemeester
Tot een paar jaar geleden deed
Toine nog ieder jaar mee aan de
optocht in Koningslust. Als einzelgänger. “Dan had ik iets waarbij
de mensen even na moesten denken. Dan zag ik ze kijken en even
later lachen. Prachtig.” Toine houdt
van lachen en is dan ook een echte
optimist met een vlotte babbel.
“Truus had bij het jaarlijkse feest
voor gouden bruidsparen van de
gemeente last van de rug en kon niet
dansen. Toen zei ik: ‘dan ga ik met
de burgemeester dansen’. ‘Ja jij wel’,
zei Truus. Toen ben ik naar de burgemeester gelopen en heb ik samen
met haar de foxtrot gedanst. Ze vond
het heel leuk. Ik had af en toe moeite
om haar bij te houden.”
Toine en Truus gaan nog regelmatig op bezoek bij zoon Alain die
met zijn vrouw en twee kinderen op
een uurtje rijden in Brunssum woont.
En verder krijgen ze hun tijd goed
om met onder meer puzzelen, hobbyen en klussen. Ze zijn gelukkig in
Koningslust. “We laeve hej sjoeën.”
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Industrieterrein Panningen

Brand bij Masterlight niet aangestoken
De brand bij de lampenproducent en -groothandel Masterlight op het industrieterrein in Panningen, is niet
aangestoken. Dat liet Politie Limburg op woensdag 6 februari via Twitter weten. Het pand van het bedrijf
brandde in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 februari volledig af.

honderd meter uit elkaar liggen, zorgde
voor speculaties over brandstichting.
De politie maakte daar met het bericht
op woensdag 6 februari een einde aan.
“In het onderzoek naar de brand op het
bedrijventerrein in Panningen die afge-

lopen maandagnacht heeft gewoed,
zijn geen aanwijzingen gevonden die
wijzen op brandstichting. Het onderzoek is onder meer door specialisten
van brandweer en politie uitgevoerd”,
schreef de politie op Twitter.

Starters in de regio
Energiek met Ingrid
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Energiek met Ingrid
Ingrid Houtakkers
Maasstraat 39
Kessel-Eik
06 29 59 22 10
info@energiek-met-ingrid.nl
www.energiek-met-ingrid.nl
Gezondheid en welzijn
01 januari 2019 (na carnaval start de groepsbegeleiding)
afgestemd op de wensen van de
doelgroep. Er is heel veel mogelijk.

Begin september brandde ook al
een bedrijfspand af op het Panningse
industrieterrein. Het is nog altijd niet
duidelijk of die brand is aangestoken.

Privédetective John Vullers kondigde
dinsdag 5 februari aan een beloning van 10.000 euro uit te loven aan
degene die de gouden tip kan aanle-

Doelgroep
Voor iedereen die zich fitter wil
gaan voelen, wil afvallen, of zijn
leefstijl wil verbeteren. Ook voor
verandering van leefstijl binnen
een gezin.
Voor bedrijven die willen investeren in vitale werknemers of voor
scholen als verdieping op het
reguliere aanbod. Ook voor een
teamuitje of met een groep zijn er
diverse mogelijkheden in overleg.

veren. Vullers is overtuigd van brandstichting.
Het feit dat de twee afgebrande
panden hemelsbreed slechts een paar

Oh, zit dat zo!
De aangifte
Inkomstenbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting komt er
weer aan. Dit jaar moet de aangifte Inkomstenbelasting 2018 uiterlijk voor
1 mei 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Aangifte kun je doen vanaf
1 maart 2019.

Als je aangifte moet doen, krijg
je hiervoor een digitale uitnodiging
via MijnOverheid.nl of, als je niet
op de Berichtenbox geabonneerd
bent, nog gewoon via de post.
Aangifte doen, kun je alleen nog
digitaal (behoudens uitzonderingen).
Daarvoor kun je gebruik maken van
het belastingaangifte programma van
de Belastingdienst op de site van de
Belastingdienst. Inloggen doe je met
de DigiD.
De Belastingdienst vult de
aangifte zoveel mogelijk voor je
in met gegevens die ze al weten,

zoals inkomen, eigen woning,
bankrekeningen en bankschulden.
Controleer deze gegevens goed, ze
zijn niet altijd juist of staan soms op
de verkeerde plek in de aangifte.
Gegevens die er niet in staan moet je
uiteraard zelf in te vullen.
Als je getrouwd bent, maar vaak
ook bij samenwonen, kun je als fiscaal
partner gezamenlijke aangifte doen.
Het blijven dan twee aangiften, maar
voor sommige posten in de aangifte
mag je kiezen bij wie je ze aangeeft.
Kijk goed naar de verdeling van die
posten want dat kan een behoorlijk
voordeel opleveren.
Krijg je geen uitnodiging voor het
doen van aangifte dan kun je toch
aangifte doen als je denkt geld terug
te krijgen, bijvoorbeeld als je maar een
gedeelte van het jaar hebt gewerkt of
aftrekposten hebt, zoals ziektekosten.
Je moet aangifte doen als je belasting

moet betalen. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als je meer dan 30.000
euro aan spaartegoeden hebt.
Kijk ook altijd even naar de
Voorlopige Aanslag 2019. Zijn er
veranderingen waardoor je in 2019
veel meer of juist minder belasting
betaald, dien dan een verzoek in bij
de Belastingdienst om de aanslag
2019 bij te stellen.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Activiteiten
Bij Energiek met Ingrid kun je
terecht voor begeleiding op het
gebied van leefstijl, afvallen of
aankomen.
Energiek basis betreft individuele begeleiding met een intakegesprek, een voedingsadvies op
maat en vervolgafspraken waarin
je gecoacht wordt.
Energiek in de groep is een
combinatie van individueel
maatwerk en begeleiding in een
kleine groep (maximaal 6 personen), zodat je ervaringen met
anderen kunt delen.
De begeleiding is gebaseerd op
de ‘Richtlijnen gezonde voeding’,
zonder fratsen en voor iedereen
met elk budget uitvoerbaar. Het
doel is om jou te begeleiden naar
een duurzame verandering
zonder jojo-effect.
Energiek zakelijk en workshops
biedt trainingen over vitaliteit en
leefstijl voor werknemers of
incidentele workshops. Uiteraard

Onderscheidend vermogen
Het aanbod wordt altijd afgestemd
op de behoefte van het individu
en/of de groep en geen traject is
hetzelfde. Ook bij groepsbegeleiding zijn er meerdere individuele
gesprekken om alles goed af te
stemmen op jouw persoonlijke
situatie. Door een brede ervaring
in leidinggeven, onderwijs en
coaching, is Energiek met Ingrid
sterk in mentale ondersteuning,
die nodig is om je persoonlijke
doel te bereiken. Immers, veranderen gaat met vallen en opstaan.
Er is veel aandacht voor dit proces
en alles wat hierop van invloed is
bij jou. Daardoor voel je je ondersteund en sta je er niet alleen
voor.
Maak gerust gratis en vrijblijvend een eerste afspraak!
Na carnaval start de eerste groep,
nu met starterskorting voor de
eerste deelnemers.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 05

Als omstander moet je ingrijpen bij een ruzie of mishandeling
In Peel en Maas grijpen mensen in als ze zien dat er ruzie gemaakt wordt
of iemand mishandeld wordt. Althans, dat is af te leiden aan het stemgedrag
bij de poll van twee weken geleden. Liefst 79 procent van de stemmers gaf
aan dat ze vinden dat een omstander moet ingrijpen zodra ze zien dat er ruzie
is of als er iemand mishandeld wordt.
In de poll van week 05 werd verwezen naar een incident in Spijkenisse
eerder dit jaar. Daar werd een jonge jongen in elkaar geslagen door drie

anderen. Zo schopten ze op de jongen in toen die op de grond lag. Rondom
de vechtende jeugd stonden veel andere jongeren die niet ingrepen en alleen
maar toekeken of het tafereel filmden. Vandaar dat we vroegen wat de mensen in Peel en Maas vinden; ingrijpen of niet. Een meerderheid koos dus
duidelijk voor ingrijpen, maar waarschijnlijk is dat gebaseerd op een gevoel.
Niemand weet hoe je reageert als je het echt meemaakt. De kans is aanwezig
dat je dan zo verbaasd of geschokt bent, dat je niets meer kunt doen.

De leerlingenstaking voor een strenger
milieubeleid was terecht
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Naar schatting reisden zo’n vijftienduizend jongeren op donderdag
7 februari af naar Den Haag. Ze deden daar mee aan een protestmars voor
een strenger milieubeleid van de Nederlandse regering. De scholieren ‘spijbelden’ van school om mee te doen aan de protestmanifestatie. Vanuit het
Bouwens vertrok geen enkele leerling naar Den Haag, zo liet de school weten.
Geen enkele leerling staakte dus.
Veel leerlingen die afreisden naar Den Haag deden dat om zo onder een
dag school uit te komen. Ze hadden afspraken met hun school gemaakt om
iets van bewijs te sturen, bijvoorbeeld een selfie, en hadden zo een mooi

dagje uit. De echte motivatie ontbrak bij velen. Een duidelijk doel hadden veel
van de jongeren niet.
Van de andere kant is het zo dat ook jongeren een eigen mening mogen
hebben. Als zij vinden dat de overheid een strenger milieubeleid moet voeren, dan hebben ze alle recht om daar voor te protesteren. De jeugd moet
straks nog leven in deze wereld. De jongeren willen gewoon hun toekomst
veilig stellen en hebben daar het volste recht toe.
De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht.
Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Duitse les op school is overbodig > eens 15% oneens 85%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

24 februari

35, 50, 65 km

ATB TOERTOCHT
MELDERSLO
www.neetﬁt.tk

Rötjes Young Plants is een toonaangevende leverancier van uitgangsmateriaal in de boomkwekerijsector. Het bewortelen van stekken van
sierheesters, bodembedekkende heesters en rozen is onze core business.
Hierbij staan een hoogst haalbare kwaliteit en de wensen van de klant centraal.

Vanwege sterke groei van ons bedrijf zoeken wij per direct:

Teeltmedewerker boomkwekerij
Een fulltime baan met verantwoordelijke taken en veel afwisseling

Productie medewerk(st)er
Een parttime baan van 28-32 uur met veel afwisseling

Voor de volledige vacature en mogelijkheid tot solliciteren, bekijk onze website
www.rotjes.com of neem contact op met Tobias Rötjes Tel. 06-12617178.
Rötjes young plants | Horsterdijk 116 | 5973 PR Lottum (NL) | T +31 (0)77 366 4080

Heb jij het in de vingers? Dan zoeken wij jou!

Overgang
Op weg naar mijn 46e
verjaardag merk ik dat er iets
lijkt te veranderen. In eerste
instantie wuif ik het nog weg,
het lijkt ook nog wat vroeg.
En er is natuurlijk wel het een
en ander gebeurd het afgelopen jaar. Het zou dus ook
stress kunnen zijn, waardoor
mijn lijf van slag is. Maar het
voelt anders, er komt een
nieuwe fase aan.
Vroeg of laat krijgt iedere
vrouw er wel mee te maken en
toch wordt er niet veel over
gesproken. Het is ook voor
iedereen anders, wat het niet
direct gemakkelijker maakt.
Maar het rijtje met symptomen
wordt steeds langer en hormonen gooien alles overhoop.
De nachten zijn kort en onrustig,
soms wat warm. Dat laatste
beschouw ik voorlopig als een
voordeel als koukleumpje eersteklas.
Mijn humeur knapt er helaas
niet zo van op. Ik kan gewoon
met mijn kids mee-puberen,
inclusief puistjes en wisselend
humeur. Snoetje, ooit glad en
fris, is nu elke dag een verrassing. Mijn cyclus is de weg
helemaal kwijt, het lijkt nergens
meer op. Ineens moet je elke dag
voorbereid zijn dat het zou
kunnen gebeuren, niet echt
handig.
Allemaal kleine ongemakken,
het echte werk moet nog komen.
We lachen er met z’n allen maar
om nu ik er nog de humor van
kan inzien. Op dagen van een
kort lontje waarschuw ik mijn
omgeving netjes om ontploffing
te voorkomen. Dat lukt gelukkig
nog.
Voor de rest laat ik het maar
gewoon gebeuren, want er
liggen nog heel wat jaren van
overgang voor me. Bewegen
schijnt te helpen en een lentezonnetje ook. Ik ga wel proberen
de schade te beperken, het liefst
op een natuurlijke manier. En lief
zijn voor mezelf. Dus het eerste
bosje tulpen heb ik mezelf maar
cadeau gedaan…het werkt
meteen. Geluk zit soms in een
klein tulpje!
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Paardensport

Iris Gülcher wint in
De Mortel
Door: paardensportvereniging Caprilli, De Maasruiters en De Cavaliers
Iris Gülcher van Caprilli uit Panningen heeft uitstekend gepresteerd
tijdens de diverse paardensportwedstrijden die in het weekend van
vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 februari plaatsvonden. Ze wist in
De Mortel twee gouden plakken te pakken in de categorie CDE Z2.

Egchelse Lars Kersten
wint Grote Prijs
Door: Eva van den Adel, Equitext
De laatste combinatie van de 1.55 meter Grote Prijs van de Winter Masters in Kronenberg bewaarde het beste
voor het laatst. Eén van de lokale favorieten, Lars Kersten, kreeg de toeschouwers op het puntje van hun stoel.
Met een barragerit die ongekend goed uitpakte, snelde de ruiter uit Egchel met Dobbey naar de eerste plek.

behaalde Romee Neefs een vijfde
prijs met Happy Boy. In Panningen bij
manege De Vosberg werd er Bixie
verreden en hier behaalde Kelsey
van der Spek met Dakar een vijfde
prijs bij het springen klasse A en
een tweede prijs in de dressuur
klasse B1.
Lotte Hermans van De
Jessica Maassen van De Cavaliers Maasruiters uit Kessel reed ook mee
uit Panningen wist bij de regio kam- in Susteren. Met Apache werd ze
in de klasse D-L vijfde. Bij de wedpioenschappen springen een zilstrijd in Panningen wist Sem van de
veren medaille te winnen. Het RK
Pas met Joviality in de klasse B de
vond plaats bij manege Katsbek in
overwinning te pakken. De tweede
Susteren. Maassen wist hier het zilprijs in die klasse was voor Maikel
ver en dus de titel reservekampioen
Steeghs met Jules. De vijfde prijs
te behalen met Bockmann’s Coco in
was ook voor Sem, dit keer met
de klasse D-M en verdiende daarTerry Lady Z. De zevende prijs ging
mee ook een ticket voor het NK in
naar Mariana Heijmans met Coratina.
Ermelo. In de klasse D-L behaalde
In de klasse L was er voor Kevin
Nikki Hanssen een vierde prijs met
Mutsaards Pascha en in de klasse D-B Steeghs met Imero de derde prijs.
Iris deed op vrijdag met haar
pony Splash mee aan de wedstrijd in
De Mortel. Ze reed twee proeven en
ging beide keren met de eerste prijs
naar huis.

Jessica Maassen
pakt zilver

Er was tijdens de Grote Prijs nauwelijks ruimte om te manoeuvreren
rondom de hoofdpiste, zo vol met
toeschouwers stond de grote hal van
De Peelbergen. Kersten maakte hun
reis echter de moeite waard toen
hij namens Limburg de overwinning
pakte. Kersten bleef de zenuwen uitstekend de baas toen hij als allerlaatste aan de start stond. Aangemoedigd
door het publiek ging Kersten steeds

sneller. Hij reed een scherpe bocht
naar de voorlaatste laatste oxer richting de ingang, voordat hij in een extra
versnelling in de richting van de laatste lijn richting de VIP snelde. Bij het
passeren van de finishlijn toonde de
klok een ongelofelijke 35,84 seconden en Kersten kon een vuist in de
lucht maken, terwijl hij een staande
ovatie ontving van de toeschouwers.
“Ik had me geen betere afsluiting van

deze wedstrijd kunnen wensen”, liet
Kersten weten. “Dobbey is al een tijdje
in uitstekende vorm, maar we misten
steeds net de overwinning. Om hier
dan wel de winst te pakken, is echt
fantastisch! Wat de organisatie van
de Winter Masters heeft gerealiseerd,
is geweldig mooi. De parcoursen, de
sfeer en alles daartussenin. Met voor
mij een perfect einde.”
(Foto: Eva van den Adel)

Nieuwe trainer VV BEVO
ADVERTENTIE W E E K

7

Bob Maas uit Someren is vanaf 1 juli de nieuwe trainer van het eerste herenvoetbalteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe. Hij tekende onlangs het contract met de club, samen met BEVOvoorzitter Joost van den Beucken. De nieuwe hoofdtrainer is 35 jaar en momenteel voor het tweede
seizoen trainer bij RKSV Meterik. Daarvoor was hij vier seizoenen werkzaam bij Sparta’18 in Sevenum,
waarvan hij drie seizoenen als hoofdtrainer actief was. De Somerenaar volgt straks hoofdtrainer Wilgert
Janssen op bij vierdeklasser BEVO. “Wij verheugen ons op de komst van Bob, wensen hem veel succes en
zien uit naar een prettige en succesvolle samenwerking”, aldus het bestuur van de voetbalclub.
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Zuur verlies voor
dames Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van VC Olympia uit Panningen kregen op zaterdag
9 februari de meiden van Merklaa Zaanstad uit Koog aan de Zaan op
bezoek. De bezoekers stonden net onder de Panningse dames, dus het
beloofde een leuke wedstrijd te worden. Waar uit nog een mooie
overwinning werd behaald, werd het nu een heel andere wedstrijd.
Het werd liefst 4-0 voor de bezoekers.

Goud voor kampioen showtwirl
Leanne Brummans van MD (Majorette en Dans) Meijel heeft zaterdag 9 februari goud bemachtigd
bij de Champions Trophy in het Belgische Houthalen-Helchteren waar ze meedeed in de categorie
Showtwirl jeugd 1-2. Ze mocht hieraan meedoen omdat ze op 26 januari al Nederlands kampioen
werd. Met haar bloemenshow wist ze de Nederlandse en Belgische jury te overtuigen, waarna ze een
gouden medaille overhandigd kreeg.

Merefeldia te sterk voor
zwak MVC’19
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Merefeldia heeft op zondag 10 februari de zwakheden van het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree
naadloos blootgelegd in het eerste duel na de winterstop. De 4-1 zege voor de gasten uit Nederweert was volkomen verdiend.

Aan de support op de tribune lag het niet. Prins Arjan I van
De Kemphazen uit Egchel en zijn raad
waren aanwezig om aan te moedigen.
Waar het vuur op de tribune wel aanwezig was, miste het Panningse team
het al vanaf het begin van de eerste
set. De dames van Olympia kwamen
er in deze set niet aan te pas. Alles
wat fout kon gaan, ging fout, 25-9.
De tweede set moesten de dames
een heel ander spelletje laten zien.
De service werd beter en aanvallen
werden sneller afgemaakt. Het ging
redelijk lang gelijk op, maar de dames
van Zaanstad trokken uiteindelijk toch
aan het langste eind. De set werd verloren met 25-22. In de derde set was
na enkele wissels en het iets betere
spel in de vorige set het geloof weer

Flatsers te sterk voor
koploper HBC
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
De Flatsers heeft een mooie overwinning behaald op de koploper in
de Lotto Ereklasse HBC uit Helden. In Baarlo werd het 3-2 voor de
thuisploeg. Door de nederlaag is HBC de koppositie kwijtgeraakt aan de
concurrenten uit Neer.
Piet begon de wedstrijd met een
paar kleine schoonheidsfoutjes, maar
toen hij op het einde twee puntjes voorsprong pakte, was er voor
Mark Korsten geen houden meer aan
en stond er 1-0 op het scorebord.
De tweede partij leek een makkie
te worden voor Johan Peeters tegen
Esther. Johan zag echter een mooie
voorsprong verdwijnen als sneeuw
voor de zon, maar Esther miste op het
beslissende moment een kamerbol en
moest toch het hoofd buigen, 1-1.
In de derde partij moest Henk
alle zeilen bij zetten om Frank eerst
in te halen en daarna goed door te
stoten naar een minimale voorsprong

Ron van den Kerkhof werd aan
banden gelegd (Foto: Math Geurts Fotografie)
Merefeldia begon agressief en
troefde MVC’19 vanaf de eerste minuut
af op duelkracht. De Maasbreese ploeg
werd direct in de opbouw gestoord
en aanvoerder Ron van den Kerkhof
werd volledig geïsoleerd. Net als in
Nederweert was Merefeldia gevaarlijk
vanaf haar linkerflank met Gijs Wullems
en de opkomende linkervleugelverdediger Rick Tullemans. Ondanks dat MVC’19
de slag verloor op het middenveld
kwam de ploeg, tegen de verhouding
in, in de 20e minuut aan de leiding door
een strak schot van Joost Hesen. Even
later was het zelfs bijna 2-0, echter Paul
van den Kerkhof kopte de bal via de
lat over. Merefeldia wist dat MVC’19 bij

standaardsituaties in de lucht kwetsbaar is. Vooral met corners en vrije
trappen zorgden de gasten voor veel
gevaar. In de 36e minuut nam linkspoot
Rick Tullemans een perfecte vrije trap,
die door Jeffrey Lutjens bij de tweede
paal werd binnengetikt. Elke corner
of vrije trap zorgde voor paniek in het
Maasbreese strafschopgebied. MVC’19
haalde echter de rust met 1-1. In de
tweede helft hetzelfde spelbeeld. Gijs
Wullems bracht Merefeldia via een standaardsituatie op een 2-1 voorsprong.
MVC’19 kon hier aanvallend bijna niets
tegenover stellen al had de ploeg een
keer pech toen, na een verre uittrap
van MVC’19-goalie Stan Caris, Ron van

den Kerkhof vrij voor de Merefeldiakeeper Tim Linssen verscheen. Zijn mooi
lobje belandde echter op de lat. Een
Maasbrees doelpunt had misschien voor
een ommekeer kunnen zorgen. Verder
stelde MVC’19 aanvallend teleur met
onder meer diverse slecht genomen
corners. Dat deed Merefeldia beter.
Het bleef bij treffers van Ivo de Bruijn
in de 76e minuut en Jay Stals in de 89e
minuut. Een terechte zege voor de gasten uit Nederweert. MVC’19 zal aan haar
zwakheden aanvallend en verdedigend
moeten gaan werken. Sinds half oktober heeft MVC’19 niet meer gewonnen
en het moet oppassen niet verder in de
negatieve spiraal terecht te komen.

een beetje terug. Echter waar bij de
Panningse dames niets leek te lukken,
lukte bij de dames uit Zaanstad alles.
Na elk punt van Olympia, maakten
de tegenstandsters er 3 of 4. Bij de
dames van Olympia werden teveel
persoonlijke fouten gemaakt en de
servicedruk lag niet hoog genoeg.
Ook deze set ging verloren met 25-17.
In de vierde set moest geprobeerd worden om op zijn minst één
puntje in Panningen te houden.
Maar dat zat er niet in. Er zat niet
genoeg beleving en felheid in het
spel. Het lukte de dames niet om
zich te herpakken en dit resulteerde
in een verlies van 25-20. Al met al
was het niet goed genoeg en hebben
de dames geen moment hun eigen
niveau bereikt.

die hij niet meer uit handen gaf.
Met een mooie slag maakte Henk
de dertig en De Flatsers stond weer
op voorsprong, 2-1. Roy moest het
in de vierde partij opnemen tegen
topspeler Johan Verest. Met opbeugelen miste hij beide bollen op de ring
en was daarom al vrij snel kansloos.
Johan won dan ook vrij gemakkelijk
en ruim en de stand was weer gelijk,
2-2. In de slotpartij ging het vrij
gelijk op. Marc en Johan Hoeijmakers
maakten beiden de nodige missers,
maar Marc herpakte zich het snelste
en won op het laatst toch nog vrij
gemakkelijk met wat hulp van zijn
tegenstander, 3-2.

De Indianen wint
oefenwedstrijd
Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
De Indianen uit Koningslust speelde op donderdag 7 februari een
oefenwedstrijd tegen Willem Tell uit Oirlo. Na een sportieve avond
bleken de schutters van De Indianen beter te hebben gemikt dat de
bezoekende tegenstanders. Het gemiddelde van De Indianen was
199,8 punten tegenover 174,4 bij Willem Tell.
Om 19.30 uur werd begonnen
aan de wedstrijd die ongeveer drie
uur duurde. Willem Tell schoot met
vijf schutters een gemiddelde van
174,4 punten. De Indianen schoten
met negen schutters een gemiddelde van 199,8 punten. Zodoende
was de winst voor de Koningslustse

vereniging. Hoogste schutter van
de avond was Ron Sanders van
Willem Tell met 228 punten. Hoogste
schutter bij De Indianen was René
Koopmans met 227 punten. Hoogste
senior was Henk Stevens met 198
punten. Hoogste compound schutter
was Mat Steeghs met 193 punten.
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VC Grashoek wint en
kijkt naar boven

Grashoek verspeelt
punten tegen Leunen

Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De dames van VC Grashoek gingen op zaterdag 9 februari op bezoek
bij Fyrfad in Maastricht. Na een slechte start in de eerste set wisten de
Grashoekse dames de punten na een 3-1 overwinning mee naar huis te
nemen. Door de zege kan VC Grashoek omhoog kijken op de ranglijst.

Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het is het eerste team van SV Grashoek niet gelukt om de competitie te hervatten met een overwinning.
Thuis tegen Leunen werd het zondag 10 februari 2-2, wat een terechte afspiegeling van de krachtsverhoudingen
was. Leunen kwam in de eerste helft op voorsprong, maar Grashoek leek door twee doelpunten toch de zege te
grijpen. Leunen maakte echter de 2-2, waardoor het onbeslist bleef.

Fyrfad startte overtuigend.
Teveel persoonlijke foutjes leidden
naar 14-8 achterstand voor Grashoek.
Maar het tij in de set keerde en
puntje voor puntje werd het gat
met Fyrfad gedicht. Na 22-22 leek
het gedaan toen Fyrfad uitliep naar
24-22, maar een goede serviceserie
deed het tij keren en daarmee werd
het 25-25. De Grashoekse dames
wisten met 27-25 de set te winnen.
In set 2 waren er ontzettend veel
servicefouten aan Grashoekse zijde.
Fyrfad liep uit naar 17-10. De inhaalrace werd ingezet. De afstemming
met de gelegenheidslibero werd
beter en het team werd bij 21-18
door de coach gewezen op het
feit dat een scenario van set 1 ook
mogelijk was. Na 21-21 kwam Fyrfad
nog voor met 23-21, maar wederom
was een goede serviceserie de basis
voor de 23-25 setwinst.
De 3e set was Fyrfad de klap van

tweemaal setverlies niet te boven.
Tot 10-10 liet Grashoek Fyrfad meedoen om daarna een beslissend gat te
slaan naar 18-12 en uiteindelijk 25-21
in set 3. Grashoek pakte in de vierde
set de leiding met 12-7. Het was rommelig aan Fyrfad-zijde en de wissels brachten nog meer verwarring.
Dit leidde tot meerdere rotatiefouten
aan Maastrichtse zijde, echter werden
deze door de officials niet opgemerkt.
Fyrfad kroop hierdoor dichterbij naar
17-20. De lange wedstrijd begon zijn
tol te eisen en de beperkingen in wisselmogelijkheden zorgde ervoor dat
Grashoek Fyrfad op 23-23 langszij zag
komen. Fyrfad greep de laatste kans
op een set met 27-25, maar het resultaat was een verdiende 3-1 overwinning voor Grashoek.
De Grashoekse dames kunnen
met dertien punten uit de laatste
drie wedstrijden naar boven gaan
kijken in de stand.

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

De wedstrijd was niet goed, maar
de vechtlust van beide ploegen en
het scoreverloop vergoedde veel.
Voetballend waren beide ploegen aan
elkaar gewaagd, waarbij Grashoek
wat dreigender overkwam dan de
gasten. Toch was het Leunen dat in
de 36e minuut op voorsprong kwam.
Tom Riensema mocht vanaf 11 meter
aanleggen en deed dat feilloos, 1-0.
De achterstand was ook meteen het
sein voor Grashoek om er een tandje
extra bij te zetten. Chris Hunnekens en
Bas Gloudemans kregen beiden nog
een goede kans op de gelijkmaker,
maar tot de thee bleef het 0-1. In de
57e minuut scoorde Bas Gloudemans
met het hoofd de gelijkmaker uit een

perfect genomen corner van Erwin
Pijnenburg. Grashoek had het heft weer
helemaal in eigen hand, wat ook snel
een voorsprong opleverde.

Vreugde van
korte duur
In de 62e minuut werd Leike
Cuijpers binnen het zestienmetergebied neergelegd, waarna scheidsrechter Fransen terecht naar de stip wees.
Jordi Luijten verzilverde de strafschop,
2-1. De vreugde was echter maar van
korte duur, want in de 71e minuut was
het alweer 2-2 door een doelpunt van
Erik Beelen. Balverlies op de rechterflank werd door Leunen koelbloedig

afgestraft. De schade bleef niet beperkt
tot een doelpunt, want doelman Koen
Clephas werd aan het hoofd geraakt
bij een uiterste poging om een doelpunt te voorkomen. Tjerk van Sleeuwen
mocht hierdoor zijn debuut als doelman
maken voor Grashoek en deed dat in
de resterende minuten foutloos.
Beide ploegen gingen in die laatste minuten voor de winst. Grashoek
schreeuwde om een penalty toen
Chris Hunnekens werd neergelegd en
Erwin Pijnenburg was ook dicht bij een
treffer. Hij zag de Leunen-doelman
een puike redding maken. In de blessuretijd had Grashoek ook nog flink
mazzel toen een inzet van Leunen net
naast ging.

Volleybalsters VC Kessel
ten onder tegen koploper
Door: Anne van den Beuken, volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op zaterdag 9 februari tegen koploper Ledub uit Budel.
De ploeg uit Kessel had wat kansen, maar de lijstaanvoerder bleek te sterk te zijn voor de Kesselnaren. Het werd
4-0 voor de thuisploeg.
De eerste set verliep stroef aan
de Kesselse kant. De ploeg had
geen antwoord op de goede servicedruk aan de kant van Budel.
Ook werden er veel persoonlijke
fouten gemaakt, 25-12. De tweede
set kwam beter op gang.

De Kesselse dames kwamen steeds
langszij, maar ze hielden dat niet
vol tot aan het einde van de set.
De set ging met 25-19 naar Ledub.
De derde set was een herhaling
van de tweede set en eindigde dus
ook met 25-19 voor Ledub. Om nog

een puntje te kunnen scoren tegen
de koploper moest de laatste set
gewonnen worden. Daar werd niet
aan voldaan en de laatste set ging
met 25-17 naar Ledub. Zo stond er
na afloop een 4-0 verlies voor de
Kesselse dames op het scorebord.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Haammakerstraat € 8,00
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

Twee keer goud voor Younique
Door: Iris Dekker, majorettenvereniging Younique
De majorettes van Younique uit Maasbree hebben op zaterdag 9 februari Nederland vertegenwoordigd bij de Champions Trophy. Bij het kampioenschap waarbij de beste twirlers en majorettes
van België en Nederland de strijd aangaan, leverde twee gouden medailles op voor de Maasbreese
vereniging. Jesse Muijsenberg werd met haar solo act eerste, net als Fleur Segers en Elise Dekker die
met hun duoshow goud haalden in de jeugdklasse.
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Handbal

Knap gelijkspel
Bevo in Volendam
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Het eerste herenteam van Herpertz Bevo Hc heeft op zaterdag
9 februari op het laatste moment een puntje gepakt uit in Volendam.
Het werd door een benutte strafworp na afloop van de officiële speeltijd 28-28. Sybren Stijweg tekende voor de belangrijke gelijkmaker.
De strafworp werd gegeven na
sportief wangedrag van Volendamdoelverdediger Gerrie Eilers die ook
een rode kaart kreeg. De 19-jarige
Sybren hield zijn hoofd koel en
scoorde de 28-28. Een terechte
uitslag. Beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd. Aan Panningse zijde
keepte Mark van den Beucken een
puike partij. Bij Bevo ontbraken nog
steeds Nick van den Beucken, Dario
Polman en Quinten Colman.

Turnsters bij kwalificatiewedstrijd NK
Fleur Coppers en Pippa Boots van SC Pareja, uitkomend voor RTC Limburg, turnden zaterdag
9 februari hun eerste NK kwalificatiewedstrijd in Reuver. Fleur Coppers (links op foto) turnde bij de
pupil 2 N1 een stabiele wedstrijd op alle onderdelen. Haar sprong werd beloond met een 13.800 en
op balk werd ze vierde ondanks een val. Ze werd vierde. Pippa Boots turnde in de pupil 1 N1. Op brug
lukte een onderdeel niet, de rest ging prima. Ze werd negende.

Tweede zege op rij

Helden verslaat Blerick
met ruime cijfers
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 10 februari in geslaagd om ook haar tweede wedstrijd na
de winterstop winnend af te sluiten. Blerick werd relatief eenvoudig opzij gezet. De eindstand was 5-0 voor de
bezoekers uit Helden.
De Heldenaren begonnen goed aan
het duel en zagen Tim Pilon na zeven
minuten al voor de eerste treffer aantekenen. De middenvelder wist zich
het strafschopgebied binnen te dribbelen en met zijn linkerbeen de doelman
te verschalken. Helden kreeg na deze
vroege openingstreffer enkele goede
mogelijkheden om de score op te
schroeven, maar ging net niet zorgvuldig genoeg om met haar kansen.
Luca Willems had aan de andere
kant voor Blerick de gelijkmaker op
zijn schoen. De aanvaller stuitte echter op doelman Nick Bouten die de
bal voor zijn voeten weg kon grissen.
Achteraf gezien bleek dit het enige

echte wapenfeit van de thuisploeg.
Vijf minuten voor de rust wist Ton
Peeters de score dan toch te verdubbelen. Peeters draaide goed weg van
zijn tegenstander en schoot de bal
vervolgens tegendraads tegen de touwen. Helden mocht hierdoor met een
nette voorsprong de rust in.

Klein gat geslagen
met achtervolgers
Na de rust veranderde het spelbeeld niet. Helden ging voornamelijk op zoek naar meer treffers en die
kwamen er ook. Edwin Heuvelmans
mocht halverwege de tweede helft

een afgeslagen corner opnieuw
inbrengen en vond het hoofd van
Nick van Lier die de bal hard langs
doelman Hauser kopte. Dezelfde
Van Lier brak niet veel later op rechts
door en gaf Mairen Zeevenhoven
een niet te missen kans die dan ook
benut werd. Gilian de Bruijn kopte in
de allerlaatste seconde de definitieve
0-5 binnen.
Helden mag tot dusver tevreden
zijn met haar behaalde resultaten na
de winter, met zes punten uit twee
duels is er een klein gat geslagen met
de ploegen onder zich. Op zondag
17 februari is de Peel en Maas-derby
tegen MVC’19 uit Maasbree.

Hoofdrol voor
Poot en Jordens
Verdedigend stond het goed bij
de Panningse ploeg. In aanvallend
opzicht speelden Niels Poot en Niek

Zware nederlaag

Maasbree onderuit
tegen koploper
Door: Jo Hendrix, beugelvereniging De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree is vrijdag
8 februari flink onderuit gegaan tegen de koploper uit Neer. Er was voor
Maasbree niets te halen en het werd uiteindelijk 5-0 voor de thuisploeg.
Jac Lintjens startte tegen Rob
Geelen en begon met een paar flatsers. Dan wordt het moeilijk tegen
de kersverse wereldkampioen. Jac
had dan ook geen kans meer en verloor met duidelijke cijfers, 30-18.

Winst tegenstander
ondanks griep
In de tweede partij trof Jo
Hendrix de een beetje grieperige
Onno van Knippenberg. Dat mocht
niet baten. Tot 18-18 ging het prima,
totdat Onno een prachtige bol sloeg
en hierdoor 2 punten voorsprong
nam om vervolgens de partij gemakkelijk uit te spelen, 30-20.
Op drie speelde Wim Grommen
tegen Erik Versteegen. Het was ook
duidelijk niet Wim zijn beste wed-

Kessels beugelteam

OVU verliest thuis van Ell
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
Het eerste team van OVU uit Kessel heeft op vrijdag 8 februari een thuisnederlaag geleden. Ell was met 2-3 te
sterk. Een overwinning zat er echter wel in voor de Kesselse ploeg.
Roel Ottenheim en Eric Kleynen
wisten op ervaring hun partij redelijk
eenvoudig te winnen. De wedstrijd van
Roy Dorssers kon alle kanten op. Winst

en verlies lagen kort bijeen, maar het
werd uiteindelijk verlies. Bas Ottenheim
en Hay Jacobs kwamen tekort tegen de
twee kopmannen van Ell. De volgende

uitwedstrijd naar Hoogeloon moeten
toch langzamerhand punten gepakt
worden, willen de Kesselnaren niet in
de gevarenzone belanden.

Jordens een hoofdrol. Opvallend was
wel dat Jeroen van den Beucken niet
éénmaal doel trof. De andere spelers namen de honneurs waar in de
aanval.
Door dit gelijkspel blijft Bevo
drie punten voorsprong houden op
Kras Volendam. De Panningse ploeg
staat nu vijfde in de BENE league,
omdat Greenpark Aalsmeer (vierde
plek) met 20-19 van OCI Lions won.
Bevo heeft de kansen om de Final
Four te halen nog steeds in eigen
hand. Er moeten nog vijf wedstrijden
worden afgewerkt met op de slotdag
de thuiswedstrijd tegen Greenpark
Aalsmeer nog op het programma.
De ploeg uit Aalsmeer heeft één
puntje voorsprong op Bevo.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

strijd. Goede en slechte momenten
wisselden elkaar af en Wim moest
zijn meerdere erkennen in zijn
tegenstander, 30-22.
Hem Hendrix begon in de vierde
partij tegen Jochen op ’t Roodt met
twee missers en dat was gezien het
baanvoordeel van Jochen moeilijk
weg te werken. Toch wist Hem bijna
op gelijke stand te komen, maar toen
had Jochen alle geluk van de wereld,
hier was Hem niet tegen bestand,
30-24.
Alle hoop was nu gericht op Koos
van Lier die in Toine Hobus een goede
en mooi spelende tegenstander trof.
Koos had echter teveel gekeken naar
hoe het niet moest en ook hij startte
met twee missers. Hij was in het
begin van de partij al kansloos tegen
een sterk spelende Toine, 30-18.
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Dorpentour
Thuisland compleet
De drie dorpen die nog niet waren opgenomen in het schema van
dorpentour van Thuisland zijn inmiddels ingevuld. De film over de
Syrische familie is na de première in DOK6 in Panningen bezig met een
tour langs alle gemeenschapshuizen van Peel en Maas. De ontbrekende
data van Maasbree, Koningslust en Grashoek zijn inmiddels bekend.
In Maasbree komt Thuisland
op dinsdag 26 maart naar ’t Hoes
van Bree (20.00 uur), Grashoek is
op woensdag 3 april aan de beurt
(Ankerplaats, 19.30 uur) en woensdag
24 april is de film te zien in De Sprunk
in Koningslust (19.30 uur). Voor alle
dorpen geldt dat de bijbehorende
foto-expositie vanaf enkele weken

vóór de filmvertoning al te zien is in
het gemeenschapshuis. De andere
dorpen die nog worden aangedaan,
zijn Kessel op donderdag 14 februari, Kessel-Eik op vrijdag 22 februari,
Helden op donderdag 28 februari,
Beringe op zondag 24 maart en Meijel
op vrijdag 26 april. Alle voorstellingen
zijn gratis voor iedereen toegankelijk.

Informatieavond
KVW Baarlo
Kindervakantiewerk Baarlo houdt op donderdag 21 februari een
informatieavond over de zomeractiviteit voor kinderen. De KVW keert
komende zomer na dertig jaar terug in Baarlo. De organisatie houdt de
infoavond om potentiële vrijwilligers uitleg te geven over de activiteiten.
De avond vindt plaats in jongerencentrum Sjiwa in Baarlo en
begint om 20.00 uur. Na een uitleg over KVW en wat de bedoeling
is op 13, 14 en 15 augustus is er
daarna ruimte om vragen te stellen.

“Er zijn al veel aanmeldingen binnen voor het KVW, dus we kunnen
wel wat hulp gebruiken”, aldus de
organisatie. Ook liggen er opgaveformulieren klaar voor potentiële
vrijwilligers.

Duurzaamheidsloket
Panningen geopend
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Parkieten

Lezing over Kromsnavels
in Zuid-Afrika
Liefhebbers, houders en kwekers van parkieten kunnen dinsdag 19 februari een lezing bijwonen over
Kromsnavels in Zuid-Afrika. De lezing van Parkieten Sociëteit Noord- en Midden-Limburg vindt dan plaats in
partyrestaurant De Houbereij in Panningen.
De lezing wordt verzorgd door Jos
Hubers. Alle gasten gaan op bezoek
bij enkele vooraanstaande kwekers en
zien hoe en welke soorten kromsnavels
hier zoal worden gehouden. De nadruk
ligt deze avond op de grotere soorten
papegaai-achtigen. Daarnaast zijn er

verschillende Nationale Parken bezocht
waarvan beelden worden getoond.
Zo krijgt men een indruk van hoe divers
het dierenleven is. Ook hier ligt de
nadruk op de vogels, waarvan meer
dan honderd soorten op de gevoelige
plaat zijn vastgelegd.

Daarnaast worden diezelfde avond
vijf jubilarissen in het zonnetje gezet
vanwege hun 40-jarig of 25-jarig
lidmaatschap van de parkietensociëteit. De avond begint om 19.45 uur
in partyrestaurant De Houbereij in
Panningen.

MamaCafé Peel en Maas

Workshop over jongens
energie
MamaCafé Peel en Maas houdt op woensdag 20 februari een workshop over jongensenergie. Bij de workshop, die gegeven wordt door Lilian van Avesaath van De Blauwe School in Panningen, leren de deelnemers wat
jongensenergie is en hoe het kan dat het ene kind er wagonladingen vol van lijken te hebben en het andere
kind maar heel weinig. Er worden handvatten gegeven over hoe de energie in goede banen geleid kan worden.
inzetten van jongensenergie met de
“Iedere jongensmoeder en elke juf
kan beamen dat jongens vaak een grote levenshouding doet. Verder laat Van
tomeloze bonk energie zijn”, schrijft het Avesaath zien welke invloed het heeft
op het gedrag en geeft informatie
MamaCafé. “Energie die zijn weg naar
over wat de invloed van testosteron is
buiten zoekt én vindt, ook wanneer dit
op de hoeveelheid jongensenergie.
even niet zo handig uitkomt. Wanneer
je thuis aan tafel zit voor het avondeten, bijvoorbeeld, of in de klas als de
juf even iets uit wil leggen.”
Bij de workshop wordt verteld
wat jongensenergie eigenlijk is.
Er worden concrete handvatten
Deelnemers leren en ervaren wat het
gegeven hoe de schijnbaar onein-

Handvatten
en ervaringen

dige hoeveelheid jongensenergie
in goede banen geleid kan worden
en de deelnemers ervaren welke
manieren van communiceren hier
bij horen. De Blauwe School is een
coachpraktijk voor hooggevoelige
kinderen, al dan niet met jongensenergie.
De workshop vindt plaats bij basisschool Nieuweschool in Panningen en
begint om 20.00 uur. Rond 21.30 uur is
de bijeenkomst afgelopen.

Duurzaamheidsplatform Sunny Community uit Panningen opende
deze week haar duurzaamheidsloket aan de John F. Kennedylaan in
Panningen. Mensen kunnen er vanaf nu twee dagen in de week terecht
voor vragen over duurzaamheid.
De Sunny Community is een
duurzaamheidplatform voor burgers,
dat het grote publiek meer besef van
en over duurzaamheid wil geven. In
het loket geven medewerkers van
het platform informatie over energie besparen, je huis te isoleren, het
aanschaffen van zonnepanelen of
over natuurvriendelijke tuinen met
meer biodiversiteit.
Het platform werkt onder meer

samen met de gemeente, Buurkracht,
Peel Energie, Plattelandscoöperatie
Peel en Maas, Natuur en Milieu
Federatie Limburg en lokale ondernemers en verenigingen.
Het informatieloket is gevestigd
in het Duurzaamheidscentrum Peel
en Maas aan de John F. Kennedylaan
in Panningen en is geopend op dinsdagen en donderdagen van 10.00 tot
17.00 uur.

KBO-reis naar
Gelderse Zeddam
De gezamenlijke reis van KBO-senioren uit Peel en Maas gaat dit
jaar naar het Gelderse Zeddam in de Achterhoek. De vakantie duurt van
15 tot en met 21 juni. Ook niet-leden van de KBO kunnen mee.
Het is de 23e keer dat een reis
wordt georganiseerd door de KBOafdelingen van Peel en Maas. Dit jaar
gaat de reis naar het dorpje Zeddam,
op een klein kwartier rijden van
Doetinchem. De gasten krijgen er
volpension en op het programma
staan middagexcursies, fietstochten en een alternatief programma
voor de niet-fietsers. ‘s Avonds
wordt er ‘flonkeren avond’ georganiseerd, kunnen er gezelschapsspellen worden gespeeld en is er een

muziekavond. Zowel leden van de
ouderenbond, als mensen die geen
lid zijn van de KBO kunnen zich voor
de reis aanmelden. Reis- en annuleringsverzekeringen zijn bij de prijs
inbegrepen en de fiets kan mee op
reis worden genomen tegen een vergoeding. Neem voor meer informatie
over de vakantie of om aan te melden contact op met Leo Koopmans of
Annemie Bruynen van de organisatie
via 307 49 18 (Leo), 307 15 47 of 06
29 15 41 55 (Annemie).

VMZ wint bowlingtoernooi
Maasbree
Ron van den Kerkhof, Haiko van Golstein Brouwers, Bas van Raaij, Pat Cox en Erik van de Ekker
van vriendengroep VMZ (Verschil Moet er Zijn) hebben vrijdag 8 februari het Niens-Kiëten-BowlingToernooi in Maasbree gewonnen. Er werden ook individuele prijzen uitgereikt. Pita Zwinkels werd
benoemd tot ‘hoogste game dames’ met een score van 164. De eer voor ‘hoogste game’ bij de heren
ging naar Erik van de Ekker die met een score van 196 de concurrentie achter zich liet.
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Baolderse Hofzengers stopt na 37 jaar
Het koor van de Baolderse Hofzengers houdt na 37 jaar op te bestaan. Na zorgvuldig overleg tussen bestuur en leden heeft het koor moeten besluiten
te stoppen omdat het ledenaantal terugloopt en er geen nieuwe aanmeldingen bijkomen, zo laat zij weten.

acts waarin de plaatselijke politiek
en de bekende en minder bekende
Baarlonaren op de korrel werden
genomen. Ook trad het koor op tijdens het Weemfestival in het dorp,
een openluchttheater op de straat
De Weem, tijdens de zomeravondconcerten op de Kasteellaan en bij
Chateau De Raay die de naam Hoeve
Hofackerstreffen kregen en werden
er jaarlijks kerstconcerten gegeven.
De Baolderse Hofzengers stonden
daarnaast aan de wieg van de liedjesavond Kook van Eige Deig en de
herenzittingen in Baarlo. Beide evenementen werden later aan carnavalsvereniging De Kook overgedragen.

‘t Hofzengerke

Het herenkoor stopt met alle
repetities, het organiseren van concerten en de bijkomende activiteiten. “De realiteit laat zien dat het

ledenaantal terugloopt en nieuwe
aanmeldingen uitblijven”, aldus de
Hofzengers. “Na het laatste kerstconcert hebben onze leden en het

bestuur zich beraad over die werkelijkheid. Maar ook hebben we daarbij
terug kunnen kijken op het jarenlange
bestaan van de Baolderse Hofzengers

met vele hoogtepunten.”
Na de oprichting in 1982 traden de Hofzengers op de Baarlose
pronkzittingen op met liedjes en

Met het stoppen van de
Hofzengers stopt ook de uitreiking van
‘t Hofzengerke. “Het beeldje en de
oorkonde vormden een dankwoord
aan die Baarlonaar die zich gedurende
meerdere jaren heeft ingezet voor de
Baarlose gemeenschap”, aldus het koor.
“We vinden het jammer dat we moeten
stoppen, maar we zijn ook dankbaar
voor de jaren dat we zoveel activiteiten
hebben mogen organiseren. Dat kon
niet zonder dirigent Martin Hermans,
de instrumentale begeleider André
Janssen, de sponsoren en de trouwe
bezoekers van onze concerten.”

SAMEN BELEVEN

Ben jij onze nieuwe

Horeca Hero?
Hey
You!

Wij zoeken:

Waarom de Leistert?

Onze Keuken king
Een echte Friet Ninja
De flash van ons terras
#1 Kingpin van gastblijheid

Gratis zwemmen
Gave werkomgeving
Beroemde personeels-BBQ
Reiskostenvergoeding > 10 km

Geen minimumloon,
je verdient meer...
50% korting op je eigen
vakantie @Leistert

Check leistert.nl/vacatures
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Carnaval
Gemeente Peel en Maas feliciteert
Leanne Brummans van Majorette &
Dans Meijel, Jesse Muijsenberg en duo Elise Dekker
en Fleur Segers van Majorettengroep ‘Younique’
Maasbree met het winnen van GOUD op de
Champions Trophy in Houthalen-Helchteren (B)!

Provinciale Staten en Waterschap Limburg

Verkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten
en het bestuur van Waterschap Limburg.
Wie mag stemmen?
Bij de provinciale statenverkiezing mogen alleen kiezers met een Nederlandse nationaliteit
een stem uitbrengen. Bij de waterschapsverkiezingen ook kiezers met een EU-nationaliteit of
andere nationaliteit die een geldige verblijfsvergunning hebben.
Stempas
Uiterlijk 23 februari 2019 krijgt u één of twee persoonlijke stempas(sen) thuisgestuurd.
Met deze stempassen kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 7 maart 2019 bezorgd.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl.
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 4 februari als
kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 4 februari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in de provincie Limburg, dan waar u geregistreerd staat als
kiezer, moet u een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer zijn
ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur worden aangevraagd. U moet
dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie en vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van
het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Aangepaste openingstijden
Huis van de Gemeente
• Vrijdag 1 maart tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 2 maart, maandag 4 maart en dinsdag 5 maart de gehele dag gesloten*.
* Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op maandag 4 maart
én dinsdag 5 maart geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
Bibliotheek
• Vrijdag 1 maart tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 2 maart, maandag 4 maart en dinsdag 5 maart is de Bibliotheek
de gehele dag gesloten.
WegWIJer
• Maandag 4 maart, dinsdag 5 maart én woensdag 6 maart gesloten
• Avondopenstelling van 4 maart is verplaatst naar 11 maart.

Luier- en
incontinentiecontainers
In de gemeente Peel en Maas staan in elke kern ondergrondse
containers voor luiers en incontinentiemateriaal. Luiers en
incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en Maas zakken.
Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte
luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder hoge druk en hoge temperatuur
verwerkt en gerecycled zodat ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten worden
afgebroken.
Wat wel en wat niet?
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties containers
• Baarlo: Hoefsmitstraat, Pastoor Geenenstraat, Pastoor Cremersstraat.
• Beringe: Bèr Vullingsstraat.
• Egchel: van Enckevoortstraat.
• Grashoek: Vlasstraat.
• Helden: Kloosterstraat - kinderdagverblijf, Kaupmanshof - Plus.
• Kessel-Eik: Mariaplein.
• Kessel: Esdoornstraat - Phicoop, Esdoornstraat.
• Koningslust: Poorterweg.
• Maasbree: Sevenumseweg - huisnr 2 (Brandweer), De Schout - huisnr 2-4, Piet Petersstraat - Coop.
• Meijel: Alexanderplein - Coop.
• Panningen: Kepringelehof - Jan Linders, Kerkstraat - Jumbo, Ruijsstraat - Vorkmeer, Past.
Huijbenplein, Wilhelminastraat - nabij gemeentehuis, Industrieterrein Panningen - Milieupark.

Vacature Adviesraad Sociaal
Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is wegens het niet
herkiesbaar stellen van enkele leden op zoek naar enthousiaste en maatschappelijk
bewogen collega’s die zich graag in willen zetten om de gemeente te adviseren op
beleidsontwikkeling binnen het Sociaal Domein.
Meer informatie over de vacature is te vinden op:
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

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.

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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Knoop doorgehakt: tarieven Hulp bij het
Huishouden en WMO vastgesteld
De tarieven voor Hulp bij het Huishouden blijven in elk geval dit jaar voor de meeste mensen
in Peel en Maas ongewijzigd (behalve Baarlo en Panningen). Een raadsmeerderheid is, na
discussie in vier opeenvolgende vergaderingen, akkoord gegaan met een raadsvoorstel.
Inwoners van Panningen en Baarlo zijn goedkoper uit. Een laatste poging van PvdA/
GroenLinks om die ongelijkheid te voorkomen, haalde niets uit.

Hulp bij het Huishouden. Die draait in bijna alle dorpen van Peel en Maas met uitzondering van
Panningen en Baarlo. Dat betekent dat in de dorpen die deelnemen aan de pilot, betaling naar
draagkracht (tot maximaal 7 euro per uur) blijft bestaan. Inwoners van Baarlo en Panningen vallen
voor álle Wmo-hulp onder een vast 17,50-tarief, totdat beide dorpen zich aansluiten bij de pilot.
In de januari-vergadering was al gebleken dat een raadsmeerderheid zich hierin kon vinden.
Belangrijk daarbij is dat de dorpen achter het voorstel staan, en dat de verwachting is dat
Panningen en Baarlo over niet al te lange tijd volgen. Toen, en ook in deze vergadering was het
vooral de fractie PvdA/GroenLinks die duidelijk maakte moeite te hebben met het voorstel.
Zo vindt de partij het principieel onjuist dat straks mensen in Baarlo en Panningen met een
behoorlijk inkomen 17,50 per vier weken betalen. PvdA/GroenLinks stelde voor die ongelijkheid
weg te nemen door als gemeente in Baarlo en Panningen de hulp bij het huishouden tijdelijk over
te nemen volgens draagkrachtprincipe.
Verschillende tarieven
De meeste andere fracties tilden niet zo zwaar aan de verschillen, vooral omdat de ongelijkheid
verdwijnt als ook Panningen en Baarlo klaar zijn om toe te treden tot de pilot. De VVD is tegen
deze pilot. Fractievoorzitter Segers vond het ‘belachelijk’ dat in de pilotdorpen mensen met een
wat hoger inkomen voor een eenzelfde hulpvraag veel meer moeten betalen dan in Panningen en
Baarlo. In de vorige vergadering had hij al gezegd dat wat VVD betreft voor iedereen het tarief van
17,50 zou moeten gelden.

De raadsvergadering van 5 februari begon met het gebruikelijke Vragenhalfuurtje. De VVD stelde
daarin de onrust aan de orde bij de NLW-bedrijven, de vroegere sociale werkplaats, waar een
vertrouwenscrisis is tussen Ondernemingsraad en directie. De liberalen vroegen het college met
nadruk om de raad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Portefeuillehouder Wim
Hermans (CDA) zegde dat toe en verzekerde dat de betrokken gemeenten (naast Peel en Maas ook
Venray en Horst aan de Maas) hun best doen om partijen bij elkaar te brengen.
Eigen regeling
Het enige inhoudelijke agendapunt betrof de nieuwe tarieven voor de Hulp bij het Huishouden. Na
maar liefst drie vergaderingen hierover te hebben gediscussieerd, moest nu een beslissing vallen.
Aanleiding is het besluit van het kabinet om een abonnementstarief van maximaal €17,50 per vier
weken in te voeren voor de de zgn. ‘maatwerkvoorziening’. De regeling valt onder de Wmo, de wet
die zorg en ondersteuning regelt voor hulpbehoevenden. Vanaf 1 januari dit jaar betalen mensen
die hierop een beroep doen dat vaste tarief, zonder dat er gekeken wordt naar inkomen.
Het Rijk heeft nog niet besloten wat het wil doen met het tarief voor de ‘algemene voorziening’.
Dat is veelal eenvoudiger hulp, waarvan iedereen gebruik kan maken, zoals bv. een
maaltijdservice of maximaal 3 uur Hulp bij het Huishouden per week. Zolang hierover nog geen
nieuwe wet is aangenomen, kunnen gemeenten zélf beslissen.
Betaling naar draagkracht
Op 22 januari discussieerde de raad al over het nu voorliggende raadsvoorstel voor deze
algemene voorziening. Het college wil de bestaande regeling handhaven zoals die geldt in de pilot

Toen het op besluitvorming aankwam, stemden daarom zowel PvdA/GroenLinks áls VVD tegen,
zij het elk om verschillende redenen. Lokaal Peel en Maas, AndersNu en het CDA stemden vóór.
Daarom werd het voorstel met 16 stemmen vóór en 8 stemmen tegen aangenomen.
Hoe lang de gemeente de vrijheid houdt om zelf te beslissen over de tarieven is nog onduidelijk.
Zodra het kabinet een wetsvoorstel hierover door het parlement krijgt, zullen alle gemeentes zich
daaraan moeten houden.
Pilot Hulp bij het huishouden met vier jaar verlengd
Los van de tarievendiscussie lag er ook een raadsvoorstel om de pilot Hulp in het huishouden te
actualiseren. Het voorstel was met name om de pilot met vier jaar te verlengen. Hierover werd nog
kort een discussie gevoerd in de raad. Bij de stemming bleek dat de VVD uiteindelijk de enige partij
was die tegenstemde.
Daarna was de vergadering snel klaar. Een agendapunt over het pand Hub 14 (omzetten van
bedrijfswoning naar ‘plattelandswoning’) werd doorgeschoven naar de volgende raadscyclus. Een
raadsmeerderheid wilde op verzoek van portefeuillehouder Rob Wanten (CDA) nog even wachten
op meer informatie over de haperende communicatie met de buurt.
Een ander resterend agendapunt kon snel worden afgehandeld na unanieme goedkeuring: de
nieuwe Archiefverordening, die geactualiseerd diende te worden in verband met de verdergaande
digitalisering.

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

Eenzaamheid
De verbinding tussen u en de provincie Limburg. Die rol wil ik graag
oppakken. Of het nu gaat over het bouwen van voldoende passende
woningen, het ondersteunen vrijwilligers en van het verenigingsleven of
het bieden van goede zorg aan onze ouderen. Dit zijn onderwerpen die
ik erg belangrijk vind en waar de provincie een belangrijke rol speelt en
moet blijven spelen als het aan mij ligt.
Op het gebied van de strijd tegen
eenzaamheid kan er veel door de
gemeenschap zelf worden gedaan.
Even bij elkaar binnenlopen en naar
elkaar omkijken. Ook de verschillende overheden hebben daarin een

belangrijke rol. Gemeentelijk gebeuren al heel veel goede zaken. Via de
regering gaat er veel extra geld naar
verpleeghuiszorg en ook de provincie
Limburg kan op haar manier hieraan
bijdragen. Denk aan de subsidie aan

de KBO’s, het mogelijk maken van
het werk van de ouderenadviseurs en
het faciliteren van mantelzorgers. Erg
belangrijk om voort te zetten.
Ook verstrekt de provincie vaak
een bijdrage aan de gemeenschapshuizen of verenigingsgebouwen.
Allemaal plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen omzien. Maar ook de vrijwillige
maatschappelijke stage van jongeren biedt kansen om eenzaamheid
tegen te gaan. Bovendien werken

jonge mensen hierdoor aan hun eigen
ontwikkeling en kun je jong en oud
op een natuurlijke manier aan elkaar
koppelen.
Betrokkenheid en verbinding in de
samenleving zijn erg belangrijk. Het
zou vanzelfsprekend moeten zijn dat
we goed voor onze ouderen zorgen,
dat hebben zij hun hele leven voor ons
gedaan. Daar wil ik graag, ook in de
provincie, mijn steentje aan bijdragen.
Marlou Absil,
kandidaat Statenlid CDA Limburg
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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.

Hoogste tijd voor grote schoonmaak in het buitengebied
Iets meer dan een maand nog en het voorjaar begint weer. Dan zullen opnieuw maandenlang grote aantallen fietsers en voetgangers het
buitengebied van Peel en Maas opzoeken om daar te genieten van de
natuur en de buitenlucht. Maar nog meer dan afgelopen jaren zal menigeen zich ergeren aan de verrommeling van dat buitengebied.
Er staan in Peel en Maas nog heel
veel oude stallen en schuren. Soms
staan die al jaren leeg. Ieder jaar
verslechtert de toestand. De daken
van dergelijke oude gebouwen zijn
de grootste bron waardoor asbest-

vezels in het milieu komen. Dat is een
grote bedreiging voor onze gezondheid. Doordat de daken verouderen,
wordt het risico steeds groter. Daarom
heeft de overheid bepaald dat in 2024
alle asbestdaken verdwenen moeten

zijn. Eind vorig jaar lag er nog zo’n 100
miljoen vierkante meter asbest in ons
land. Per jaar wordt zo’n 10 miljoen
vierkante meter opgeruimd. De vraag
is dus of het wettelijk gestelde doel in
2024 gehaald wordt. Dat is het landelijke beeld. Hoe is de stand en gang
van zaken in onze eigen gemeente?
Hoeveel vierkante meter asbestdaken
hebben wij nog en in welk tempo wordt
die asbest opgeruimd? De verantwoordelijkheid daarvoor ligt in eerste instan-

tie op het bordje van de eigenaren van
de gebouwen. Maar wij vinden dat de
lokale overheid ook een handje mag
helpen bij deze hoogstnoodzakelijke
schoonmaak van het buitengebied. Die
operatie moet wat ons betreft begeleid
worden met het maken en uitvoeren
van een beleid dat de agrarische sector
aanzet tot het maken van toekomstplannen om haar productiemethoden
en bedrijfsvoering beter af te stemmen
op natuur en milieu. De ontwikkelin-

taak. Helaas ligt naar mijn mening het
saneren stil. Jammer. Feit is dat de
subsidie nu opgebruikt is. Mijn vraag
is daarom: hoe kunnen we dit weer
stimuleren of faciliteren zodat het doel
gehaald wordt? De oorzaken kunnen
verschillend zijn. De bewoners vinden dit niet zo gevaarlijk voor de tijd
dat ze er nog wonen. Of de bewoners
of ondernemers hebben niet direct
zoveel geld paraat om zo maar even
aan een vervangend dak te spende-

ren. Een x-bedrag per vierkante meter
en dan nog 21 procent btw. Stimuleren
is hier best mogelijk, is mijn mening.
Gemeente en provincie Limburg of
Rijksoverheid: faciliteer de bewoners
en ondernemers. Zo stimuleer je verwijdering van asbest en verbetering
van de kwaliteit van het buitengebied. Overheid, dat mag jullie ook wat
waard zijn.
Jeanne Hesen,
fractie VVD Peel en Maas

gen in de agrarische sector bepalen
voor een groot deel het karakter van
ons buitengebied. Daarom gaan deze
ontwikkelingen niet alleen agrarische
ondernemers en banken aan, maar
zijn we allemaal belanghebbenden.
We hebben allemaal belang bij het
ontwikkelen van een agrarische sector
die zich verstaat met de natuur.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
PvdA/GroenLinks

Asbest
In vele gebouwen zoals woonhuizen en bedrijfsgebouwen is in het
verleden met asbest gebouwd. Landelijk is het besluit genomen dat voor
een uiterste datum in 2024 dat alle asbest van de daken moet zijn.
Zodoende is veel werk aan de winkel.
De woningverenigingen zijn
bezig om, met subsidie, hun huurwoningen te vernieuwen. Niets mis
mee. Dan kunnen bewoners die zelf
geen huis hebben hier nog veiliger
wonen. Nu de eerste bedrijfsgebouwen zijn voorzien van een nieuw

dak of helemaal gesloopt zijn, wordt
tevens de kwaliteit in het buitengebied verbeterd. Een win-win-situatie.
Daar wij een plattelandsgemeente
zijn met een groot buitengebied met
veel woningen en voormalige agrarische gebouwen, ligt er nog een grote

Verpleeghuiszorg in Peel en Maas
Onlangs heeft de fractie Lokaal Peel&Maas aan het college vragen
gesteld over een initiatief van de familie Janssen voor verpleeghuiszorg
in de voormalige vmbo-locatie. En ook over verpleeghuiszorg in Peel en
Maas in het algemeen. Het college heeft ons geantwoord dat ze bezig is
met het opstellen van randvoorwaarden voor invulling van de vmbolocatie. Hierover vindt ook overleg plaats met de initiatiefnemers.
Het college komt zo snel mogelijk
met plannen naar de gemeenteraad
toe. De vmbo-locatie staat al enige
tijd leeg. Lokaal Peel&Maas streeft
naar een zo spoedig mogelijke, waar-

devolle bestemming van dit gebouw.
Het is bij de gemeente bekend
dat de wachtlijst voor een plaats in
het verpleeghuis in Peel en Maas
steeds langer wordt. Het zorgkantoor

is vanwege de Wet Langdurige Zorg
verantwoordelijk voor het creëren
van verpleeghuisplaatsen. Daar waar
mogelijk trekken gemeente en het
zorgkantoor gezamenlijk op om de
wachtlijst zo gauw mogelijk terug te
dringen. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk belang
om de kwetsbare ouderen in Peel en
Maas een zo goed mogelijke leefomgeving te bieden. Lokaal Peel&Maas
volgt de ontwikkelingen op de voet.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

MEDEWERKER FACILITAIRE
ZAKEN & HUISVESTING

Prisma verzorgt
onderwijs binnen
integrale kindcentra
voor kinderen
van 0 t/m 14 jaar
in de gemeente
Peel en Maas.

Taken en
verantwoordelijkheden
• Je verricht zelfstandig
onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden
aan gebouwen, terreinen,
installaties en apparatuur.
• Je voert zelfstandig
kleine verbouwingen en
onderhoud uit.

Kennis en vaardigheden
• Je hebt kennis en ervaring met het lezen van en
werken met technische (veiligheids)voorschriften
en speciﬁcaties van installaties, apparatuur en
gebouwen.
• Je beschikt over goede communicatieve
vaardigheden en bent in het bezit van rijbewijs B
(E is een pre).
• Bij voorkeur beschik je over een mbo-diploma
niveau 3 in combinatie met relevante certiﬁcaten.

Interesse?
Wij bieden een interessante baan binnen een zich verder ontwikkelende
organisatie. Voor meer informatie over Prisma, de functie of de selectieprocedure
kunt u terecht op onze website www.prisma-spo.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Totdat verpleeghuiszorg voor
mensen noodzakelijk wordt, kunnen veel mensen in Peel en Maas
gebruik maken van de activiteiten bij de dorpsontmoetingen.
Beroepsbeoefenaren en veel vrijwilligers zorgen daar voor een leuke
daginvulling. Mantelzorgers hebben
zo even tijd voor zichzelf. Ouderen die
zorg nodig hebben, kunnen daardoor
langer thuis blijven wonen. Dat is een
mooie verdienste van allen.

Saskia Vervoort en Wie Naus,
fractie Lokaal Peel&Maas

Al meer dan 40 jaar uw specialist in Venlo e.o. voor

sfeerhaarden
gas • hout • pellet • CV • elektrisch

Minckelersstraat 13-15, Venlo
E info@doensen.nl
www.doensen.nl
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aan
Lisa Geraets

De gangen
op school
Als je op school zit, of op
school hebt gezeten, ken je
dit moment wel. De bel gaat
en uit alle lokalen komt een
grote groep leerlingen gelopen. Dit zorgt voor één grote
chaos.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Lisa Geraets
13 jaar
het Bouwens
Panningen

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is waarschijnlijk
Griekse yoghurt. Vooral met aardbeien
vind ik dat heel erg lekker.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Ik denk dat ik nog nooit echt een
slechte film gezien heb, want ik kan er
namelijk geen bedenken. De films die
ik ooit al een keer gezien heb, waren
allemaal namelijk heel erg leuk.
Heb je ooit gespiekt?
Als het om proefwerken gaat, spiek ik
nooit. Dit komt denk ik vooral omdat
leraren tijdens een proefwerk heel erg
goed controleren op spieken. Maar als
ik huiswerk aan het maken ben en ik
kom er even echt niet uit, spiek ik af
en toe.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
gekregen hebt?
Het beste cadeau dat ik ooit gekregen heb, moet wel het cadeau van
mijn ouders geweest zijn. Het waren
kaartjes voor een voetbalwedstrijd
van het vrouwenvoetbalelftal, de
OranjeLeeuwinnen, in Eindhoven.

Wie is je favoriete docent?
Ik denk dat mijn lievelingslerares toch
wel mevrouw Vogels is. Ze is namelijk
altijd heel fanatiek en ze geeft altijd
heel erg leuke gymlessen. Zelf ben ik
ook heel fanatiek, dus ik doe ook heel
graag mee met haar gymlessen.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Ik denk dat mijn favoriete kledingstuk
een spijkerbroek is met een T-shirt
als het buiten warm is, of een lekkere
warme trui als het juist koud is.
Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
De leukste vakantie die ik ooit had
was die van twee jaar geleden.
We gingen toen één week naar
Oostenrijk en één week naar Italië
op vakantie. In Oostenrijk konden we
toen heel veel zwemmen in het meer
en was het water lekker warm. In
Italië waren er veel leuke steden met
oude gebouwen uit de Romeinse Tijd.
En de lekkere pizza’s die we daar konden eten, niet te vergeten.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Ik denk niet dat ik al iets mee heb
gemaakt dat ik echt nooit meer over
zou willen doen.
Waarvan word jij enthousiast?
Iets waar ik heel enthousiast van

word, is voetbal. Ik kan dan lekker mijn energie kwijt en het zorgt
voor een beetje ontspanning na
school. Ik voetbal in Egchel bij de D3.
Iets anders waar ik ook van houd is
carnaval. Vorig jaar ben ik jeugdprinses geweest van De Kuus oeht Kepèl
in Panningen.
Wat kies je? Iedereen hoort wat jij
denkt of jij hoort wat iedereen denkt?
Als ik echt zou moeten kiezen, zou ik
het liefste willen horen wat iedereen
denkt. Zo kan ik er namelijk achter
komen of iemand de waarheid spreekt
als ik ze een vraag stel.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Als ik een superkracht zou moeten uitkiezen, zou ik graag de kracht willen
hebben om te kunnen vliegen. Als ik
namelijk kan vliegen hoef ik nooit
meer met de fiets naar school te gaan.
Ik zou dan ook nog een het milieu
helpen, omdat ik later waarschijnlijk ook geen auto nodig zou hebben.
Een anders pluspunt zou kunnen zijn
dat het waarschijnlijk ook nog eens
sneller is.
Wat zou een perfecte dag voor jou
zijn?
Een perfecte dag voor mij zou inhouden dat ik met mijn team kampioen

zouden worden. Voordat de winterstop begon zijn we namelijk tweede
geworden, maar ik hoop toch kampioen te worden als de wedstrijden
weer begonnen zijn.
Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Eén ding dat op mijn bucketlist staat,
is dat als ik later groot ben, ik bij de
OranjeLeeuwinnen wil gaan voetballen. Ik hoop echt dat dit mij gaat lukken en ik ben ook nog niet van plan
om op te geven.
Wat is het eerste dat je van je eigen
geld kocht?
Het eerste, echte ding wat ik heb
gekocht van mijn eigen geld is denk
ik mijn eigen laptop. Ik heb er, voordat ik het gekocht had, nog eerst best
wel lang voor moeten sparen. Ik heb
ook het geld dat ik op mijn verjaardagen kreeg apart gelegd voor die
laptop.
Wanneer heb je voor het laatst
iemand geholpen?
Ik weet niet meer precies wanneer ik
voor het laatst iemand geholpen heb,
maar ik weet wel iemand die ik heel
veel help. Die persoon is mijn oma en
ik help haar vaak met klusjes in het
huis zoals wafels bakken of een beetje
opruimen. Het is altijd supergezellig
als ik bij mijn oma ben.

Het zou eigenlijk helemaal
niet zo vervelend zijn als iedereen gewoon kon doorlopen,
maar dit is niet het geval. Zodra
de deuren van de lokalen opengaan en de leerlingen naar
buiten komen, duurt het een
paar seconden en je moet stilstaan omdat er gewoon één
grote verstopping is. Komt het
door de kluisjes die aan de
zijkanten van het pad staan?
Komt het doordat het pad zelf
ook al niet zo heel breed is? Ik
weet het echt niet.
Een van de redenen kan zijn
dat sommige mensen ineens
midden op het gangpad stoppen,
want ze hebben bijvoorbeeld bij
een lokaal les. Hierdoor moet de
hele stroom stoppen en wachten
tot de mensen een beetje aan de
kant geschoven zijn en ze weer
verder kunnen lopen. Het abrupt
stoppen kan er ook voor zorgen
dat jij op iemands hakken gaat
staan, waardoor jij een onaardige
blik in jouw richting geworpen
krijgt.
Het probleem breidt zich ook
niet alleen uit tot de gangpaden,
maar vaak worden de trappen
ook slachtoffer van de leerlingenstroom die een verdieping
naar boven of onder moet gaan.
Het zorgt er ook voor dat jijzelf
niks meer kan zien, waardoor jij
misschien tegen iemand aanbotst als hij of zij omhoog of
omlaag komt gelopen.
Zelf denk ik niet dat dit
probleem snel opgelost kan en
gaat worden. Je kunt bijvoorbeeld
de gangen niet zomaar breder
maken en je kunt de kluisjes ook
niet echt ergens anders kwijt. Dus
voor nu zal ik dit probleem maar
even moeten verdragen en hopen
dat het toch misschien ooit nog
opgelost wordt.
Lieke
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GROESWEG 17, MAASBREE - TEL. 077 465 73 79

Wij feliciteren prins Tom I
en zijn adjudanten

Proficiat
prins Tom I n
te
en adjudan
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Willy & Ba

www.hermanvaessen.nl
Dé webwinkel voor natuurlijke
verzorgingsproducten & meer!
www.labelgroen.nl

Gefeliciteerd Tom I

Lasse, Giere, Blusse!

Weej winse
Prins Tom I
en
adjudanten
www.rijschoolrenske.nl Bart en Willy
unne schoë
ne
Achter de Hoven 19
v
e
s
telaovend!
5993 CP Maasbree
06 23 28 28 54 of 06 23 00 02 79

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

Gebr. Hermans B.V.

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

Proficiat prins Tom I
en adjudanten Bart en Willy!
Oude Heldenseweg 8c | Maasbree | T (077) 465 17 72
www.hermansloonbedrijf.nl

Proficiat prins Tom!

samen bouwe we ‘nne schoëne vestelaovend

Restaurant is tijdens de carnaval normaal geopend

Venloseweg 21 | Maasbree | (077) 465 12 59
bpg@wijnenbouwmaterialen.nl | www.bpgwijnen.nl

Team Jumbo Maasbree wenst

Proﬁciat prins Tom I

prins Tom I en heel Maasbree

Heierveldlaan 10

Maasbree
077 465 16 16

Wij hebben normale openingstijden tijdens de carnaval

PRINS TOM I GE FE LICITE E RD N A ME N S
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV D’n Hab Maasbree

een geweldige carnaval!

Prins Tom I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
Installatiebedrijf

en adjudanten Willy en Bart

PROFICIAT!

Wij wensen jullie een
onvergetelijke
carnaval!
Wij en onze medewerkers
wensen

:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX

onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
enWij
een
fantastische
carnaval
toe.Tom
Alaaf!
enHQHHQ
onze medewerkers
wensen Prins
I
JH]RQG6
en adjudanten veul plezeer mit de vestelaovend!

www.niens.nl | www.facebook.com/niensbv | 077 - 4652219

9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Lei Blomen

Proficiat
Prins Tom!

en adjudanten
Bart en Will

Open
Deuren
Proficiat prins Tom I
dagen

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

10en
en adjudanten
11 oktober

Bart en Willy!

van 11.00 tot 16.00 uur

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

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

www.haardstede.nl of FaceBook
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11 vragen aan prins Tom I

‘Dit jaar een schepje er bovenop’

Wie ben je?
Tom van den Beuken. Samen met mijn vriendin Kim Leyssen
woon ik in het Rooth. Ik ben actief bij de vrijwillige brandweer
Maasbree als actief manschap en volg een opleiding tot bevelvoerder. Ook ben ik al jaren actief bij Kinder Vakantiewerk
Maasbree als Bessemmer, waarbij ik spellen moet opbouwen
en afbreken gedurende de KVW-week. Verder zit ik bij vriendengroep De Baggestal, waarmee we voorheen carnavalswagens bouwden.
Waar werk je?
Ik heb samen met Dennis een eigen bedrijf sinds 2012, DETO
Mechanisatie. We repareren, doen aanpassingen aan en bouwen nieuwe machines en verwerkingslijnen voor de tuinbouw.
Dit doen we met elf man. Met alle parttimers, stagiaires, scholieren en helpende handen zijn we inmiddels met negentien
man sterk. De carnaval wordt bij ons elk jaar gevierd en dit
jaar doen we er nog een schepje bovenop.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had dit niet verwacht eigenlijk. In 2018 ben ik wel hier en
daar genoemd als kandidaat. Zelf was ik hier niet zo mee
bezig en ik kon het ook niet geloven toen ze mij belden.
Eerst dacht ik dat het ging om een kachel in te meten onder
een afdak. Zo hebben ze me gelokt naar de voorzitter. “Het is
een grap zeker”, zei Kim. Toch was het echt waar. Tijdens de
eerste bijeenkomst heb ik mijn adjudanten Willy Lemmen en
Bart Huijs gekozen. Willy is een kameraad van mijn broertje en
heeft een hele tijd bij mij gehandbald in het team. Hij is uit de
raad van elf gekozen. Bart Huijs is mijn tweede adjudant uit
mijn eigen vriendengroep.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is de weg ernaartoe, het feest en het nagenieten.
Eerst de voorbereidingen in de breedste zin van het woord.
Van een wagen bouwen met de vriendengroep tot de zittinge en Staoninge. Carnavalszaterdag ging ik vaak naar
Venlo of we legden nog de laatste hand aan de carnavalswagen die we op maandag nodig hadden. Op zondag gaan
we altijd naar ‘Dit waar d’n Baum’ en de prinsenreceptie.
Dinsdag de ‘boerebroelof’ en de afsluiting om 23.11 uur.
Op woensdag de wagen afbreken en opruimen en de
leuke en bijzondere momenten die we meegemaakt hebben, delen. En ‘s avonds dan nog even het ‘hiering schille’.
Kort gezegd: ‘vastelaovend’ is niet alleen een gevoel, het is
een belevenis. Ieder jaar weer.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb de agenda pas net een paar dagen in mijn telefoon
gezet. De agenda met de taken zijn van tevoren ook al enkele
keren doorgenomen tijdens de geheime overleggen met de
commissie.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Geniet van elke seconde en denk even niet na over de dagelijkse dingen. Vier samen ‘vastelaovend’ 2019.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
De gehele carnaval is één groot hoogtepunt.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij vastelaovend?
Ben Verdellen met ‘Gelök’.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Opruimen thuis, de was doen, afschakelen, de hut luchten,
zelf uitwaaien en ontnuchteren.

Prins Tom I en adjudanten proficiat!

Boerebroedspaar gefeliciteerd!

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Het geheim houden ging me redelijk goed af. Kim en ik hebben het voor onszelf gehouden tot drie weken voor het uitkomen. Toen zijn we bij ons pap en mam geweest en later
ook bij Kim thuis. Bij Bart zijn ouders ben ik ‘s middags op de
dag van het uitkomen geweest. Bart had een smoes verzonnen, ik kwam op de koffie en heb ergens tussendoor gezegd
dat ik Bart nog nodig had als adjudant vanavond. Willy heeft
het zelf tegen zijn ouders verteld tijdens de kerstperiode.
Voor het uitkomen was een brandweer nodig op het podium
wegens rookontwikkeling. De brandweer was opgepiept om
naar de kazerne te komen. Hier heb ik het de groep verteld.
Slechts een enkeling had in de gaten dat er iemand van de
brandweer prins zou worden.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2020?
Dat is Mat Nellen.

PROFICIAT!
WWW.RUUDVERHAAG.NL

’Lasse, Giere, Blusse!’
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Proﬁciat prins Freek I
www.fysiocentrumberinge.nl

De soepele felicitaties
voor prins Freek I

De populairste party

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

GEFELICITEERD NAMENS

locatie van het zuiden
feliciteert deze
SUPERPRINS en
wenst hem een SUPERTIJD

Garagebedrijf
W. Aarts
Kanaalstraat 80A | BERINGE | Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Wae winse Prins Freek I
van CV de Beringse Kuus unne
fantastische vastelaovend toe...
Kanaalstraat 108c | 5986 AH Beringe | T 077 3082144

PRINS FREEK I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Beringse Kuus Beringe

Wae felicitere prins Freek d’n 1e
van de Beringse Kuus!

Proficiat
I
k
e
e
r
F
s
n
i
r
p
www.hermanvaessen.nl

Van harte gefeliciteerd

PRINS FREEK I

Hae is geknipt vur, door en mit prinses Linsey
(ut kapperstalent van Change) onger toezich van
Vors Han d’n 1e um vur Beringe unne speciale glans
te gaeve aan de Vastelaovend.

Raadhuisstraat 3, Panningen
077 - 307 1203
www.changeyourself.nl

Mit prins Freek I wurd ut unne Berings
gezellige vastelaovend.
www.denabber.nl

Winst uch
unne sjoëne
vastelaovend
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11 vragen aan Prins Freek I

‘Tot nu toe alleen maar hoogtepunten’

Wie ben je?
Mijn naam is Freek Leijsten, ik ben geboren en getogen op
de Kaumeshoek in Beringe en ik ben 28 jaar oud. Ruim 2 jaar
woon ik nu samen met mijn vriendin Linsey van Rooijen op de
Peelstraat. Mijn bijnaam is ook wel Willem of Leijste en die heb
ik te danken aan mijn vrienden van kiët Oppuh Kelder. Dit zijn
trouwens ook geen onbekenden in Beringe. Vroeger bouwden we grote carnavalswagens en later organiseerden we de
befaamde Fuif Oppuh Kelder. Op zondag ben ik met enige regelmaat op het voetbalveld te vinden bij BEVO 3. Sinds kort ben ik
ook nog bestuurslid van buurtvereniging De Verenigde Straten.
De reacties uit de buurt op mijn prins-zijn waren super!
Waar werk je?
Ik werk bij Herman Vaessen ‘tuin boom groen’ in Maasbree.
Hier ben ik werkzaam als ploegleider aanleg. Een erg breed
beroep op een zeer fijne werkplek. Net als de buurt waren
mijn werkgever en collega’s superenthousiast dat ik prins ben.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik werd al vaker genoemd als potentiële prins, maar als ze het
dan echt vragen, wordt het toch wel even spannend. Maar
toch hoefde ik niet lang na te denken over deze vraag. Ik word
tijdens de vasteloavend bijgestaan door de nieuwe vorst van
De Beringse Kuus Han I en de raad van 11 en natuurlijk ook
mijn vriendin Linsey.

Proficiat
Prins Freek!
bouten-groep.nl

Wat betekent carnaval voor je?
Vasteloavend is een groot feest voor jong en oud, vol vreugde
en plezier. ‘Lekker fiëste en veural lekker digzelf zien’.
Het gevoel kun je ook bijna niet omschrijven, het is iets dat je
moet beleven!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prins bij De Beringse Kuus ben je tijdens deze dagen bezig
met het vieren van de vasteloavend met de allerkleinsten tot
het eten met de ouderen in het dorp. Je moet voorop gaan als
het op vasteloavend vieren aankomt. Maar ik ga ook op ziekenbezoek, naar de mensen die niet in staat zijn om de vasteloavend te vieren. Tussen alle drukte door ga ik natuurlijk ook
volle bak genieten de komende tijd.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Ik wens alle vasteloavesvierders in de gemeente Peel en Maas
een ‘Bieëstig sjoëhne vastelaovend’ toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Tot nu toe zijn het alleen maar hoogtepunten
geweest. De ontlading bij mezelf na het
uitkomen, maar ook de reactie van
de zaal was al geweldig. En nu
wordt het genieten en gaan we
er een ‘biëstig fiëst’ van maken.
Eigenlijk zou je deze vraag na

Aswoensdag nog een keer moeten stellen. Dan heb ik misschien wel een antwoord klaar.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij vastelaovend?
Er zijn meerdere goede nummers, en veel nummers roepen
ook mooie herinneringen op. Persoonlijk vind ik de meezingers het leukste, maar een rustig nummertje op zijn tijd is ook
niet verkeerd.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Na Aswoensdag doe ik even niks. Ik ga lekker nagenieten
samen met mijn vriendin en de leuke dingen nog een keertje
herbeleven.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Liegen is niet mijn sterkste punt. Ik kreeg het dan ook soms
wel even heet onder mijn voeten, maar dat was meestal
weer zo omgebogen. Er omheen praten en het benoemen van
andere namen werkte dan vaak het best. Niemand weet het
ten slotte, behalve jijzelf.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2020?
Die keuze laat ik graag over aan de voorzitter en
vorst. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat
het weer een goede gaat worden.

’Beringe boehte
gewoëhn, deze
vastelaovend wurt
biëstig sjoëhn!’
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11 vragen aan prins Leon I

Derde seizoen

Vijf nieuwe
gasten in
De Proos
De derde editie van amusementsprogramma De Proos vindt
plaats op zondag 17 maart. Dan zijn
vijf nieuwe personen te gast die
worden geïnterviewd door de twee
presentatoren. Het programma
vindt weer plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden.
Vaste presentatoren bij De Proos
zijn Robert Janssen en side-kick Marijke
Gijsen. Zij interviewen gedurende het
programma vijf uiteenlopende gasten.
De gesprekken worden afgewisseld
met muziek van Kate Moon met Sandra
Korsten en een gastmuzikant.

PRINS LEON I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

‘Pruikje op, pakj

ozze
Prins Leon I
Mèt

ziet gae

verzekerd van

unne keigezellige
vastelaovend!

Tweehonderd
bezoekers
Voor het publiek worden hapjes en
drankjes verzorgd. De Proos duurt van
14.30 tot ongeveer 17.30 uur. Elke
editie van De Proos kunnen er maximaal tweehonderd bezoekers worden
toegelaten. Kaarten zijn vanaf zaterdag
16 februari verkrijgbaar.

Dag van
Morgen in
Panningen
In het centrum van Panningen
vindt op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei de Dag van Morgen
plaats. Het wordt de eerste editie
van het evenement waarbij inwoners van Peel en Maas kunnen
zien en ervaren wat er allemaal
mogelijk is op het gebied van
onder meer langer zelfstandig
wonen, vrijwilligerswerk en
gezondheid.
De Dag van Morgen valt samen
met de Smaak van Peel en Maas, dat
al verschillende jaren plaatsvindt op
het Raadhuisplein. Dat evenement,
gericht op gezonde voeding en
streekproducten, vindt ook gewoon
plaats en wordt aangevuld met het
nieuwe concept. Er komt een route
door het dorp waarbij beide evenementen aandacht krijgen. Naast de
samenwerkende bedrijven, instellingen en verenigingen is Centrum
Management Panningen medeorganisator.

Elkaar ontmoeten
Bij de Dag van Morgen kunnen
mensen informatie krijgen over zo
lang mogelijk thuis blijven wonen.
“Daarbij horen nieuwe vormen van
vrijetijdsbesteding zoals sport, vrijwilligerswerk en hobby’s die aansluiten bij hun mogelijkheden, en
hulpmiddelen en diensten waarmee
ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen”, aldus de organisatie.
”De dag is een initiatief van verschillende partijen en biedt ouder
wordende inwoners en bedrijven,
instellingen en verenigingen de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten.”

Wietelweg 1 5981 TG Panningen (077) 307 16 01
bouten-groep.nl info@bouten-groep.nl

Proﬁciat prins Leon I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Wie ben je?
Leon Bouten. Getrouwd met Saskia Bruijnen en trotse vader van onze
drie kinderen Femke (15), Wouter (13) en Eef (10). In de gemeente Peel
en Maas ben ik voornamelijk bekend als ‘één van die van Bouten’ van
ons familiebedrijf Bouten Groep in Panningen.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam als financieel- en verzekeringsadviseur bij ons familiebedrijf Bouten Groep te Panningen. Na mijn studie aan de universiteit
van Tilburg heb ik diverse verzekeringsopleidingen gevolgd en ben ik in
1998 in dienst getreden. Mijn broer en tevens mede-eigenaar van het
bedrijf Luc Bouten heeft na de onthulling even van de schrik moeten
bijkomen. Dezelfde week nog is ons kantoorpand met behulp van onze
collega’s carnavalesk uitgedost met een enorme banier, prinsendisplay,
handgeschilderde raamdecoratie en onze gepersonaliseerde kuuzevlaggen. Een erg mooie geste.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De benoeming kwam voor mij erg onverwacht. Ik zag dit nu op dit
moment niet aankomen. Ik was op de avond dat ze me vroegen stom-

We winse Prins Leon I en idderein
unne sjoene carnaval toe

PROFICIAT PRINS LEON I
W W W. T O M M I E S B A R . N L

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

Proﬁciat
prins Leon I
VAN DE MAEDJES VAN A4

VROUWENMODE Panningen

MARKT 10A, PANNINGEN T (077) 307 16 29
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verbaasd, maar ik twijfelde geen moment: je leeft immers maar één keer. Vanuit de raad
staat al jaren een adjudant klaar voor de prins. René Scheres zal mij dit jaar bijstaan.
Qua zang moet het dit seizoen dus wel goed komen.
Wat betekent carnaval voor je?
Pruikje op, pakje aan en lekker onbevangen polonaise lopen. Samen vieren en samen
genieten. Dat is een heerlijke ervaring, ieder jaar weer.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Groot en klein enthousiasmeren voor de vastelaovend. Zo ga ik op scholen- en ziekenbezoek en ben ik te vinden bij Jong Nederland, disco De Springer, de eigen receptie en de
recepties van de zusterverenigingen, de zittingen, de machtsoverdracht, de Bonte Boete
Belaeving, kindercarnaval en de optocht. En dat is slechts een kleine greep uit het programma. Maatschappelijk is de Kuus Oeht Kepèl erg betrokken bij de ‘Kepèlse’ gemeenschap.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Een fantastisch mooi ‘vastelaovesfeest’ samen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Elke activiteit zie ik als een hoogtepunt. Ik heb geen voorkeur en ga iedere keer voor de
volle 100 procent. Achteraf zal blijken wat voor mij het hoogtepunt was. Het zijn vaak de

Now Prins Leon I bej de Kuus regeert,
is in de regio de joeks geïnstalleerd!

PROFICIAT
LEON I !!
WAT LÖÖK…

kleine onverwachte dingen die een blijvende herinnering opleveren.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij vastelaovend?
Dans Marietje van Minsekinder. Ik denk dan altijd terug aan de tijd dat mijn dochters lid
waren van de dansmarietjes en de dansgarde van de Kuus Oeht Kepèl met als hoogtepunt hun Nederlands kampioenschap in 2016.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Even bijkomen, de adrenaline laten zakken en samen tijd doorbrengen met mijn familie.
Daarna weer volop aan het werk. Het zal wel moeilijk worden om dit ‘vasteloavesgevoel’
weer los te laten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Mijn directe familie en vrienden werden volledig verrast. Een aantal waren zelfs positief
geshockeerd tijdens de onthulling in de zaal. Het was een prachtig gezicht; ze hadden
het totaal niet zien aankomen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2020?
Voor onze jeugdprins Ries Verhaegh komt dit nog iets te vroeg. Ik wacht met veel plezier
op de onthulling van 2020 en laat me verrassen.

’Same viere,
zinge en springe,
dit joar bisse
verzekerd van
al dees dinge!’

alaaf
advies administratie aandacht
a-drie.com

CV De Kuus oeht Kepèl Panningen

je aan en lekker polonaise lopen’

26

cultuur

14
02

Cabaretier Jochen Otten
Jochen Otten treedt op donderdag 21 februari op in DOK6 Theater in
Panningen. De cabaretier staat met zijn voorstelling Troosten op de
planken. Otten is lid van van stand-up collectief Comedytrain en is één
van de Sluipschutters in het sketchprogramma van BNNVARA.
Otten schreef voor programma’s
als ‘Dit was het Nieuws’ en ‘Spijkers
met Koppen’ en is als acteur te zien
in films en series als ‘Belladonna’s’,
‘Hoe het zo kwam dat de ramenlapper hoogtevrees kreeg’, ‘Mees
Kees’, ‘Fenix’, ‘Papadagen’ en

‘Zwaarverliefd’. In de voorstelling
‘Troosten’ probeert Otten begrip te
kweken voor de emotioneel onbeschikbare man.
Jochen Otten staat op donderdag 21 februari om 20.15 uur in het
Panningse theater.

Réégenboog Dörskes en Bastenbrouwers

Winnaars KKKM

Een kleine tachtig jeugdige artiesten lieten op zondag 10 februari hun zangtalenten horen tijdens de Kééj
Knappe Kwéékmiddig. De jeugdliedjesmiddag van carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel werd gewonnen door De Réégenboog Dörskes in de categorie tot en met groep 5 en door De Bastenbrouwers in de categorie
groep 6 tot en met 16 jaar.

Voorstelling anorexia
In DOK6 Theater in Panningen is op dinsdag 19 februari een voorstelling over anorexia te zien. Actrice Lisse Knaapen stapt in ‘Emma wil
leven’ in de rol van Emma die kampt met anorexia. De voorstelling is
gebaseerd op de gelijknamige documentaire van Jessica Villerius en op
gesprekken met betrokkenen en (ervarings)deskundigen.
“Emma is slim, sportief, grappig…
en weegt 40 kilo”, schrijft DOK6 over
de voorstelling. “Volgens haar ouders
en artsen is Emma ernstig ziek.
Hoewel ze probeert te luisteren naar
hun adviezen is er iets dat haar steeds
anders laat handelen. Iets dat ster-

ker is: de stem van anorexia.” In het
hoofd van Emma is een strijd gaande
op leven en dood. Ze wil leven, maar
is ze in staat om weerstand te bieden aan alle negatieve gedachten die
haar hoofd vullen? De voorstelling in
DOK6 begint om 20.15 uur.

De Bastenbrouwers

Boerebal in Kessel
Het nieuwe gezelschap van de Kesselse boerenbruiloft wordt op
zaterdag 16 februari gepresenteerd tijdens het Boerebal. In gemeenschapshuis De Paort is te zien wie tot het ‘Boereklubke’ behoort dit
jaar. Stichting Boerebroelof Kessel is organisator van het evenement.
Burgemeester van het Boerebal
is Willem Franssen. Hij benoemt
het ‘Boereklubke in de erme tak’,
volgens de organisatie de grootste
familie van Kessel. Hoe de benoeming eruit gaat zien, is nog niet
bekend. “Gaan we van een filmpje
genieten of spelen ze een toneelstuk?”, vraagt de organiserende

stichting zich af. De Paort is geopend
vanaf 20.30 uur. De entree is gratis voor mensen onder de 21 jaar.
De muziek tijdens de avond is
afkomstig van Carnavalsband.nl
De Kinjeractie van de
Boerebroelof is op zaterdag 23 februari. De Boerebroelof zelf is op dinsdag 5 maart.

Prinsenreceptie
in Koningslust

Réégenboog Dörskes
Veertien groepen traden op tijdens
de middag in D’n Binger in Meijel.
Als eerste kwamen de deelnemers aan
de categorie tot en met groep 5 aan
bod. De prijs voor de Beeste Méélse
tekst was voor De Zökskes met ‘Ik wil
ranja!!!’. De Prizzentaasie-prisj was voor
De Dòlle Dörskes met ‘Jumpie, de

zingende kangoeroe’. De Kievelprisj
ging naar de Réégenboog Dörskes met
hun liedje ‘We gòn saame danse’.

Oudere groepen
Na de onthulling van de nieuwe
jeugdprins van de KVW was het
de beurt aan de categorie groep

6 tot en met 16 jaar. De prijs voor
Beeste Méélse tekst ging naar BFF
Vastelaovesviersters met ‘Vastelaovend
viere’. De Prizzentaasie-prisj ging
naar de Fést4ders voor hun nummer
‘’n Gökske waoge’. De Kievelprisje was
voor De Bastenbrouwers met ‘Fést mi
die van Baste’.

De receptie van de Koningslustse prins Marco I en zijn adjudant John
vindt plaats op zondag 17 februari. De prins van carnavalsvereniging De
Brookhaze is te feliciteren in dorpshuis De Sprunk in Koningslust.

Jong TopTalent Concert

Naast de prins en zijn adjudant
staan ook de vrouw van Marco,
Janine, en de vrouw van adjudant
John, Nicole, achter de receptietafel.
Alle zusterverenigingen, familie,
verenigingen en andere belangstellenden komen naar Koningslust

Vrijwilligersorganisatie Zonnebloem Regio Peel en Maas en Stichting Muziek Jong voor Oud houden op vrijdag
22 februari weer het Jong Toptalent Concert. De negende editie van het muzikale evenement vindt zoals
gewoonlijk plaats in DOK6 Theater in Panningen. Optredens zijn er van het Ibsen-Türje Duo en het duo Rob & Ben.

om de prins te feliciteren met
zijn status als heerser van het
Brookhazeriek. Zodra het receptiegedeelte is afgelopen verzorgt dj
Rob Zeelen de muziek tijdens de
rest van de middag. De receptie
begint om 15.11 uur.

Keulenman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Vóór de pauze treedt het duo
Ibsen-Türje op. Sopraan Jessica Türje
en gitarist Michael Ibsen gaan met
hun gitaarspel en zang proberen de

bezoekers in vervoering te brengen.
Na de pauze komt het Limburgse
duo Rob & Ben een optreden geven.
Ben van Daal speelt op de piano

en de zang is afkomstig van Rob
Reyners. De zaal is geopend vanaf
13.30 uur. Het concert begint om
14.00 uur.
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Laatste weekend van mei

Grenzeloos spel in Meijel
In het laatste weekend van mei staat Meijel weer geheel in het teken van het spel Peel Zonder Grenzen.
De vierde editie van het dorpsspel vindt plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei in het centrum van Meijel.

Honderden deelnemers strijden
elk jaar een weekend lang om de titel
‘Peelbazen van Peel Zonder Grenzen’
van dat betreffende jaar. Het spel
wordt ondersteund door tientallen verenigingen, bedrijven en organisaties.
Dit jaar staat er een ‘captainsgame’ op het programma op vrijdag.
De captains moeten het met hulp van
hun teamleden tegen elkaar opne-

men. Daar kunnen de eerste punten
worden verdiend.
Een dag later, op zaterdag, is het
Peel Zonder Grenzen-spel. De deelnemers krijgen diverse opdrachten en
vragen voor hun kiezen. Aansluitend
aan het dagprogramma volgt het
finalespel in het hart van Meijel waar
de deelnemers over stormbanen
en springkussens moeten gaan en
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Nieuwe jeugdheer
sers De Kéjsjeut
Kimberly van der Asdonk is zondag 10 februari onthuld als de
nieuwe prinses van de jeugdcarnavalsvereniging De Kéjsjeut van
Kinder Vakantie Werk Meijel. Ze gaat samen met vorst Jens de komende
‘vastelaovend’ voorop bij de Meijelse jeugd.

diverse breinbrekers moeten oplossen. Het winnende team wordt tijdens
de afsluitende feestavond bekendgemaakt.
Het Meijelse dorpsspel is toegankelijk voor alle inwoners van Peel
en Maas die ouder zijn dan 9 jaar.
Inschrijven kan sinds vrijdag 1 februari
via www.peelzondergrenzen.nl
(Foto: Wim Verdonschot)

De grote onthulling van de jeugdheersers werd gedaan tijdens de Kééj
Knappe Kwéékmiddag. Eerst werd
afscheid genomen van prins Sem en
vorstin Sterre. Het bekendmaken van
het nieuwe gezelschap gebeurde op
het podium, waar een orkest klaar
zat om op te treden. Er ging echter het een en ander mis en daarom
werden er elf kinderen uit gehaald
die samen de raad van elf vormen:
Lotte van Enckevort, Stan Kisters,
Floor Janssen, Lou Boerenkamps,
Vonne Manders, Daan van Mierlo,

Leanne Brummans, Hidde Gielen,
Lieke Houkes, Sam Hoeijmakers en
Aafke Brummans. Daarna bleven er
nog twee kinderen over. Prins Luc I
ontmaskerde Jens Basten als nieuwe
vorst van De Kéjsjeut en Kimberly als
de nieuwe prinses. Ze gaan dit jaar
voorop onder het motto: ‘Mi minne
Roeëj, géél, gruune band, sté mi
dizze vastelaovend niemes èn de
kant!’. Het Kéjsjeutebal is op maandag 4 maart en vindt plaats van
14.00 tot 19.00 uur bij De Heere van
Meijel.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Marco en Angela prinsenpaar
Oelewappers
Carnavalsvereniging De Oelewappers van zorgorganisatie Savelberg in Koningslust heeft op
zaterdag 9 februari de nieuwe heersers bekendgemaakt. Prins Marco Uiterwijk en prinses Angela
van de Moosdijk vormen dit jaar het prinselijk paar van de vereniging. Marco woont op Savelberg in
Koningslust en Angela is woonachtig in De Groenling in Panningen. “Marco en Angela hebben genoten en een supermiddag gehad”, laat De Oelewappers weten. Zeven andere carnavalsverenigingen
waren aanwezig bij de onthulling van het prinsenpaar van De Oelewappers.

e
Vanweg n wij
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ve zij
vastelao 5 maart
m
van 2 t/ ten.
e
g slo

Aanbieding:

Saucijzen
Sucadelappen

Gewijzigde
openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl
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Stacy Vaessen en Michel Geraets

Boerenbruidspaar
Kessel-Eik

Jeugdprinsen Kessel-Eik
Jeugdprinses Anouk I en adjudante Imke zijn zaterdag 9 februari uitgeroepen tot het nieuwe jeugdprinsenduo van
de ‘jeugdvastelaovend’ in Kessel-Eik. Ze volgen Sanne en Jolijn op, die vorig jaar de scepter zwaaiden in het dorp.

Stacy Vaessen en Michel Geraets zijn zaterdag 9 februari onthuld
als het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
De Eikkaters in Kessel-Eik. Ze worden carnavalszaterdag in de onecht
met elkaar verbonden.

De nieuwe prinses en haar adjudante traden in Ut Gemeinsjapshoes
in Kessel-Eik op en zongen het liedje
‘Deze nach’ van Marleen Rutten.

Daarna kregen ze hun prinselijke outfits aan.
Prinses Anouk I en adjudante Imke
gaan deze ‘vastelaovend’ voorop bij

de jeugd in Kessel-Eik met de spreuk
‘Weej woeje hiel gaer in de sjpotlight
sjtaon, daorum wille weej d’r kei hel
veur gaon!’.

Onthulling KBO-trio
De boerenbruid is Stacy ‘van Gé
van Pierre van Mien van Feus aan
de riekswaeg’ en ‘van Manuéla van
Nellie en Jan Coumans oet het Zuije’.
In het dorp kennen ze de kersverse
boerenbruidegom Michel ook wel
‘van Peter van Sjra van Geraets en

Nel Verschaeren’ en van ‘Marielle van
Sjaak van Naus en Toos van Vestjens’.
Het paar wordt zaterdag 2 maart
in de onecht met elkaar verbonden
tijdens de boerenbruiloft. Die begint
om 17.00 uur en vindt plaats in Ut
Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik.

Seniorenzitting in Baarlo
Carnavalsvereniging De Kook
presenteert op zaterdag 16 februari
in zaal Unitas de zitting voor senioren en mindervalide mensen.
Vanaf 13.30 uur worden de aanwezigen getrakteerd op zang, dans en
humor. De finale wordt verzorgd
door Ben Verdellen. Tijdens de
middag wordt ook het KBO-trio
onthuld.
Dansverenigingen DSG Expression
en DéDé Dance verzorgen optredens.
Verder komen Bets en Babs, de Kookeact en de buutreedners Wichard de
Benis en Pierre van Helden langs.
De muzikale omlijsting is in handen van
de Fanfarekapel. Trio de Janeiro treedt
voor de pauze op en de finale is voor
Ben Verdellen. Ook aanwezig zijn de
trio’s van De Kook en de jeugdvastelaovend. De zaal gaat om 12.30 uur open
en het programma begint om 13.30 uur.

Wil jij werken bij het modernste kasteel van Nederland?
Wij zijn op zoek naar:

EEN GASTGERICHTE PARTYMANAGER
(M/V) 20-24 uur per week
Herken jij je hierin? Gepassioneerd, creatief, tactvol, georganiseerd,
ﬂexibel en nooit in paniek rakend... klinkt allemaal een beetje gek,
nietwaar? Dat is waarschijnlijk ook zo. En waarschijnlijk móet je
wel een beetje gek zijn om echt goed te zijn in dit werk. Maar... je
werkt dan wel op de mooiste trouwlocatie én beste vergaderlocatie
van Limburg!
Nieuwsgierig?
Stuur dan je cv en brief naar petra@kasteeldekeverberg.nl

EEN GASTDAME/GASTHEER
vrijwilliger
Binnen ons vrijwilligersteam is er ruimte voor een gastdame/heer!
Vind je het leuk om gasten te verwelkomen en de rijke historie uit
te leggen? Kom dan ons gastteam versterken!
Nieuwsgierig?
Stuur dan een mail naar petra@kasteeldekeverberg.nl
of bel naar 077 760 06 66

www.kasteeldekeverberg.nl

Baarlose editie
‘Boer zoekt Vrouw’
Baarlo heeft dit jaar geen boerengezelschap, maar wel een boerenbruiloft. Drie Baarlose vrijgezellen gaan
deze ‘vastelaovend’ op zoek naar een nieuwe liefde in een Baarlose editie van Boer zoekt Vrouw. Ze stellen zich
voor op zaterdag 23 februari voor tijdens het ‘boeremoosbal’ bij zaal Unitas in Baarlo.
De organisatie van Boerebroelef
Baolder van carnavalsvereniging
De Kook uit Baarlo heeft twee heren
en één dame gevonden die op zoek
zijn naar een partner. Dit zijn Luc
Ottenheim (26), Henk Janssen (52) en
Yvon Staaks (26). “Eén van de drie vrijgezellen trouwt uiteindelijk op dinsdag
5 maart voor de onecht met de part-

ner van zijn of haar ‘vastelaovesdromen’”, aldus de organisatie.

Boeremoosbal
Tijdens het ‘boeremoosbal’ op
zaterdag 23 februari worden de drie
kandidaten uitgebreid voorgesteld aan
het dorp vanaf 20.00 uur. De bekendmaking van het bruidspaar, de bruiloft

en receptie volgen op carnavalsdinsdag 5 maart vanaf 17.30 uur. Alle activiteiten van Boerebroelef Baolder
vinden plaats bij zaal Unitas in Baarlo.
Kijk voor meer informatie over de drie
vrijgezellen en om een brief naar ze
te schrijven op de Facebook-pagina
van Boerebroelef Baolder of mail naar
bbb@dekook.nl
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Ervaren rotten op het LVK-podium
Ervaren rotten in de finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Zo werden Ludgard en René
Scheres, beter bekend als De Breurkes, genoemd na de bekendmaking van hun finaleplek. De Panningse broers
staan vrijdag 15 februari dan ook alweer voor de vijfde keer op het belangrijkste podium in de ‘vastelaovesliedjeswereld’. Het arrangement van ‘Wat kin ut Sjille?!’ is afkomstig van Mark van Mullekom en de tekst van diezelfde Mark en Robert Janssen.

we op de veertiende plek eindigen.
Het is wel fijn dat we als zestiende in
de finale staan. Tegen het einde is het
publiek al wat losser en blijft het nummer goed hangen. We gaan voor het
linkerrijtje.”
In totaal zonden 215 groepen een
nummer in naar de organisatie van
het LVK. De Breurkes zijn dit jaar de
enige afvaardiging vanuit Peel en
Maas in de LVK-finale. Pim van Wylick,
vorig jaar nog finalist, redde het dit
jaar niet. Ook de andere inzendingen
vanuit deze gemeente horen niet bij
de gelukkige twintig die op vrijdag in
het MECC staan in Maastricht. Liefst
zevenduizend ‘vastelaovesvierders’
juichen de artiesten toe.

Zeventiende
finalenummer
Niet alleen de mannen van
De Breurkes zijn ervaren rotten in de
finale. Liedjesschrijver en arrangeur
Mark van Mullekom mag ook zeker
zo omschreven worden. ‘Wat kin ut
Sjille?!’ is het zeventiende finalenummer van de geboren Grashoeknaar.
In 2015 en 2016 won hij met Spik &
Span uit Susteren het LVK. “Toch bijzonder hoe het allemaal gelopen is”,
vertelt Mark. “Ik begon ooit voor de
grap met liedjes maken in Grashoek,

De Breurkes in de halve finale (Foto: L1-fotograaf Graatje Weber)
De Breurkes zijn een bekend
gezicht in de finale. In 2009, 2013, 2016
en 2017 waren ze er ook bij. Vorig jaar
lukte het niet. Net het jaar dat het LVK
naar Peel en Maas kwam. Op het terrein van Neptunus in Kessel zagen toen
zo’n zesduizend bezoekers hoe het
duo Spik & Span voor de derde keer

de winst pakte. “Het was wel jammer
dat we daar niet bij waren, zo dicht bij
huis”, vertelt ‘Breurke’ Ludgard Scheres.
“Achteraf bleek dat we 21e waren in de
halve finale, dus we hebben het toen
echt net niet gehaald.”
Ludgard en René kregen al veel
reacties op hun nieuwste nummer.

maar later is dat allemaal, positief, uit
de hand gelopen.”
Dit jaar staat Mark alleen met
De Breurkes in de finale. Hij maakte
voor Marleen Rutten uit Hunsel ook
een lied, maar zij haalde de finale
niet. “Veel grote namen hebben het
dit jaar niet gehaald”, vertelt Mark.
“Het is dit keer lastig voorspellen.
Ik verwacht een strijd tussen Spik &
Span en Bjorn & Mieke met als outsider Hoondervel. Voor De Breurkes
hoop ik op een plek bij de beste acht.
En ook als dat niet lukt, wordt het een
‘kei sjieke’ avond. Ik heb gehoord dat
er verschillende bussen vanuit Peel
en Maas naar Maastricht gaan. Als die
allemaal voor De Breurkes juichen,
wordt het sowieso een mooie finale
voor ons.”
De uitslag van het LVK wordt
bepaald door vijf verschillende jury’s.
Eén daarvan is het publiek dat vanuit de zaal of thuis kan stemmen.
Stemmen op De Breurkes is mogelijk
door LVK 16 te sms’en naar het nummer 4422. Er mag maar één keer per
telefoonnummer gestemd worden.
De LVK-finale begint om 20.00 uur en
is te volgen via L1 televisie en radio.
Na afloop van de liedjes kan er gesms’t worden. De presentator maakt
bekend vanaf wanneer er gestemd
kan worden.

“Dat valt wel op”, vertelt Ludgard.
“Mensen uit heel Limburg spreken ons
aan. Dat is wel een teken voor ons dat
het liedje leeft.” Net als René hoopt
Ludgard een plekje bij de beste acht
te veroveren. “Het kan dit jaar alle
kanten op. We kunnen vijfde worden,
maar het kan ook zomaar zo zijn dat

The Space Age Travellers bij
Mantelzorg Muzieksalon
Rock & Roll, Surf, Jive en Spaghetti Western instrumentals met een
free jazz twist in Ut Gemeinsjapshoes, Lindelaan 4 te Kessel-Eik
Wanneer: 14 maart 2019, aanvang 20.00 uur
Andere mantelzorgers ontmoeten, bijpraten maar vooral
ontspannen, samen genieten en bijtanken zijn de belangrijkste
doelstellingen van de Mantelzorg Muzieksalon Peel en Maas.
De Mantelzorg Muzieksalon is een van de manieren waarop de
gemeente Peel en Maas mantelzorgers wil waarderen voor hun
inzet t.b.v. hun naaste(n). Deze avond wordt georganiseerd door
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas.

Scholencarnaval Baarlo geopend
Met het hijsen van de vlag door prins Eric II van carnavalsvereniging De Kook en jeugdprinses Maud
I van Jeug Vastelaovend Baolder is maandag 4 februari het startsein gegeven voor de scholencarnaval
in Baarlo. De basisscholen De Diamant en De Omnibus hebben de krachten gebundeld met de twee
carnavalsverenigingen. De kinderen gaan de komende weken op de scholen aan de slag met dialectlessen, vastelaovesliedjes maken, knutselen en presentaties van oud-prinsen onder het gezamenlijke
motto ‘’t is kook en ei tösse ós!’. Op carnavalsvrijdag 1 maart trekken de scholen, carnavalsverenigingen en fanfarekapel vanaf 10.00 uur in een grote carnavalskinderoptocht door de Baarlose straten.

De toegang is gratis voor mantelzorgers met degene voor wie zij
zorgen. Toegangskaarten kunnen vanaf heden tot en met 14 maart
tijdens werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur afgehaald worden
of indien nodig gereserveerd worden bij:
Vorkmeer Steunpunt Mantelzorg Peel en Maas
Kerkstraat 32, 5981 CG Panningen, T 077 – 2058411

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl
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Agenda t/m 21 februari 2019
do
14
02

vr
15
02

‘Staoninge’ Maasbree

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

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

Dansmiddag ‘Dans met mij’

Bonte Avond Egchel

Voorstelling ‘Emma wil leven’

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: danszaal De Vrienschap Beringe

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Vertoning film ‘Thuisland’

Boerebal Kessel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: bibliotheek Kessel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Zittingen D’n Hab Maasbree

‘Raven met je neven’

Carnavalskrans maken

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: Bie Ton&Marij Kessel

Kallebeskesaovend
Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

za
16
02

Live balletvoorstelling Don
Quixote

Kienen

zo
17
02

Vogelmarkt
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 20.10 uur
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

wo
20
02

do
21
02

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Repair Café Maasbree

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

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

Ouderenzitting Maasbree

De Dörper Kuus bij Heilige Mis

Informatieavond KVW Baarlo

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab Maasbree
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Locatie: kerk Helden

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: KinderVakantieWerk Baarlo
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Seniorenzitting Baarlo

Receptie prins en adjudant
Koningslust

Voorstelling Jochen Otten Troosten

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Muziekmiddag ‘Plezeer op maot’
voor 55-plussers
Tijd: 13.00-18.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust
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Reis- en fotopresentatie over Nepal
en Kirgizië door Pierre Franssen
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Carnavalsconcert jubileum
Muziekvereniging Egchel
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Muziekvereniging Egchel
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

HIEVA Herenzitting Kessel-Eik

Muziek van Duo Subito

Tijd: 14.15 uur
Organisatie: HIEVA Boys
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 19.00-20.00 uur
Organisatie: Muziek Jong voor Oud
Locatie: De Zorggroep Broekstraat Maasbree

Grote zitting Grashoek

Lezing over Kromsnavels
in Zuid-Afrika

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.45 uur
Org: Parkieten Sociëteit Noord- en Midden-Limburg
Locatie: partyrestaurant De Houbereij Panningen

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

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

Mafcentrum

Britse Boëte Zitting
Alweer de negende editie van de Britse Boëte Zitting vindt plaats op zaterdag 23 februari. Het podium van het ‘vastelaovesevenement’ staat op de
‘Boëte-plaats’ van het Mafcentrum in Maasbree. Verschillende artiesten
uit Peel en Maas en omstreken komen voorbij voor een optreden, waaronder de winnaars van het P&M Liedjesfestival Pim & Chantal.
De joekskapellen Eijerjônge en
Toemârop staan op het podium,
evenals Marieke, Dansgarde D’n
Hab, ’t MVC Booregezelschap, Jill en
Anne, Vur de Joeks en ZoëWieZoë,
allen uit Maasbree. Uit Baarlo komt
het duo Manon & Bart en uit Egchel
is Aod Prinsen Egchel aanwezig.
Helden wordt vertegenwoordigd
door Gijse-Mét en uit Grashoek wordt
VC Waarumneetgewoenzoepe overgevlogen. De VETranen (Koninglsust),

Aod-Prinse Kepèl en De Breurkes
(allebei Panningen) en Half Wiës met
Romy en Laura komen ook voorbij
op het BBZ-podium. De organisatie
is in handen van het vijfspan Mill,
Eugenie, Wil, Ger en Hay die samen
met het Mafcentrum een bijdrage
willen leveren aan de ‘Limburgse
Boëte Vastelaovend’ onder het motto:
‘100% vastelaovend kinse veere
achter roëte, maar 111% dét veerse
boëte’.
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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 17 februari
H. Mis 09.30 uur met koor
Woensdag 20 februari
H. Mis 09.00 uur in de sacristie
Overleden: Piet van Knippenberg,
82 jaar

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 februari
Geen H. Mis
Zondag 24 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Mevr. Els Hanrats
Intenties: Voor de intenties van de
Mariakapel op het kerkhof.
Mededeling
Overleden: Sjef Fortier, Heierveldlaan
20, 62 jaar
Datum Eerste H. Communie:
Zondag 26 mei zullen de kinderen

Kerkdiensten
Zaterdag 16 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Tinus
Spreeuwenberg (jaardienst),
Theodora Schoeber (verj) en Wiel
Spreeuwenberg; Ouders TielenNooijen en kinderen
Zaterdag 23 februari
H.Mis 19.00 uur. Carnavalsmis. T.i.v. de
lev. en overl. leden van carnavalsver.
De Graasvraeters. M.m.v. fanfare
Semper Avanti
Weekenden zijn niet regulier maar
geruild met Meijel i.v.m. de carnavalsvieringen in Grashoek en Meijel.

Parochie Koningslust

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 17 februari
H. Mis 10.00 uur b.g.v. Carnaval
met Dorper Bloazers t.i.v. overl.
Carnavalsver. Dörper Kuus; Har van
Eijk overl. 1987 - voorzitter DK; uit
dankbaarheid vw ronde verjaardag;
Overleden: Mien Engels, 94 jaar;
Overleden: Nelly Schaareman-Ververs,
73 jaar

Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5 T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 17 februari
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v.
Stien Schoren (coll.); Frits Palmen
(coll.); Antoon Janssen, Drika JanssenSchreurs, Jan Janssen en Annie v. Lee-

van groep 4 van de basisschool voor
het eerst de H. Communie ontvangen
in de Eucharistieviering om 10.30 uur.

Zaterdag 23 februari
19.15 uur. Zes wekendienst voor Sjra
Stroucken.
Mededeling
Onze felicitaties aan alle kinderen die
het H.Vormsel hebben ontvangen.
Onze innige deelneming aan de
familie Bakx – Beurskens met het
overlijden van uw man Noud.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 februari
19.15 uur. Zes wekendienst voor
Dhr. G.Laumen. Jaardienst voor Piet
Vervoort.
Zes weken dienst voor Dhr. Wim
Janssen. Jaardienst voor Jac Giesbertz
en de overleden familie Giesbertz.
Woensdag 20 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.

Tegenvallende kaartverkoop 2018

Nieuwe editie
Summer Kick-Off
De zomervakantie wordt dit jaar in Meijel weer geopend met de Summer
Kick-Off. Door tegenvallende kaartverkoop ging het tweedaagse evenement
vorig jaar niet door. De elfde editie, met optredens van lokale artiesten en
een volleybaltoernooi, vindt plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli.
In de nieuwe opzet vindt Summer
Kick-Off plaats op de vrijdag en zaterdag. Op vrijdag is de minimale leeftijd 16 jaar en treden diverse lokale
artiesten op. Een dag later, op zaterdag 6 juli, is de minimale leeftijd
14 jaar. De dag wordt afgetrapt met
een volleybaltoernooi en ‘s avonds
staan weer artiesten uit de omgeving
op het podium. Alles vindt plaats op

de Trambaan in Meijel. Het evenement
draagt dit jaar de slogan ‘Het werd
tijd’, waarmee wordt verwezen naar
het feit dat het feest vorig jaar niet
doorging en naar het begin van de
zomervakantie waarmee Summer
Kick-Off samenvalt.
Kijk voor meer informatie over de
elfde editie van het Meijelse evenement op www.summerkickoff.nl

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 16 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers
(jaardienst);
Zaterdag 23 februari
H. Mis 17.30 uur b.g.v. carnaval t.i.v.
Nelly Verhaegh-Gommans (jaardienst);
Henk Oostdam;

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 16 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.

service 31

Janssen (gest. Jaard.); Jan Gielen (coll.);
Frits Thijssen en Noor Tijssen-Schreurs
(jaard.); Ton Gielens (coll.); Jo Relouvan Stiphout (coll); uit dankbaarheid.
Maandag 18 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 19 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 21 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 14 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 16 februari
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor t.i.v.
Truus Vanmaris-Steeghs (bgv. verj./
coll) en Pierre Vanmaris; Lies Weekers
Zondag 17 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Zondag 17 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Louis Haenen en Petronella
Mertens en dochter Truus.
Jaardienst Gonda en Trina Caris en
overleden familie Caris.
An Peeters v.w. verjaardag.
Wilhelmien Berden-Lenders.
Jaardienst Nelly en Geert en Ruud
Storm.
Donderdag 21 februari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 17 februari
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen Salimans.

Zondag 17 februari
Doopsel in de kerk van Panningen
om 14.00 uur: Rai Strijbos
Dinsdag 19 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 20 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Mededeling
Vanaf maandag 04 februari zijn
onze openingstijden van het parochiecentrum gewijzigd. De nieuwe
openingstijden zijn; Maandag-,
woensdag-, donderdag- en 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

Zondag 24 februari
12.30 uur Voor alle overleden
levende leden van 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

Tummers
GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

NO FROST!

349,1400

749,-

T/PM

549,*

9

KG

649,-

Wasmachine / L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG • 1400 t/pm • ProSense-technologie

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

Koel-vriescombinatie / RB37J501MSL
• A+++ • 269 liter koelen, 118 liter vriezen • All Around Cooling

16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Vrijstaande vaatwasser / SMS25AW01
• A+ • 12 couverts • Starttijdkeuze • VarioSpeed

499,-

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

4K

ULTRA HD

399,-

* Na €100,- cashback via Samsung

419,-

699,-

ULTRA HD

499,-

2299,-

1899,-

4K Televisie / UE40NU7190

4K Televisie / UE55NU7091

4K Televisie / OLED65B8

• 40 inch (101 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 55 inch (139 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 65 inch (165 cm) • Ultra HD • Perfect Black • Dolby Atmos Geluid

Scheerapparaat
Series 3 300S
• 3-voudig scheerblad
• 45 minuten draadloos te gebruiken
• 100% waterbestendig
• Zacht voor de huid

69,-

99,-

45,-

75,-

Audio-systeem / XEM16B
• CD-speler, FM-radio, AUX-ingang voor USB-sticks • 2 stereo-luidsprekers

• Slaap- en timerfunctie

Gratis levering door onze eigen bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw aankoop
leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers en installateurs zijn echte vakmensen met verstand van zaken. Wilt u uw
apparaat geïnstalleerd hebben, of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen enkel probleem. En natuurlijk
nemen wij ook meteen uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee terug. Wij laten het netjes bij u achter.
Dat is genieten zonder zorgen!

Tummers

7

NIEUW!

winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

