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Het oorlogsverhaal
van Kaat Verhaegh
De Panningse Kaat Verhaegh hield in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij over alles wat ze meemaakte. Ze schreef de teksten in schriftjes
die 75 jaar in de familie bleven. Kleinzoon Frans Verhaegh besloot twee schrijvers in te schakelen om van het dagboek een echt boek te maken. Op vrijdag 15 februari
werden de eerste exemplaren van ‘Het geheime dagboek van Oma’ uitgedeeld aan wethouder Wim Hermans en de enige nog levende dochter van Kaat, de 97-jarige
Mie Verhaegh. Lees verder op pagina 03

Rechter keurt verleende vergunning goed

Tegenstanders teleurgesteld over beslissing
windmolens
De groep omwonenden en bedrijven die tegenover gemeente Peel en Maas stonden in een zaak over windmolens in het buitengebied van Beringe, zijn teleurgesteld. De rechtbank besliste op woensdag 13 februari dat
de gemeente terecht een vergunning heeft afgegeven voor de vijf windturbines. De tegenstanders beraden zich
momenteel over eventuele vervolgstappen en kunnen nog de gang naar de Raad van State maken.
Gemeente Peel en Maas gaf in
maart vorig jaar een omgevingsvergunning voor vijf windmolens in het buitengebied van Beringe. Een groep mensen
die in de buurt woont van de beoogde
locatie en een aantal bedrijven uit de
directe omgeving besloten die vergunning aan te vechten bij de rechter. De rechtbank stelde de gemeente
echter in het gelijk. De bezwaarmakers
kunnen nog in hoger beroep gaan bij de

Raad van State om de vergunning tegen
te houden.

Wachten op beslissing
advocaten
“We zijn teleurgesteld”, vertelt Ton
Harbers, één van de omwonenden en
mede-initiatiefnemer van de actiegroep ‘Geen windmolens (erbij) in onze
achtertuin’. Harbers spande met tien

andere huishoudens, een camping en
een forellenvijver de rechtszaak aan.
“De rechtbank heeft niet gedaan met
onze argumenten. In de uitspraak staat
dat windmolens goed zijn voor het
milieu en daarom nodig zijn. Wij snappen ook dat ze goed zijn voor het
milieu, maar wij hebben punten aangekaart waarbij de gemeente tekort
is geschoten. Die zijn echter door de
rechtbank gebagatelliseerd.” De omwo-

nenden kwamen in het weekend bij
elkaar om de hele uitspraak door te
nemen. “We zijn alles nagelopen en er

was nogal wat waar we iets op aan te
merken hadden”, vertelt Harbers.
Lees verder op pagina 03
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Persoonlijke onderwijsvorm nieuw in Peel en Maas

Agora-initiatiefgroep zoekt verder
De initiatiefnemers van Agora Maas en Peel vinden het jammer dat de
gesprekken met middelbare school het Bouwens in Panningen op niets
zijn uitgelopen. Er komt dus geen Agora-onderwijs naar de school.
“We hielden er echter al rekening mee en zoeken naar andere mogelijkheden om het onderwijs in Peel en Maas aan te bieden”, laten de initiatiefnemers weten.
Het Bouwens en Agora Maas en
Peel startten in september met het
voeren van gesprekken om te onderzoeken waar ze mogelijk met elkaar
konden samenwerken in het aanbieden van Agora-onderwijs. Dit is een
onderwijsvorm zonder klassen, cijfers,
toetsen of huiswerk waarbij elke leerling zijn of haar leerroute uitstippelt
op basis van eigen wensen, vragen en
interesses. Leraren, binnen Agora coaches genoemd, begeleiden hen daar-

bij. De onderwijsvorm bestaat sinds
2014 en is ontstaan in Roermond.

Verschil
in visie
Odilia Rens en Judith van Weel
van de initiatiefgroep Agora Maas en
Peel hielden er al rekening mee dat
het Bouwens uiteindelijk niet voor een
samenwerking zou gaan. “We dachten enige terughoudendheid te voelen

bij het Bouwens, maar waren blij dat
ze toch met ons wilden praten over
een eventuele samenwerking”, aldus
Judith van Weel. Hoewel de gesprekken uiteindelijk stuk liepen op een
verschil in visie op de invulling van
een eventuele samenwerking, was
volgens de initiatiefgroep nooit uitgesproken of het Bouwens een samenwerking ook daadwerkelijk zag zitten.
“Daarom hielden we er rekening mee
dat er niets uit zou komen. Dat is nu
dus het geval. We betreuren het dat
we niet nader tot elkaar hebben kunnen komen.”
Een samenwerking zag het
Bouwens niet zitten omdat beide
partijen een andere kijk hadden
op hoe de samenwerking eruit zou

moeten zien, zo liet locatiedirecteur Annemarie Lukassen weten.
Volgens de directrice is de school al
bezig met vernieuwende onderwijsstromen en pasten de oriënterende
gesprekken die gevoerd werden met
de Agora-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.” Van
Weel: “Als initiatiefgroep hebben wij
juist altijd respectvol aangemoedigd
dat het Bouwens vooral moet blijven
doen waar ze goed in is. Voor onze
achterban is dat echter niet waar ze
naar zoekt. Wij wilden hen een Agorastroom aanbieden.”

De initiatiefgroep had als streven
om volgend schooljaar, dus na de
zomervakantie, Agora-onderwijs aan te
bieden in Peel en Maas. Dat wordt kort
dag, laat Van Weel weten.

Ideeën over andere
mogelijkheden
“Het is inmiddels al februari, dus
het wordt kort dag. Maar we gaan
gewoon door en hopen dat het toch
lukt om volgend schooljaar te kunnen
starten.” Er zijn ideeën over andere
mogelijkheden om het onderwijs aan
te kunnen bieden. De initiatiefgroep
ging dinsdag 19 februari tijdens een
informatiebijeenkomst met ouders in
gesprek over het vervolg.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Redactionele bijdragen
Renée Verberne, Robert Hesen,
Lisa Osinga en Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg

Tiende uitverkochte zitting in Kessel-Eik
Voor de tiende keer vond op zondag 17 februari in Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik de Divas’z Vrouwluujzitting plaats. Voor de
tiende keer was de zaal ook volledig uitverkocht voor het jaarlijkse evenement. Zo’n 250 dames in de leeftijd van 18 tot 80 jaar kwamen naar de Kessel-Eikse zaal om te genieten van de humor, muziek en dans die de organisatie, bestaande uit zeven dames, weer
geregeld had. (Foto: Geert Boumans)

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

De Breurkes zestiende bij LVK
De Breurkes zijn in de finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer op vrijdag 15 februari als zestiende geëindigd. De Panningse broers
René en Ludgard Scheres stonden voor de vijfde keer in de finale van het LVK.
Met het nummer ‘Wat kin
ut Sjille?!’ wisten ze zich niet te
mengen in de strijd om de prijzen.
Hoondervel uit Haelen won het
LVK met het liedje ‘Groete oet

de Fieësttent’. René en Ludgard
gaven van tevoren aan te hopen
op een plek in het rechterrijtje,
wat neerkomt op een plek bij
de eerste tien. Dat lukte niet.

Op Facebook lieten de broers weten
toch nog genoten te hebben van
de finale in het MECC in Maastricht.
“Wat hebben we genoten van jullie
allemaal. Bedankt voor de steun

en de stemmen. Een geweldige
winnaar.” Het nummer van
De Breurkes is geschreven
door Mark van Mullekom en
Robert Janssen.

(- (komkommerkwekerij (- ---bf

Kampsteeg 29, 5768 PN Meijel

Scholieren gezocht
Voor werk op de zaterdagen en vakanties.
Ben je gemotiveerd, en weet je van aanpakken,
dan zijn wij op zoek naar jou.

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

Stuur vandaag nog een e-mail naar info@novanaturabv.nl
en wij nemen contact op met jou. Min. leeftijd 14 jaar.
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Het oorlogsverhaal van Kaat Verhaegh
Kaat Verhaegh woonde met haar
man en tien kinderen op een boerderij
in het buurtschap Zelen in Panningen.
Toen haar man Geel (dan 54) en zoon
Graat (27) werden opgepakt bij de
bekende kerkrazzia’s die de Duitsers
in de hele regio houden op zondag
8 oktober. Ze besluit die dag een
dagboek bij te houden, zodat haar
man en zoon precies weten wat er
gebeurd is op de boerderij, zodra
ze terugkomen van het gedwongen arbeid in Duitsland. Zo verhaalt
Kaat over het onderdak bieden aan
onder meer onderduikers, familie en
Engelse soldaten. Haar grootste zorg is
haar andere zonen uit handen van de
Duitsers houden.

Schriftjes
meegenomen om
in te scannen
De schriftjes waar Kaat haar
verhalen van 8 oktober 1944 tot en
met zondag 6 mei 1945 in opschrijft,

 orden na de oorlog aan de kant
w
gelegd. Dochter Marie, roepnaam
Mie, (24 jaar ten tijde van de razzia)
bewaart de schriftjes na de oorlog.
Ze doet er niets mee, maar gooit ze
ook niet weg. Tot neefje Frans besluit
ze mee te nemen. “Ik was altijd al
nieuwsgierig naar de inhoud, maar
het lukte me nooit om ze eens een
keer echt goed te lezen. Toen heb ik ze
meegenomen bij tante Mie om ze in te
scannen en ze zo te kunnen bewaren.”
Frans, woonachtig in het Gelderse
Doesburg, is bevriend met tekstschrijver Peter Besselink. Toen die een keer
op bezoek kwam, vroeg Frans hem of
hij niet interesse had om de schriftjes te bundelen en er een boek van
te maken. “Ik moet zeggen dat ik in
het begin nog twijfelde”, vertelt Peter.
“Er was veel in het Limburgs geschreven en er stonden allerlei verwijzingen in die ik niet begreep. Ik vroeg me
vaak af waar het over ging.”
Peter dook in de geschiedenis
van de Peel en Maas-regio en schreef
stukjes die uitleg geven over de con-

text van de verschillende passages
uit het dagboek. Samen met Patricia
Overmars redigeerde Peter de stukjes
tekst uit de schriftjes en samen maakten ze er een boek van. Tijdens de
zoektocht naar informatie bij onder
meer familieleden en boeken van
heemkundeverenigingen kwamen
Peter en Frans erachter dat dit jaar
een speciale lading heeft in deze
regio. “We wisten niet dat het precies
75 jaar geleden is dat Panningen en
omgeving werd bevrijd”, aldus Peter.
“Dat was wel een hele mooie bijkomstigheid.”

was daarom eregast bij de presentatie
van het boek op vrijdag 15 februari bij
Blz. Boekhandel Panningen. Als ze het
boek overhandigd krijgt van wethouder Wim Hermans ziet ze de foto op
het omslag staan. “Det is òs mam”,
zegt ze meteen.
De wethouder laat weten dat
het belangrijk is dat ook de kleine

verhalen uit de oorlog naar buiten
gebracht worden. “Het gaat niet
alleen om de heldendaden die we
kennen uit de films en musicals,
maar ook die van de ‘gewone’ vrouw.
Kaat Verhaegh was ook een held.”
‘Het geheime dagboek van Oma’
is te verkrijgen bij de boekhandel
in Panningen.

Eregast van 97 jaar
oud
Het buurtschap Zelen bestaat
niet meer, maar de straat vanuit
Panningen richting Beringe draagt
wel nog de naam. Het huis van Kaat
Verhaegh en haar gezin staat ook
nog steeds. De kinderen zijn inmiddels allemaal overleden, op eentje na. Mie Verhaegh, 97 inmiddels,

Vervolg voorpagina

Tegenstanders teleurgesteld
over beslissing windmolens
“We hebben alles bij elkaar gezet
en sturen het naar de advocaten.
Het ligt aan de advocaten of we de
stap zetten naar de Raad van State.
Dan moeten zij er brood in zien.
Geen idee of dat zo is. Dat horen
we binnenkort.” De bezwaarmakers
hebben tot eind maart de tijd om in
beroep te gaan.
De windmolens in het buitengebied van Beringe houden de

gemoederen al geruime tijd bezig.
De gemeente moest in het gebied
uit twee verschillende initiatieven, Windpark Beringe en Windpark
Egchelse Heide, kiezen. Uiteindelijk
koos de gemeente na een onderzoek
van een onafhankelijke commissie
voor Egchelse Heide. Daarna bleek
dat er ook aan de Leudal-kant van
de gemeentegrens nog windmolens
gepland staan. De omwonenden von-

den de overvloed aan windmolens
niet wenselijk en besloten een actiegroep op te richten. De protesten van
de omwonenden ten spijt besloot
gemeente Peel en Maas vorig jaar
een vergunning af te geven voor het
windmolenpark. De omwonenden
dienden bezwaar in en stapten naar
de rechter toen hun bezwaar werd
afgewezen door gemeente Peel en
Maas.

Tweeling completeert vier generaties
De komst van de tweeling Tyler en Mitch betekende de vierde
generatie voor de familie Smits. Op de foto heeft overgrootvader
Jan uit Panningen de twee nieuwelingen vast. Achter de superopa
staan papa Bart uit Kessel en grootvader Marcel uit Grashoek.

Shop de leukste
Vastelaoves
pekskes beej Leurs!

HALLO in Athene
Ashley van Hulst en haar moeder Angela Wilms uit Maasbree waren vorig jaar op vakantie in één
van de meest historische steden van Europa: Athene in Griekenland. Daar beklommen ze uiteraard
ook de Acropolis Hill. Op die heuvel ligt de Akropolis waar sporen van bewoning zijn gevonden die
dateren van zo’n tweeduizend jaar voor Christus. Een uitermate geschikte plek om op de foto te gaan
met de HALLO.

elke
g
zonda
open
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Een nachtje stappen met de politie
Het politiekorps van Horst aan de Maas/Peel en Maas is de laatste jaren alleen maar gekrompen. Met de terugkeer van discotheek Club
Ultra (voorheen Club Palladio) zijn de zaterdagnachtdiensten drukker dan ooit. Om de proef op de som te nemen, ging HALLO-verslaggever
Rob een nachtje mee met de politie. De conclusie? Waar het voor Rob een drukke dienst leek in de nacht van zaterdag 9 op zondag
10 februari, waren de agenten blij met de rustige nacht.

01.35 uur

Een harde knal op de Molenstraat, het lijkt vuurwerk. Na patrouille kan de herkomst niet achterhaald worden.

01.47 uur
Pauze op het politiebureau. Luc is ook daar en
warmt een bord bami op.

01.54 uur
Luc krijgt een berichtje vanuit Club Ultra dat
er iemand uitgezet wordt. De bami wordt
achtergelaten en er wordt koers gezet naar de
Heldense discotheek.

02.05 uur
De jongen zegt dat er iets in zijn drinken is
gedaan. Zijn jas wordt opgehaald en hij gaat met
zijn vriendin naar huis. Er volgen verder geen
consequenties.

02.23 uur
Terug op het bureau warmt Luc nogmaals zijn
bami op. Hij krijgt een berichtje dat Yvonne en
Sonny op weg zijn naar Panningen. Met de regen
in het vooruitzicht lijkt het een rustig einde te
worden van zijn dienst. Als Yvonne en Sonny
terug zijn, kan er weer vertrokken worden.

22.04 uur
De dienst van wijkagent Luc Janssen, deze
nacht coördinator openbare orde, begon al
om 20.00 uur op het bureau in Panningen.
Om 23.00 uur staat een overleg gepland met
alle agenten die vannacht dienst hebben.
Het overleg is inclusief de boa’s en vrijwilligers
die ook op pad gaan. Eén collega is ziek, waardoor voor de patrouille een auto met één agent
(soloauto), een hotelauto (bedoeld als taxi om
opgepakte personen naar Venlo te brengen) en
onze auto met twee agenten overblijft.

22.54 uur
De soloauto van agent Sonny is tijdens een
rit naar Horst een dronken persoon tegengekomen die op het fietspad liep. De man had
een gevangenisstraf en geldboete open staan.
Hij moet naar Venlo vervoerd worden. In de
praktijk betekent dat één patrouilleauto minder voor het hele gebied.

23.05 uur
Bij de briefing zijn zeven personen aanwezig,
de boa’s zijn nog niet gearriveerd. Luc geeft
als coördinator uitleg over wat er allemaal op
het programma staat vanavond. In veel dorpen is de bonte avond aan de gang, Club Ultra
is zo goed als uitverkocht (1.400 personen), in
de Mèrthal in Horst is de Pronkzitting en ook
de horecagelegenheden café De Lange en
discotheek Shuffle in Horst en café Dotje en
Tommies in Panningen zijn geopend. Vooral
Club Ultra heeft de aandacht, aangezien daar
de meeste mensen zijn en er regelmatig meldingen van drugsbezit en -overlast vandaan
komen. Er wordt afgesloten met het weerbericht. Vanaf 03.00 uur gaat het regenen.
Een gunstig bericht voor de openbare orde.

23.56 uur
Na het uitgebreide overleg, overigens na jaren
afwezigheid heringevoerd na de opening van
Club Ultra, is het tijd om in de auto te stappen
en een kijkje te gaan nemen in het veld. Luc en
Yvonne delen vannacht de auto. Yvonne rijdt.
De boa’s hebben zich nog altijd niet gemeld.

23.58 uur
Luc krijgt een berichtje dat er geen boa’s zijn
in februari. Dat betekent dat Luc en Yvonne,

naast de andere werkzaamheden, zelf de
sluitingstijd van de pizzeria naast Club Ultra
in de gaten moeten houden. Die moet om
02.30 uur dicht zijn.

00.07 uur
De eerste stop is bij Club Ultra. Er wordt bij de
beveiligers geïnformeerd hoe het ervoor staat
in de tent. Het contact met de uitsmijters bij
de discotheek is goed, zeggen Luc en Yvonne.
Het is druk, maar de sfeer is goed, aldus de
potige mannen aan de deur. Sonny in de soloauto heeft de dronken man in Venlo afgeleverd
en is weer inzetbaar.

00.20 uur

01.05 uur
Luc is al eerder ter plaatse en Jeroen kan weer
een normale snelheid gaan rijden. We verlaten
de snelweg bij afslag Helden en vervolgen
onze weg over de N277 richting Helden.

01.11 uur
We zitten achter een auto die met 60 kilometer
per uur over de Midden Peelweg rijdt, waar je
80 mag. Jeroen en Richard willen de chauffeur
staande houden om even te kijken of er geen
alcohol in het spel is. Nog voordat er actie
ondernomen kan worden, wordt een jongeman gespot die op de weg zit bij het kruispunt
met de Baarloseweg.

02.48 uur
Terwijl Jeroen en Richard een rondje maken door
het hele gebied, komen Luc en Yvonne bij Club
Ultra aan om de uitloop in de gaten te houden,
te zien of er geen zwarte taxi’s rijden en om te
checken of de pizzeria niet stiekem na 02.30 uur
eten verkoopt.

03.15 uur
Het regent inmiddels vrij hard. De pizzeria houdt
zich netjes aan de regels. Een groepje wil naar
binnen en schuilt bij de ingang van de eettent.
Door regelmatig vrij hard op het raam te kloppen, laat de groep weten honger te hebben. Ze
worden door Luc en Yvonne verzocht te vertrekken.

01.14 uur

03.38 uur

De jongen heeft gedronken en is door een
vriend afgezet. Hij wordt zo opgehaald door
zijn vader. De jongen is 17 en heeft geen identiteitsbewijs bij zich. Richard maakt hem duidelijk dat het belangrijk is dat hij zich altijd kan
identificeren. De jongen wordt zonder boete
met zijn vader meegestuurd.

Door de aanhoudende regen en kou blijft er
weinig uitgaansvolk hangen op straat. De grap
dat de politieauto een taxi is en de cel een hotel
blijkt populair onder de discotheek-verlaters.
Voor de rest verloopt het rustig.

00.23 uur

01.33 uur

Richard en Jeroen, de twee vrijwilligers in
de hotelauto, pikken me op om mee te gaan
op patrouille door het gebied. Er wordt koers
gezet naar Horst om een kijkje te nemen.

Er wordt even bijgepraat met de beveiligers
van Club Ultra. De uitsmijters geven aan dat er
regelmatig een auto voorbij rijdt waarvan de
inzittenden lachgas leken te gebruiken. Ook is
er iemand de discotheek uitgezet vanwege
cocaïnebezit.

Na overleg met de beveiligers besluit Luc, nog
voordat Club Ultra sluit, terug te keren naar het
bureau. Met nog maar zo’n honderd man binnen,
is het risico gering. Daarbij zitten de agenten nog
wel tot 04.30 uur op het bureau om formulieren in te vullen. Een oproep kan altijd. De regen
blijkt echter een effectief middel en de nacht
eindigt in relatieve rust.

Een melding van een achtervolging op de
snelweg A67. De personen in de auto zijn
mogelijk gewapend met een pistool. Luc
had van tevoren al gewaarschuwd dat bij
een dergelijke situatie de veiligheid van de
verslaggever niet gegarandeerd kon worden.
De kogelvrije vesten worden aangetrokken en
de reporter wordt achtergelaten bij Club Ultra.

00.40 uur
De achtervolging is ten einde. Yvonne en
Sonny moeten de auto naar Venlo brengen.
Weer een auto minder dus en Luc zit nog maar
alleen in de auto. Hij is op dit moment de
enige agent die beschikbaar is voor de horeca
in Panningen en Helden.

00.59 uur
Na een rondje door Horst langs de Mèrthal
en De Shuffle willen Jeroen en Richard een
kijkje gaan nemen in Grubbenvorst. Net op het
moment dat we het dorp inrijden, komt er een
melding. In Meijel wordt een man, mogelijk
onder invloed van drugs, vastgehouden door
bewoners van een huis. Hij zou volgens de
bewoners geprobeerd hebben in te breken.
Met hoge snelheid, toegestaan omdat het een
prioriteit 2-melding is, zet chauffeur Jeroen
koers naar Meijel via de A67.

03.54 uur
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Politiekorps kampt met gebrek aan personeel

Een werkgebied van Meerlo tot Meijel
telefonisch altijd bereikbaar.”
Door: Rob Dieleman
Om de grote drukte op zaterdagavond
Ruim 353 vierkante kilometer behelzen de twee gemeentes Peel en Maas en Horst aan de Maas samen. Een enorm gebied waarbij
op te vangen,
de reistijd vanuit het ene uiterste (Meerlo) naar het andere (Meijel) volgens Google Maps 31 minuten bedraagt. Toch hebben de
maakt de politie
twee gemeentes een gezamenlijk politiekorps en rijden er op een normale avond slechts twee patrouilleMEERLO
in Horst aan de
auto’s in het hele gebied. Door het gebrek aan voldoende personeel moet er geschoven worden in diensten
BROEKHUIZENVORST
Maas/Peel en Maas
en wordt het werkgebied groot.
SWOLGEN
gebruik van vrijwilligers
TIENRAY
en buitengewoon
Het kan zomaar voorkomen dat een
opsporingsambtenaren
patrouilleauto in Kessel rondrijdt en een
BROEKHUIZEN
(boa’s). Voor patrouilles
melding krijgt over een incident in Broekhuizen.
HORST
METERIK
zijn
op zaterdag twee
Dat is volgens Google Maps 29 minuten rijden.
MELDERSLO
auto’s met agenten
Politieauto’s hebben ontheffingen en mogen
LOTTUM
beschikbaar. Eentje
harder rijden dan een gewone weggebruiker,
AMERICA
GRIENDSTVEEN
is
primair
bedoeld voor
maar nog altijd is het dan lastig de maximaal
HEGELSOM
de meldingen en surveilleert
15 minuten aanrijtijd te halen die de politie
GRUBBENVORST
zolang er geen meldingen zijn.
zichzelf oplegt. “De lange afstanden zorgen
KRONENBERG
De andere wagen is vooral voor
ervoor dat we keuzes moeten maken in waar
de openbare orde bedoeld, net als
we patrouilleren en wat we doen”, vertelt
SEVENUM
EVERTSOORD
de vrijwilligers, maar kan ook bij
Luc Janssen, wijkagent bij politie Horst aan de
meldingen ingezet worden.
Maas en Peel en Maas. “Al proberen we op
Jeroen en Richard zijn al
elk moment één auto in Horst aan de Maas en
sinds 2007 vrijwilliger bij de polieentje in Peel en Maas te hebben.”
KONINGSLUST
GRASHOEK
tie. Ze vertellen dat met één auto
MAASBREE
patrouilleren in Horst aan de Maas en
Peel en Maas lastig is. “Het gebied is groot.
Als het ergens uit de hand loopt, is waarPANNINGEN
HELDEN
MEIJEL
schijnlijk één auto daar een hele tijd bezig.
Janssen is, samen met
BERINGE
BAARLO
Dan blijft er één auto over voor het hele
Marion Vissers, wijkagent in
gebied. We kiezen er dan voor om op plekPanningen, Helden, Egchel,
EGCHEL
ken te surveilleren waar de kans op escalaKessel en Kessel-Eik. Met in
KESSEL
tie het grootste is. Anders is de kans groot
totaal meer dan 19.000
dat je te laat bij meldingen bent. Vijftien
inwoners is dat ‘iets’ meer
KESSEL-EIK
minuten lijkt niet lang, maar als je alleen
dan een wijk. Het was al een
tegenover een groep van dertig man staat,
geregel om de diensten rond te krijgen voor
is dat heel erg lang.”
de agenten in de regio, maar de heropening
Luc legt uit dat ze vanwege het
van discotheek Club Ultra (voorheen
krijgen
capaciteitsprobleem soms afwegingen
Palladio) in Helden half januari maakte
we er geen
moeten maken in hun werk. “Als we iemand
het nog iets moeilijker. “Daar moeten we
collega’s bij en zijn
oppakken die lastig en dronken is, kost
op zaterdagnacht regelmatig langsgaan”,
er ook zaken die we niet op
moet halen. Het kan ten koste gaan van
ons dat een halfuur om die persoon naar
vertelt Luc. “We hebben heel goed contact
kunnen pakken.”
andere werkzaamheden.” Zo zou Luc graag
de cel in Venlo te brengen en een halfuur
met het beveiligingsteam daar en we vinden
Het bureau in Panningen is nog maar
meer de wijk in gaan. “Op het fietsje de wijk
om terug te komen. Dan ben je dus een
het hartstikke mooi dat de discotheek weer
drie dagen per week geopend, in plaats van
in en gewoon praten met mensen is het
uur weg uit het gebied. Het komt wel eens
geopend is, maar het zorgt op het bureau
vijf zoals voorheen. Dat is om ervoor te zorleukste dat er is. Dat we zelf initiatief kunnen
voor dat we kleine overtredingen door de
regelmatig voor praktische problemen.”
gen dat er meer nachtdiensten in het weektonen aan de voorkant.” Er moeten door het
vingers moeten zien omdat er geen tijd is.
Het aantal nachtdiensten moest door de
end gedraaid kunnen worden. “Twee dagen
capaciteitsgebrek echter keuzes gemaakt
We zijn aan het kijken naar oplossingen.
terugkomst van de discotheek opgevoerd
dicht gaan is toch een stukje klantvriendelijkworden. “Dat doen we bewust door thema’s
Door bijvoorbeeld een extra auto uit
worden. Ook dat is verder geen probleem,
heid die je verliest”, aldus Luc. “Gelukkig zijn
te prioriteren in afstemming met het bestuur
ondersteunende diensten in te zetten alleen
zegt Luc. “Dat zijn mooie diensten om te
wij niet alleen via het bureau te bereiken,
en het Openbaar Ministerie. Ook binnen
voor vervoer van verdachten Zo houden we
draaien. Het probleem is wel dat je de
maar werken we hard aan onze bereikbaarheid
de eenheid wordt er hard gewerkt en
de openbare orde veilig.”
agenten en uren ergens anders vandaan
door het inzetten van sociale media en zijn we
nagedacht over praktische oplossingen. Helaas

HORST A/D MAAS

Regelmatig praktische
problemen

PEEL EN MAAS

Anoniem melden via kaart

Politie zoekt extra ogen en oren
Een anonieme melding maken bij de politie kan al via internet en telefonisch. Vanaf
nu kunnen inwoners van Horst aan de Maas en Peel en Maas ook door middel van een
antwoordkaart anoniem melding maken van een verdachte situatie. Deze meldingenkaart wordt deze week bij de HALLO verspreid.
Stel, je buurman leeft van een uitkering
maar heeft wel een dure BMW op de oprit
staan. Nu kan daar een goede reden voor
zijn, misschien heeft hij wel de loterij
gewonnen, maar het kan ook zijn dat er
meer aan de hand is. Typisch een situatie
waar de politie graag meer van wil weten.
De drempel om dit te melden, blijkt volens
de politie echter vaak toch te hoog te zijn,
ondanks de mogelijkheid van Meld Misdaad
Anoniem. Mensen zijn bijvoorbeeld bang
dat de melding toch naar hen terug te
herleiden is. De politie hoopt met een
meldingenkaart deze drempel weer een stuk

te verlagen. “We proberen op zoveel mogelijk
manieren informatie te verzamelen”, geeft
Jaap Wiendels, thematisch wijkagent in Horst
aan de Maas en Peel en Maas aan. “En dit is er
eentje van.” “Het komt wel eens voor dat we
ergens een hennepkwekerij aantreffen en bij
buurtonderzoek erachter komen dat er mensen
waren die wel hun vermoedens hadden, maar
dit niet durfden door te geven”, vult collega
Nicol Claessens aan. Wiendels: “Als iemand
overigens via internet of telefoon anoniem een
melding maakt, dan kunnen en mogen wij niet
de herkomst achterhalen.” De meldingenkaart
is ook in het Pools verkrijgbaar. Horst aan de

Maas kent een grote Poolse gemeenschap
en de politie vindt het belangrijk daarmee in
contact te komen. “De meldingenkaart kan
overigens kosteloos worden verstuurd en
mensen kunnen ook kaarten op het bureau
ophalen.”

‘We willen graag
het contact met
de mensen behouden’
Doordat de politie het met steeds
minder mensen moet doen, gaat zij op zoek
naar andere manieren om de benodigde
informatie te verzamelen. Claessens:
“We willen graag het contact met de mensen
behouden, maar we moeten het met minder
blauw op straat doen. Extra ogen en oren

zijn dus nodig.” De politie focust zich nu
vooral op ondermijning. Zaken waarbij
de onderwereld en bovenwereld zich
vermengen. “Denk aan dat voorbeeld
van die dure auto, waar de buurt dan
van denkt: ‘waar doet hij dat allemaal
van?’” Wiendels: “Het kan voor mensen
misschien iets heel kleins zijn, maar voor
ons kan het een signaal zijn om een
onderzoek te starten. Het is aan ons om
die informatie die we binnen krijgen te
filteren.” Beide gemeenten kennen een
groot buitengebied, met veel leegstaande
gebouwen als champignoncellen. “Het kan
zomaar dat daar zaken spelen”, aldus
Claessens. “Vertrouw op je intuïtie.”
Wiendels: “Het is dat onderbuikgevoel
van inwoners waar we gebruik van willen
maken.”
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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.

Juist nu je er niet meer bent
zul je altijd bij ons zijn.

Nelly Vercoulen-Beurskens
* 29 oktober 1931

† 17 februari 2019

HappyFeet Reinigende en
verzorgende voorjaarsbehandeling,
www.maybodycare.nl

echtgenote van

Harry Vercoulen

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

Mam, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder van

Atelier De Stal. Voorjaarworkshops
met veel bloemen in eigenzinnige
objecten! Interesse? Data in agenda.
www.atelier-destal.nl

Duiven: Maria en Rob
Niels en Lisa
Yannick en Cheryl ♥, Quinn
Helden: Hans † en Lilian
Ploni en Jules
Jani

Gezocht hulp in huishouden
tel. 06 20 59 90 11.
Verloren gouden armband, omgeving
gemeenschapshuis Panningen. Tegen
beloning terug bezorgen. Kapelkeshof 1
Panningen 077 307 21 58.

Jacob van Marisring 55
5988 KG Helden
We nemen afscheid op zaterdag
23 februari om 11.00 uur in het
crematorium, Yardenhuis van Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te
Blerick.
Samenkomst in de ontvangkamer,
waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
Liever geen bloemen, maar een
donatie in de collectebus voor het
Plattelandshoés.

Unne gojje mins blieft altied leave

Harrie Sijben
echtgenoot van

Leen Cuijpers
* Beringe, 9 augustus 1935

† Beringe, 15 februari 2019

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

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

Beringe: Leen Sijben - Cuijpers
Beringe: Maarten Sijben †

Dag lieve oma,
Dank je wel voor alle mooie herinneringen.
We gaan je missen.
Niels, Yannick, Ploni, Jani

Een dankbare herinnering aan

Bets Bussemakers-van Bussel
Meijel,* 25 oktober 1935

Venlo, † 8 februari 2019

Beringe: Hans en Gertie Sijben - Bos
Lieke
Tom en Lisa
Beringe: Anita en Kees Kessels - Sijben
Maurice en Ellen
Jannick en Janneke , Raf
Helden: Harriët en Luviek Maassen - Sijben
Fleur
Pien
Eef

Kôm laot ôs nao ‘t zuuje gaon
Wao vastelaovend is ônstaon
Heej bin ik gebaore
Gelökkig gewaore
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van Aod Prins Sef I van CV de Graasvraeters in 1969

Sef Janssen
Wij wensen Miet, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en Leden
CV de Graasvraeters Graashook

Het afscheid heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 februari
in de parochiekerk H. Jozef te Beringe.

Zo waait de wind
Het was alsof zij afscheid namen
maar liefde is oneindig groot
ze bleven en ze blijven samen
liefde is sterker dan de dood
Toon Hermans

Mien Haenen - van Teeffelen
Egchel, * 21 september 1946

Baarlo, † 13 februari 2019

echtgenoot van

Ton Haenen †
Panningen:
Kalmthout (B):

Stephan

Voor komend aspergeseizoen sorteerhulpen gezocht, vanaf april. Ook
vitale 65+. Klerken Asperges, Maasbree
06 21 98 77 65 info@klerken.com

Hortensia’s (veel srt.), Rhodo,
Buxusvervangers e.v.a. tuinplanten
(ook op stam). Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Aardappelen. Wij bezorgen onze
eigen geteelde aardappelen
(Frieslanders) gratis bij u thuis. Min.
5 kg. Absoluut de lekkerste. Tevens
uien te koop. Tel. 077 307 88 53.

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Marion en Niko, Arto
Fam van Teeffelen
Familie Haenen

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Familie Sijben, Aan de Meule 2, 5986 AX Beringe

De crematie heeft plaatsgevonden op 14 februari 2019.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van De Groenling afd. 3.
Mariet en Toon, Wilma en Bernard, Lowie en Petra
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

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

De afscheidsdienst heeft in besloten kring
afgelopen woensdag plaatsgevonden.
Corr.adres: Familie Haenen p.a. Fien Bos Uitvaartzorg
Ninnesweg 131, 5981PB Panningen

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl
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Plannen voor appartementen in gebouw

Apollo Helden sluit d
 euren na carnaval
Discotheek Apollo in Helden sluit na carnaval haar deuren. Dat maakte eigenaar Stephan Jansen maandag
18 februari bekend. Hij wil in het gebouw appartementen gaan realiseren. ‘t Café aan de voorzijde van het pand
blijft bestaan.
“Al geruime tijd zijn wij bezig om
aan de discotheek een nieuwe invulling te geven”, laat Jansen weten.
“De discotheekbranche loopt al jaren
terug en dat merkten wij bij Apollo
ook. Mensen gaan tegenwoordig liever ergens borrelen met wat lekkers

erbij. Daarom zijn we drie jaar geleden met ‘t Café begonnen. Dat loopt
goed en daar gaan we mee door, maar
de bezoeken in de discotheek liepen
steeds verder terug. Dat is jammer,
maar tijden veranderen. Als ondernemer moet je dan een keuze maken.

Zodoende hebben we besloten met
Apollo te stoppen als de carnavals
activiteiten voorbij zijn.” Het afgelopen
jaar heeft Jansen meerdere gesprekken gevoerd met diverse partijen over
de mogelijkheden. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om van de

discotheek woonruimte te maken.
“Het gebouw blijft dan staan, maar
de zalen w
 orden verbouwd tot appartementen met één of twee slaapkamers”, aldus de eigenaar.

Bal ligt bij gemeente
“Het zouden dan appartementjes
worden onder de huursubsidiegrens
voor starters, alleenstaanden of ouderen. Na een eerste peiling is al snel

gebleken dat er concrete behoefte is
aan dit soort woonruimte in Helden.”
Er ligt inmiddels een verzoek bij
gemeente Peel en Maas voor een eerste gesprek over deze ideeën. “We zijn
volledig overtuigd van onze plannen
en zetten onze schouders eronder, ook
al staat de uitkomst nog niet vast”,
aldus Jansen. “De bal ligt nu bij de
gemeente. Als alles goed gaat, hoop ik
dit jaar te kunnen beginnen.”

Uitstel van betaling

Vertrouwen in goede afloop bij speelgoed
winkel Intertoys Panningen
De bekende speelgoedwinkelketen Intertoys vroeg onlangs uitstel van betaling aan. Het bracht de geruchtenstroom op gang. De vestiging in Panningen liet al op Facebook weten alle vertrouwen te hebben in de toekomst. Eigenaar van de Panningse winkel Jan Bouten is ervan overtuigd dat Intertoys sterker uit de huidige
situatie gaat komen. “Ik verwacht dat de naam Intertoys op de gevel blijft staan.”
“Gelukkig voor ons en jullie zijn
wij een geheel zelfstandige winkel die al 39 jaar in hartje Panningen
ligt”, schreef Intertoys Panningen op
woensdag 13 februari op Facebook.
“Wij hebben genoeg mogelijkheden
om te zorgen dat onze winkel goed

gevuld blijft met mooi speelgoed.
Wij als franchiser hebben hart voor de
klant en zaak en blijven u graag van
dienst, desnoods zonder Intertoys,
maar gewoon weer als Jantje Bouten.”
Zeker die laatste regel zorgde
voor nogal wat reacties, aldus Bouten.

“Dat het centrum in Panningen niet
voor te stellen is zonder Jantje Bouten
en dat soort dingen.” Het Facebookbericht werd 470 keer gedeeld en
er k wamen tientallen reacties binnen. Bouten merkte wel dat er na
de bekendmaking van de uitstel van

betaling veel mensen naar de winkel
kwamen. “Om de cadeaubonnen in te
leveren. Dat is ook helemaal terecht.
Ze zijn immers betaald.”

‘Dan kan de machine
weer gaan draaien’
Bouten geeft aan snel meer
informatie te verwachten vanuit
de landelijke organisatie. “Dan kan
de machine weer gaan draaien.

In Rotterdam staan volle containers te
wachten, maar die mogen momenteel
niet leeggemaakt worden. We kopen
nu zelf bij leveranciers spulletjes
in om toch bevoorraad te blijven.”
Bouten verwacht dat hij de gevel niet
hoeft aan te passen. “Ik denk dat
we er uiteindelijk sterker uitkomen.
Intertoys is een sterke naam en het
zou raar zijn om die weg te halen.
We hebben er het volste vertrouwen
in dat het goedkomt.”

•

Oh, zit dat zo!
Dromen over een nieuw huis?
Blijf geloven en ga met mensen
in gesprek die je verder helpen!
Door: Rene de Ponti, financieel adviseur Rabobank Peel, Maas & Leudal
Dromen over een nieuw huis is iets wat we bijna allemaal wel
eens doen. Als je begint aan je zoektocht naar je droomhuis en na
lang zoeken je ultieme huis gevonden hebt, kun je je droom
waarmaken. Blijf geloven in je droom en ga met mensen in gesprek
die je verder kunnen helpen.
Panningen aan ‘t Loo met een ruim
perceel, te koop kwam, wisten ze dat
ze moesten gaan kijken. De woning is
gebouwd in 1934, past precies in hun
plaatje en maakt een woondroom
compleet.
Op het huis rustte een vergunning
voor een agrarische bestemming en
dus moest er gekeken worden of dit
Peter Wilms en Maud Leenders
huis bewoond kon worden, zonder dat
waren al geruime tijd op zoek naar
ze daaraan voldeden. Maar daar hield
een woning waar ze beiden hun
het niet bij op. Ook de asbest moet eind
hobby’s konden uitoefenen. Een plek 2024 gesaneerd zijn. Daarnaast was het
waar ruimte was voor Maud haar
huis na jaren van weinig vernieuwing
paarden en voor Peter een grote
toe aan groot onderhoud. Peter en
garage voor zijn tractoren. Toen het Maud namen de klus aan en zorgden
huis in Panningen te koop kwam,
dat de grote verbouwing begon.
waren ze verkocht.
Een huis met een ruim perceel en
Ze kwamen er vroeger al
dat geheel verbouwd moet worden, is
geregeld langs. Dus toen het huis,
geen gemiddelde starterswoning.
gelegen in het buitengebied van
Maar doordat Peter en Maud een

duidelijk doel voor ogen hadden,
werd hun droom werkelijkheid!
Ben je op zoek naar een nieuwe
woning en benieuwd naar de
mogelijkheden? Neem gerust
contact met me op via
+31 88 726 70 59. Want vaak is er
meer mogelijk dan je denkt.

Rabobank Peel, Maas en Leudal
Sint Antoniusstraat 40
6093 GC Heythuysen
Tel. 0475 - 51 85 18

ADVERTENTIE W E E K
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We gaan weer opruimen!

Met de Landelijke Opschoondag krijgt zwerfafval in Peel en Maas extra aandacht. Door verschillende verenigingen wordt in elk dorp een
grote opruimactie georganiseerd. Iedereen kan meedoen aan deze actie.
Baarlo

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Baarlo Leeft!
Zaterdag 23 maart
van 13.30 tot 17.00 uur
Ingweg 7

Stichting Baarlo Leeft doet als “Supporter van
Schoon” mee met deze landelijke actie door op
zaterdag 23 maart een “Baarlo Schoon Event” te
organiseren. Iedereen die Baarlo een ‘sjoeën’ dorp
vindt, kan op die dag een handje meehelpen met
opruimen van zwerfafval.

Grashoek

Organisatie: Jong Nederland
Datum:
Woensdag 20 maart
Tijd:
van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie:
De Brem, Ankerplaats

Jong Nederland Grashoek zal op woensdagmiddag
met de jongste 4 groepen het dorp en een gedeelte
van het bos vrijmaken van zwerfafval.

Kessel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

BV De Oude Kern
Zaterdag 16 maart
van 09.30 tot 16.00 uur
Dorpspomp Markt

Beringe

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

5x Beringen
Vrijdag 15 maart
van 08.00 tot 12.00 uur
BS Onder de Linden

In Beringe nemen vrijwilligers en ’t Greun Daelzicht
tijdens NLDoet diverse gebieden onderhanden,
samen met groep 7 van de BS. Dit jaar staat dat open
voor iedereen in het kader van 5x Beringen.

Meedoen of vragen?
Meld je aan via
peelenmaasschoon@gmail.com

Egchel

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Vrijdag 22 maart
van 18.30 tot 20.30 uur
Blokhut

Een van de spelpijlers van Jong Nederland is
natuurbeleving. Voor Jong Nederland Egchel een
mooie gelegenheid om voor het eerst deel te nemen
aan de Landelijke Opschoondag. Samen gaan we
werken aan een schoon Egchel!

Helden

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jagersvereniging Helden
Zaterdag 23 maart
van 10.00 tot 12.00 uur
Kerkeböske

Geef daarbij aan in welk dorp je wilt
opruimen.
We sturen je een e-mail met meer informatie.

De Heldense jagers vinden het ﬁjn als het er langs de
wegen schoon bij ligt. Op zaterdag 23 maart starten
we om 10.00 uur bij het Kerkeboske in Helden met de
zwerfvuil opruimactie.

Kessel-Eik

Koningslust

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Jong Nederland
Zaterdag 23 maart
van 10.00 tot 12.00 uur
Mariaplein

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Natuurpark Vlakbroek
Zaterdag 23 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
Natuurpark Vlakbroek

Buurtvereninging de Oude Kern schoont al enkele
jaren het centrum van Kessel op. Dit jaar wordt het
hopelijk een nog grotere actie, want ook niet-leden
mogen meehelpen.

De jeugd heeft de toekomst en wil dat het
zwerfafvalvrij is. Daarom doet Jong Nederland
Kessel-Eik mee aan de landelijke opschoondag .
Hopelijk zijn er nog meer vrijwilligers die mee willen
helpen.

Vanuit het Natuurpark Vlakbroek trekken wij door
Koningslust en daarbuiten om de boel op te ruimen.
In de natuur hoort geen afval. Help mee en geef het
goede voorbeeld.

Maasbree

Meijel

Panningen

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

MVC ‘19
Dinsdag 19 maart
van 09.00 tot 12.00 uur
Sportpark De Driesprong

De vrijwilligersgroep van het 100-jarige MVC’19 gaat
op dinsdagmorgen aan de slag om het buitengebied
van Maasbree op te schonen, te beginnen vanaf het
sportpark.

Organisatie:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Dorpsoverleg & Oppe Koﬀie

Zaterdag 23 maart
van 09.30 tot 12.30 uur
Oppe Koﬀie

Meijel wil graag het mooiste en schoonste dorp
van Peel en Maas blijven en doet daarom ook mee
met de opschoondag. Dorpsoverleg en Oppe Koﬀie
hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. Dat is
Peelgeluk voor jou en MeIJel!! Doe mee!

Organisatie: ZijActief
Datum:
Zaterdag 16 maart
Tijd:
van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie:
Manege de Vosberg

De ‘PowerVrouwen’ van ZijActief Panningen stropen
de mouwen op en gaan Panningen opschonen.
Iedereen die wil kan zich hierbij aansluiten. Deze
opruimactie is dus niet alleen voor vrouwen, maar
voor iedereen die zich ergert aan afval op straat.

Zwerfafval behoort tot de top 3 ergernissen van Nederlanders en dus ook in Peel
en Maas. Het leidt tot verrommeling van de straat, het vervuilt de natuur en het
trekt ongedierte aan. In plaats van je daaraan te ergeren, kun je er ook wat aan
doen. Veel handen maken licht werk!

www.peelenmaasschoon.nl

sport 09

21
02

Groet uit Schoorl Run

Goud en brons
op NK voor
Atletiek Helden
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Ruim 9.000 hardlopers kwamen in actie bij de 41e Groet uit Schoorl
Run. Op de open stukken kregen de deelnemers te maken met een
forse wind, maar dieper in het duin liepen zij onder zonnige omstandigheden door de Schoorlse Duinen. Al een aantal jaar staat het NK 10
kilometer vast op het programma in Schoorl. Op zondag 10 februari was
de regio weer in de ban van de Groet uit Schoorl Run.

Derby-sfeer tegen Ell

Eind goed, al goed voor
Baarlose volleybalsters
Door: volleybalvereniging Tupos Baarlo
Het eerste damesteam van VV Tupos uit Baarlo speelde zaterdag 16 februari thuis tegen Bach uit Ell.
Na enkele sets met goede en mindere resultaten, kwam alles uiteindelijk toch nog goed voor Baarlo. De dames
wonnen met 2-3 van de gasten.
De dames van coach Nelis waren
de eerste set nog niet bij de les.
De dames uit Ell lieten de Baarlose
dames kansloos en wonnen met 25-9.
De tweede set was blijkbaar voor Tupos
het sein om aan de wedstrijd te beginnen. Het ging zoals volleybal tegen de
nummer drie van de ranglijst hoort te
gaan. Met energie en de wil om te scoren. Op een aantal momenten lieten de
dames hele goede dingen zien. Mooie
prikballen afgewisseld met goede
blokkeringen en hard geslagen ballen.
De servicepass bleef matig, dus Bach
kon helaas netjes bijblijven. Tegen het

einde van de set kreeg Tupos daar
het nodige graaiwerk en hard gemepte
genoeg van. Ze maakte de set af, 25-19. ballen van de aanvallers.
De derde set had wel wat weg van
de eerste set. Met net te weinig pit
werd er gespeeld, waardoor Bach de
In de vijfde set lukte het helaas
set met 25-22 kon wegslepen. Dat ze
niet om het goede werk van de set
dat in de vierde set wilden goed
daarvoor af te maken. De tank was
maken, werd snel duidelijk. Tupos hield blijkbaar leeg. De set werd eenvouBach aan een kort lijntje en de dames
dig weggeven aan Bach met 15-5.
van Tupos trokken aan het langste
Een wisselvallige wedstrijd, waar op
eind door de set met 31-29 binnen
momenten hard werd gewerkt en de
te slepen. Daar moesten de Baarlose
dames op andere momenten makke
meiden met wat Reuvers bloed toch
schaapjes leken. Eind goed al goed,
hard voor knokken: met tactische
twee punten gepakt tegen een hoger
ballen, passes, goede blokkeringen,
gerangschikte tegenstander.

Wisselvallig

Dure punten gemorst tegen RKSVN

Grashoek geeft zege
in slotfase uit handen
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Voor de tweede keer op rij heeft het eerste herenteam van SV Grashoek op zondag 17 februari dure punten
gemorst. Evenals een week eerder werd een 2-1 voorsprong niet over de streep gebracht. Door een levensgrote
miscommunicatie tussen doelman Koen Clephas en zijn verdedigers kwam thuisploeg RKSVN in de 87e minuut
door Will Thiesen langszij, 2-2. Het pijnlijke voor Grashoek was dat twee kopploegen verloren en een unieke
kans werd gemist om dichterbij te komen.

Podiumplekken in de Limbra-competitie voor
Wiel van Lier (tweede) en Nico Verstraten (derde).
Nico Verstraten schatte voor de
start zijn kansen niet hoog in, maar
hij liep een tijd van 42.29 minuten.
Dat bleek uiteindelijk goed voor
een bronzen medaille, derde van
Nederland dus in de categorie M65.
Wim Ebisch werd zesde in dezelfde
categorie in 47.23 minuten. Rinie
Ebisch deed er nog een schepje
bovenop door als eerste te eindigen
in de categorie V60 met een tijd van
53.05 minuten. Ellen Heuijerjans en
Jan Vaessen waagden zich aan de 30
kilometer. Jan kwam in 2.45.33 uur
over de streep en Ellen Heuijerjans in
2.59.14 uur.

Omstandigheden
optimaal
De omstandigheden op zondag
17 februari waren optimaal tijdens de
negende en tevens laatste wedstrijd

in de Limbra-competitie, de Leudal
Cross in Haelen. Bij de lange cross
werden Ron Koster en Wim Janssen
eerste. Wiel van Lier behaalde een
mooie derde plaats bij de M60. Op de
korte cross wist Jolanda Verstraten
een tweede plaats op het podium
te veroveren. Na negen wedstrijden
kon de balans worden opgemaakt.
Van de deelnemende atleten van
Atletiek Helden stond het merendeel
op het podium. Op de lange cross
eindigde Ron Koster als tweede bij de
M35, Roel Roubroeks als derde, Hans
Peeters als tweede bij de M55, Wiel
van Lier als tweede bij de M60 en
Nico Verstraten als derde bij de M60.
Op de korte cross waren er vierde
plaatsen voor Jolanda Verstraten,
Judith de Bruin en Wiel van Lier.
Richard Sonnemans wist bij de laatste wedstrijd zijn tweede plaats veilig te stellen.

Grashoek was vanwege de derde
plek op de ranglijst favoriet. De eerste wedstrijd tussen beide teams was
in 7-0 voor Grashoek geëindigd. In een
aantal fases van de wedstrijd deed
de thuisclub echter niet onder voor de
gasten. Toch startte Grashoek veelbelovend en in de 11e minuut was het al
raak. Bas Gloudemans kopte een corner achter doelman Vital Heijnen, 0-1.
RKSVN kroop langzaam uit haar schulp.
Dit leidde tot gevaarlijke situaties voor
het doel van Koen Clephas. De gelijkmaker viel in de 20e minuut. Freek van
Oijen lag geblesseerd op de grond,

maar de scheidsrechter liet doorspelen. Terwijl de Grashoekse verdediging
toekeek, haalde Lars Segers, topscorer van RKSVN uit en scoorde met een
fraaie schuiver in de verste hoek, 1-1.
Daarna zakte de wedstrijd naar een
bedenkelijk niveau. In de 40e minuut
bekroonde Erwin Pijnenburg een mooie
actie met een doeltreffende schuiver, 1-2. Ook in de tweede helft bleef
de partij van een zeer matig niveau.
De thuisclub ging voor de gelijkmaker,
maar de gasten kregen riante mogelijkheden om de wedstrijd op slot te
gooien. De beste in minuut 73. Erwin
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Pijnenburg lanceerde vanaf de linkerkant een panklare bal voor de voeten
van de vrijstaande Chris Hunnekens.
Diens schot ging hoog over. Grashoek
bleef de aanval zoeken. In de 83e
minuut belandde een knal van Erwin
tegen de lat. De oranjehemden
van Neer zouden echter het laatste
woord krijgen met volledige medewerking van de Grashoekse defensie. Will Thiesen bedacht zich geen
moment en joeg de bal in het door
Koen verlaten doel, 2-2. De laatste
minuten brachten geen verandering
meer in de stand.
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Beugelaars Kessel
verliezen verdiend
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste beugelteam uit Kessel heeft dinsdag 12 februari een
verdiende nederlaag geleden tegen en in het Brabantse Hoogeloon.
Het werd 3-2 voor de gastheren.
Roel Ottenheim beugelde een
zeer goede wedstrijd en won de
eerste partij. Hay Jacobs was de
gelukkigste, maar ook die punten
tellen. Invaller Jac Naus jr., Bas

Ottenheim en Eric Kleynen kwamen
tekort om het de tegenstander
lastig te maken. Daardoor eindigde
de wedstrijd met een 3-2 verlies
voor Kessel.

Tegen koploper uit Neer

Flinke nederlaag
Baarlose beugelaars
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Na een mooie overwinning van het eerste team van De Flatsers uit
Baarlo een week eerder tegen de medekoploper Helden, volgde op
vrijdag 15 februari een flinke nederlaag tegen de overgebleven koploper uit Neer. Het werd 5-0 voor de gasten.
Piet speelde een spannende en
goede wedstrijd tegen Onno, maar
een mislukte kamerbol van Piet
leverde hem een achterstand op
die hij niet meer goed kon maken.
Invaller Frans beugelde tegen de
kampioen Rob een puike partij,
ondanks een mooie voorsprong
moest hij zijn meerdere erkennen in
de zeer veel tijd nemende Rob die
toch verdiend won. Esther had haar
avond niet. Met name de bollen

vastleggen, ging vier keer mis en
zodoende wist Jochen gemakkelijk
de winst te pakken. Op vier had Roy
de beste kans op winst. Hij speelde
goed tot hij een volledige misslag
maakte, waardoor hij 2 punten achterstand opliep die hij niet meer kon
ophalen. In de slotpartij speelde
Marc netjes en verzorgd, maar zijn
tegenstander was toch net iets beter
en daardoor bleven de Flatsers puntloos deze avond.

Winst op de nummer 2

Egchel goed van start
na winterstop
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
In de eerste wedstrijd na de winterstop voor het eerste herenteam van SV Egchel heeft de ploeg van trainer
Jonn Smedts met 2-0 gewonnen van de nummer 2 in de vijfde klasse D, SV United uit Wanssum-Meerlo. Over de
volle 90 minuten bezien mag de overwinning van de oranjehemden op zondag 17 februari als verdiend worden
beschouwd. United kreeg weliswaar goede mogelijkheden maar benutte deze niet, Egchel daarentegen deed
dat wel.
Onder fraaie lenteachtige omstandigheden, maar een hobbelig veld floot
arbiter Henk Vissers uit het Brabantse
Oss. In de eerste minuut kreeg de thuisploeg al een dot van een kans, Lex
Verstappen kreeg geheel vrijstaand voor
keeper Bas Rademacher van United de
bal niet in het doel. In het verdere verloop van de eerste helft toonde Egchel
aan over veel werklust te beschikken.
United had in deze fase de iets betere
mogelijkheden zonder tot een treffer te
komen. Het claimde tot tweemaal toe
een strafschop, maar de scheidsrechter
wilde hier niets van weten.

Na de thee kreeg Ryan Bruisten
namens Egchel de eerste goede kans,
maar hij schoot tegen de keeper op.
Even later werd hij gewisseld voor Paul
Ververgaert. Halverwege de tweede
helft weer een roep om strafschop,
ditmaal voor Egchel. Ook nu weer geen
pingel volgens de arbiter. Even later
was er weer een schreeuw om een
penalty na een vermeende handsbal in
het strafschopgebied van United, ook
nu werd er doorgespeeld. Een kwartier voor tijd werd de score geopend.
Na goed werk van Sami Amhaouch
kreeg Paul Ververgaert de bal keu-

rig aangespeeld. Zijn volley verdween
tegen de touwen, 1-0. United moest
nu komen. Daardoor kreeg Egchel
voorin veel vrije ruimte. De 2-0 leek er
10 minuten voor tijd te komen, maar
Rick Crommentuijn kreeg de bal niet
tegen de touwen. De blauwwitten
gooiden er nog een slotoffensief uit,
maar in de laatste minuut kwam aan
alle onzekerheid een einde toen Paul
de bal meegaf op Lex Verstappen die
de bevrijdende 2-0 op het scorebord
bracht. Een prima start na de winterstop voor Egchel en de tweede nederlaag op rij voor United.

Winst voor Kessel door
sterk spel
Door: Anouk Peeters, volleybalclub Kessel
Het eerste damesvolleybalteam van VC Kessel kreeg zaterdag 16 februari VC Polaris uit Helmond te gast.
Kessel had iets recht te zetten na de vorige wedstrijd tegen Helmond die met 2-3 werd verloren. Dit keer speelde
Kessel sterk, wat een 3-1 overwinning opleverde.
De Kesselse dames begonnen
sterk aan de wedstrijd en kwamen
al snel op een voorsprong van vier
punten. Deze voorsprong werd
mede door een goed lopend spel
omgezet tot een setwinst van 25-21.
In de tweede set was het Polaris
dat in het begin een voorsprong
wist te pakken van een paar punten.
Kessel wist zich terug te vechten

richting het midden van de set.
Dit was helaas net niet genoeg om
de set te winnen. Met 15-25 en een
1-1 stand werd er gestart aan de
derde set. Een set waarin duidelijk
was dat Kessel zoveel mogelijk
punten thuis wilde houden.
Een sterke service aan de Kesselse
kant zorgde dan ook voor de grotere
druk bij Helmond. Kessel kwam

terecht in een goed lopend spel
en wist dan ook met een stand
van 25-16 de set binnen te halen.
De vierde set was een kopie van
de derde set. De sterke services
en gecontroleerde passes zorgden
voor een stabiel spel voor Kessel.
Ook deze set was dan voor Kessel
met 25-17. Met als resultaat een 3-1
winst voor Kessel op Polaris.

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

Nieuwe tenues RKMSV Oldstars
De Oldstars van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel hebben onlangs nieuwe tenues gekregen.
Sponsors van de nieuwe tricots zijn Math Peeters Garagedeuren en Fysio & Sport Meijel. Beide
partijen hebben zich voor de komende vijf jaar verbonden aan het Walking Football van RKMSV.
Voor meer informatie over Walking Football kan contact opgenomen worden met Joep Beeren en
Wiel Kempen of kijk op www.rkmsv.nl
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Uitreiking op 12 april

Genomineerden
sportprijzen
bekend
Lotte Hermans, Inge Janssen, Tijn van Kuijk, Mark van Dijk, Lars
Kersten, Daan Bongers, heren 1 Herpertz Bevo Hc, Viertal Caprilli en
dames 1 VC Kessel maken dit jaar kans op een gemeentelijke sportprijs.
Stichting Sportgala Peel en Maas maakte zondag 17 februari de genomineerden van dit jaar bekend.
Het is de negende keer dat het
sportgala wordt georganiseerd. De
nominatiecommissie heeft de genomineerden bepaald op basis van
inzendingen door verenigingen en
inwoners van Peel en Maas. Er worden in totaal zes prijzen uitgereikt,
verdeeld over verschillende categorieën: talent van het jaar 2018,
sporter van het jaar 2018, sportploeg
van het jaar 2018 en de bijzondere
waarderingsprijs 2018.
De Kesselse paardrijdster Lotte
Hermans, turnster Inge Janssen uit
Helden en zwemmer Tijn van Kuijk
uit Maasbree zijn genomineerd in
de categorie Talenten. In de categorie Sportman/sportvrouw maken dit
jaar drie mannen kans op de prijs:
de Egchelse judoka Mark van Dijk,
de Egchelse paardrijder Lars Kersten
en de Baarlose mountainbiker en
veldrijder Daan Bongers. Ten slotte
is er de categorie Sportploeg van het
jaar. Hier maken de Panningse heren
1 van handbalclub Herpertz Bevo
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Limburgs kampioenschap tot 18 jaar

Tien podiumplekken
voor judoka’s
Door: Guus Manders, judoclub JC Helden
Judoclub Helden heeft op zondag 17 februari deelgenomen aan het Limburgs kampioenschap tot 18 jaar in
Roermond. Hierbij hebben tien judoka’s van Judoclub Helden het podium gehaald en zich daarmee geplaatst
voor het Nederlands Kampioenschap op 9 maart in Den Haag.

Hc, Viertal Caprilli van de Panningse
paardrijclub PSV Caprilli en het eerste
damesvolleybalteam van VC Kessel
kans op de onderscheiding. De winnaar van de bijzondere waarderingsprijs wordt op de avond zelf
bekendgemaakt.
Daarnaast wordt er elk jaar een
regionale prijs uitgereikt in de categorie Iedereen Kan Sporten (IKS)
Noord-Limburg. Dit jaar maken
Rene Peeters (breedtesport) uit
Maasbree, Loek Hendrix (zitvolleybal) uit Belfeld en de G-afdeling van
De Snelle Sprong (tennis) uit Tegelen
hier kans op.
Ten slotte wordt ook de gemeentelijke sporttrofee uitgereikt. Deze
werd vorig jaar gewonnen door
Mark van Dijk, die ook de prijs in de
categorie Talent in ontvangst mocht
nemen.
Het Sportgala Peel en Maas vindt
plaats op vrijdag 12 april in DOK6 in
Panningen. Kijk voor meer informatie
op www.sportgalapeelenmaas.nl

Nuttige over
winning beugelaars
Maasbree

Aron Theunissen en Thomas Kuijt
wonnen beiden tweemaal overtuigend op ippon en troffen elkaar in
de finale. Hierin bleek Aron de sterkste en won zo de Limburgse titel.
Ook Kevin Janssen en Brent Schuijers
kwamen uit in dezelfde poule. Hierin
werden zij respectievelijk eerste en
tweede.

Jarno Hoenson wist de Limburgse
titel te veroveren door twee keer
sterk te winnen. Noa Janssen, Janine
Janssen en Lenn Dirckx wisten de
tweede plaats te veroveren. Noa
deed dit met een verliespartij en een
winstpartij, Janine won drie keer en
verloor één keer en Lenn won twee
keer en verloor één keer. Barbara

Konings wist na een aantal zware
partijen met daarin twee keer winst
en één keer verlies de derde plaats
te veroveren. Owen van Dijk werd
eveneens derde. Lennard van den
Hoogen en Diego Coopmans wisten
beiden één keer te winnen en verloren daarna twee keer, waardoor zij
net buiten de prijzen vielen.

Door: Wim Grommen, beugelvereniging De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree speelde
zaterdag 16 februari tegen het eerste team van ODL uit Kronenberg, dat
gastheer was. Voor Maasbree eindigde de uitwedstrijd in een nuttige
en verdiende overwinning, 2-3.
Koos van Lier maakte een ongelukkige start tegen Jos van Dooren.
Het eerste gedeelte verliep redelijk
snel, waarbij Koos nog een foutje
maakte. Daarna herpakte hij zich en
leek de partij nog te kantelen. Helaas
verliep de partij toch nog anders (3026) en keek Maasbree tegen een 1-0
achterstand aan. In de tweede partij
pakte Jo Hendrix het uitstekend aan
tegen Hubert van de Beuken. In een
partij waarin Jo het initiatief nam,
zette hij Hubert direct onder druk en
nam hij een kleine voorsprong. In
het verdere verloop kwam hij geen
moment in gevaar. Hubert stribbelde
wel tegen, maar kon geen vuist
maken. Met 30-26 werd de partij op
de score van De Treffers bijgeschreven.
In de derde partij speelde Hem
Hendrix tegen Jan van de Sterren.
Hem startte aarzelend, maar raakte
al snel op dreef. Hij liet zich niet uit
het veld slaan door een vierpunter en beide spelers kozen voor een
moeilijk eindspel. Hierbij had Hem

het initiatief. Hij bracht de partij op
zijn naam, 28-30.
In de vierde partij speelde Wim
Grommen tegen Maykel Leijsten.
In een gelijk opgaande partij maakten beide spelers kleine foutjes,
waarbij Wim het initiatief nam. Op
een gelijke stand (26-26) zette Wim
zijn speelbol af in de goot. Maykel
speelde zijn bol voor, die door Wim
nog in de goot werd geslagen. Op
de stand 28-28 maakte Maykel geen
fout bij het opspelen, 30-28.
In de laatste partij speelde Jac
Lintjens tegen Arie Sikes. De trainingsstage, carnavalsmiddag, aansluitend een verjaardagsfeestje en
een taxirit naar de baan van ODL,
hadden een positieve invloed op Jac.
Hij speelde een snelle en perfecte
partij. Een klein foutje kon hem niet
deren. Zijn tegenstander kreeg geen
vat op de partij en de eindstand
sprak boekdelen, 20-30.
Al met al een verdiende overwinning voor De Treffers die nog groter had kunnen uitvallen.

Jeugdleiders BEVO in het nieuw
De jeugdleiders van voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe zijn onlangs compleet in het nieuw
gestoken. Met de nieuwe kleding kunnen de leiders van de jeugdafdeling op een representatieve
manier BEVO vertegenwoordigen bij de begeleiding van de jeugdteams, zo laat de club weten.
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Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2018

Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Lotte Hermans

De 12-jarige Lotte doet aan
paardensport (springen).
Won het Limburgs
Kampioenschap (LK)
in twee klassen, werd
2e bij het Nederlands
Kampioenschap (NK) en 3e
bij Jumping Maastricht.

Inge Janssen

Inge (13 jaar): dit turntalent
trainde 32 uur per week.
Ze werd op 5 onderdelen
Limburgs Kampioen
en bij het Nederlandse
Kampioenschappen
haalde zij een mooie 2e en
8e plaats.

Tijn van Kuijk

Daan Bongers

Mark van Dijk

Lars Kersten

Heren 1 Herpertz
Bevo Hc

Viertal Caprilli

Dames 1 VC Kessel

Deze 34-jarige wielrenner
haalt mooie resultaten
bij de masters. Hij werd
in 2018 Nederlands
Kampioen MTB. Verder
werd hij 1ᵉ bij het LK
cyclocross en behaalde
hij een 3e plaats bij het
Europees Kampioenschap
masters.

Dit handbalteam speelt
al jaren in de top van
Nederland. In 2018 wist dit
herenteam de bekerfinale
te winnen. In de
BeNeLeague-competitie
eindigde dit team als 5e.

De 13-jarige Tijn zwom ook in 2018
weer mooie resultaten. Bij
de LK behaalde hij op
diverse afstanden en
verschillende slagen 5x
goud, 5x zilver en 1x brons.
Bij het NK haalde hij 2x
goud en 2x zilver.

Deze 17-jarige judoka won
goud bij het Belgisch Open,
zilver bij de Europa Cup
(EC) in Berlijn en bij het
EK in Sarajevo en brons
bij de EC in Tsjechië én
Roemenië. Bij de Jeugd
Olympische Spelen
behaalde hij een fraaie
bronzen medaille.

Deze 18-jarige springruiter
klom van plek 1200 naar
575 op de wereldranglijst.
Hij won goud én brons op
de GP Indoor Peel en Maas.
Op het NK young-riders
(19-21 jaar) won hij zilver.
Met het NL-team: 2x goud
en bij de GP Jumping Peel
en Maas: goud!

Dit jeugdig team bestaat
uit vijf meisjes en hun
instructeur. Ze rijden met
4 manegepony’s en 1
eigen pony. Op 4 augustus
werden ze LK en mochten
op 25 augustus meedoen
aan het NK waar ze na
een spannende strijd 1ᵉ
werden.

Dit volleybalteam is een
mix van jonge meisjes met
wat ervaren ouderen. Dit
hechte team doet het al
een aantal jaar erg goed.
Ze werden 3x kampioen en
wonnen 2x de regiobeker.
In 2018 werden ze kampioen en promoveerden naar
de 3ᵉ divisie.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!

Loek Hendrix

Loek speelt sinds 2007
zitvolleybal, is aanvoerder
van het Nederlands
paravolleybalteam en
speelt zowel in Nederland
bij Holyoke als in de
Duitsland bij Bayer
Leverkusen.

G-tennis
De Snelle Sprong

Rene Peeters

Rene is een echte breedtesporter en in elke sport
even fanatiek. Rene is
in 2018 winnaar geworden van de X-triathlon in
Venray. Hij heeft al 3x met
de fiets de Mont Ventoux
beklommen en al 2x de
halve marathon van Venlo
gelopen.

De Snelle Sprong is een
tennisvereniging met
een G-tePam en heeft
nu 14 tennis(t)ers met
een verstandelijk- en/
of geestelijke beperking
tussen de 16 en 65 jaar. Het
spel is aangepast, maar
plezier hebben is het doel.

Sportgala
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente
noemen. De elf dorpen tellen ruim 120 sportverenigingen. De stichting
Sportgala Peel en Maas is bezig met de voorbereidingen voor het
Sportgala 2018, dat wordt gehouden op vrijdag 12 april 2019 om 20.00
uur in DOK6.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent, de sporter en de sportploeg van het jaar 2018
van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. De ‘bijzondere
waarderingsprijs’ blijft tot deze avond een verrassing! Voor de regio
Midden-en Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van IKS
(Iedereen Kan Sporten) bekend gemaakt. Omdat deze categorie voor
sporters met een beperking regionaal is, dingt deze categorie niet mee
voor de gemeentelijke sporttrofee!
Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de
ultieme climax van de gala-avond.
Meer informatie?
Kijk op www.sportgalapeelenmaas.nl of op www.peelenmaas.nl
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Helden en Maasbree
in evenwicht
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Op een zonnig Sportpark Kerkeböske stond op zondag 17 februari
het duel tussen de eerste teams van VV Helden en MVC’19 uit Maasbree
op het programma. Beide teams draaien bovenin mee in de grote
middenmoot in de derde klasse C en op het veld was te zien dat beide
ploegen dicht bij elkaar liggen. Het duel eindigde dan ook in een
gelijkspel, 1-1.
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Kessel neemt lastige
horde in Beesel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De overzijde van de Maas was zondag 17 februari het decor voor een prima competitiehervatting van het eerste
herenteam van VV Kessel. De huidige nummer 2 van de ranglijst wist het altijd lastige Beesel met 0-2 opzij te zetten.
Kessel begon zoals vanouds. Met
de kont tegen de krib en de rode muur
werd wederom gemetseld. De roodhemden mogen dan wel zeven plaatsen hoger staan op de ranglijst, maar
het spel maken lieten ze wederom over
aan de opponent. De grootste mogelijkheid uit de eerste helft kwam op naam
van goalgetter Willem Kruijk. Een goede
pass van Joep Jacobs zette Kessels topscorer één-op-één met de goalie van
Beesel. Willem had zijn vizier vandaag
echter niet op scherp staan.
Gelukkig wist zijn collega-aanvaller Juul van den Beuken enkele minuten later wel de score te openen. Een
door de doelman slecht weggebokste

vrije trap werd door Juul alert binnengetikt, 0-1. De roodhemden creëerden
voor rust nog enkele kansen en ook
Beesel bleef niet geheel ongevaarlijk.
Echter werd 0-1 toch de ruststand.

Punten mee terug
Tijdens de thee hamerde coach
Paulissen er nogmaals op dat de punten mee terug moesten over het veerpontje. Kessel zou de terugreis op het
veer dubbel moeten betalen, mochten
het team niet met de volle buit huiswaarts gaan. Dit was afgesproken met
‘Pierke van ’t veer’ die de voetballers
op de heenweg nog gratis de oversteek liet maken.

De tweede helft begon echter
verontrustend. Kessel was geen schim
meer van zichzelf en grossierde in
slordig balverlies. Beesel begon op
de deur te bonken. Dankzij vakkundig
keeperswerk hield Kessel-doelman
Wouter Allard zijn doel schoon. In de
slotfase begon Beesel steeds meer
risico te nemen en dit leidde tot veel
ruimte voorin voor Kessel. In de 80e
minuut werd de wedstrijd definitief in
het slot gegooid. Willem Kruijk stuurde
middels een slim balletje tussendoor
middenvelder Bram Geraedts weg. Als
een ijskoude spits maakte Bram dit
kansje loepzuiver af in de lange hoek
en de drie punten waren binnen.

Nederlaag voor
Panningen in Roermond
MVC’19-doelman Stan Caris in de hoofdrol bij een
scrimmage (Foto: Math Geurts Fotografie)
Voor de rust golfde het spelbeeld
op en neer. Zowel de Heldenaren als
de gasten uit Maasbree had periodes
waarin ze domineerd. Desalniettemin
wist Mike Peeters Maasbree op voorsprong te zetten toen hij na twintig
minuten spelen weggestuurd werd
door Ron van de Kerkhof. De aanvaller
wist vervolgens doelman Bouten met
een lobje passeren. Deze voorsprong
bleef tot de rust op het scorebord.
Na de rust zocht Helden wat
nadrukkelijker de aanval en zag dit
na twintig minuten beloond worden uit onverwachte hoek. Die hoek
bleek de cornervlag te zijn toen
Edwin Heuvelmans een hoekschop
direct achter doelman Caris wist te
krullen en de stand daarmee gelijk
trok. Helden drong na de gelijkma-

ker aan op een tweede treffer en
Maasbree loerde op de uitbraak.
Bijna zag Maasbree haar geduld
beloond toen Ron van de Kerkhof
vlak voor tijd vrij in mocht schieten,
maar een goed oplettende doelman Bouten op zijn pad trof. Aan de
andere kant wist Caris, in de slotseconden van de wedstrijd, een schot
van Ton Peeters uit de bovenhoek te
ranselen, waardoor de punten definitief gedeeld werden. Helden houdt
gemengde gevoelens over aan de
eindstand. Enerzijds is men tevreden
dat Maasbree op afstand blijft, maar
anderzijds had de ploeg het gevoel
dat er meer te halen viel. Door de
puntendeling blijven beide ploegen
desalniettemin meedraaien in de
subtop.

Goed herstel van
Olympia-dames
Door: volleybalclub VC Olympia
De volleybalsters van VC Olympia uit Panningen namen het op zaterdag 16 februari op tegen Stravoc uit Stramproy. In de eerste helft van het
seizoen was het een zwaarbevochten overwinning voor Olympia met 3-2.
Dit keer werd het in de Panningse sporthal 3-1 voor Olympia.
De dames van Olympia hadden
nog geen wedstrijd gewonnen in
de tweede helft van het seizoen en
moesten aan de bak. De eerste set
lieten de dames niet over zich heen
lopen en wisten met afwisseling in
de aanval de set binnen te halen met
25-18. De tweede set begonnen de
dames sterk en door enkele goed
serverende spelers stond de tegenstander in de passing onder druk. Er
werd gevochten voor elke bal en de
dames waren duidelijk weer een col-

lectief. Deze set werd overtuigend
gewonnen met 25-15.
De derde set begonnen de
dames sterk en hadden continu een
voorsprong. Gedurende de set kwam
Stravoc beter in haar spel en begonnen de dames van Olympia wat
onrustig te spelen wat zorgde voor
enkele persoonlijke fouten. Deze set
werd nipt verloren met 24-26. De
laatste set werd er weer met overtuiging gespeeld en die werd gewonnen met 25-16.

Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van SV Panningen trad op de zonovergoten zondagmiddag 17 februari aan tegen
koploper SVC2000 op sportpark De Wijher in Roermond. In een open wedstrijd van matig gehalte met kansen
over en weer trok de fusieclub uit Roermond aan het langste eind. Alhoewel naaste concurrent Kessel ook twee
wedstrijden minder heeft gespeeld, kan de platte kar worden gereserveerd door de Roermondenaren.
Panningen flitste uit de startblokken na het beginsignaal van scheidsrechter Kok en was meteen gevaarlijk.
In de 18e minuut was er een snelle
Panningse aanval via Robin van
Osch. Hij verscheen alleen voor de
Roermondse doelman en omspeelde
deze op snelheid. De bal rolde echter
over de achterlijn.

Kansen over en weer
Tekenend voor de wedstrijd
was de situatie in de 19e minuut.
Panningen was gevaarlijk doordat Remco Litjens een schot op het
Roermondse doel loste. Maar enkele
seconden later kon Rachid Moussaint

van SVC een even gevaarlijk schot
lossen op het Panningse doel.
De bal hobbelde, onbereikbaar voor
Panningen-doelman Jordy Nelissen,
naast. Na kansen over en weer
ging de rust in met een 0-0 stand.
SVC was na rust meteen gevaarlijk, maar Panningen was dat ook.
Heel Panningen schreeuwde om een
strafschop toen Joey Bodde al dan
niet onreglementair werd gestuit.
Scheidsrechter Kok wuifde het weg.
In de 51e minuut was het dan toch
raak. Johnny Burhenne haalde laag en
hard uit in de korte hoek, 1-0.
Daarna volgde het moment van
Joey Bodde. Op snelheid verraste hij

de centrale verdedigers van SVC en
kwam alleen voor de SVC-doelman.
Een schijnbeweging volstond om die
op het verkeerde been te zetten en
Joey schoof de bal in het doel, 1-1.
SVC2000 counterde daarna gevaarlijk, vooral via de technisch vaardige
Rachid Moussaint. Die was het ook die
in de 71e minuut de 2-1 binnenkopte.
Panningen zette alles op alles om nog
een gelijkspel uit het vuur te slepen,
maar dat lukte niet. De 2-1 einduitslag
was niet onverdiend, maar het had
ook zomaar 2-2 of 2-3 kunnen zijn.
En zo zakt Panningen af naar het
rechterrijtje van de vierde klasse D.
SVC2000 verstevigde haar koppositie.

Voetballers BEVO komen
tekort tegen Roggel
Door: Guido Theunissen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe nam het in de eerste wedstrijd na de winterstop op tegen Roggel.
Gezien de ranglijst een zeer belangrijke wedstrijd om goed van start te gaan. Na een zeer matige openingsfase met
veel ballen die bij de tegenstander in de voeten kwamen, was het uiteindelijk toch Roggel dat vooral in de eerste
helft de klok sloeg. BEVO was niet bij machte het verschil te maken en verloor in eigen huis met 0-1.
Na 10 minuten kwam de eerste
aanval van Roggel na een lange bal
van de doelman, maar BEVO kwam
met de schrik vrij nadat de spits de
bal volledig verkeerd raakte. Niet veel
later counterde Roggel snel richting
het Beringse doel, maar door de uitstekend keepende Nick Steeghs werd
de bal gekeerd. Pas na ruim 25 minuten kwam het eerste gevaar van BEVO.
Na een goede aanval via Sam van Rijt
en Stan Spee kreeg Kevin Vossen niet
voldoende vaart achter de bal.
In de 45e minuut was er een grote
kans voor BEVO. Na een goede voor-

zet van Guido Gielen volleyde Sam van
Rijt de bal uitstekend naar het doel,
maar helaas voor de BEVO-spits stuitte
de bal over het doel heen, waardoor
alle 22 mannen met een 0-0 ruststand
de kleedkamers opzochten.

Meer grip
Na rust ging BEVO iets anders spelen om toch meer grip op de Roggelse
aanval te krijgen. Uiteindelijk resulteerde dit in een vrij saaie tweede
helft, doordat BEVO niet bij machte
was het Roggel lastig te maken. In
de 70e minuut was er een zeer grote

kans van Roggel uit een hoekschop,
maar de bal werd van de lijn gehaald
door Eric Minten. 5 minuten later was
er dé kans voor BEVO om toch op voorsprong te komen. Een heerlijk schot
van Kevin Vossen spatte uit elkaar op
de lat.
Na 82 minuten voetballen viel
het eerste doelpunt van de wedstrijd.
Vanuit de hoek van het zestienmetergebied krulde een speler van Roggel
de bal in de rechterbovenhoek, waarbij doelman Nick Steeghs en verdediger Frank van Berlo (op de doellijn)
verslagen waren.
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Twee regiokampioenen

Prijzenregen op Limburgse
kampioenschappen springen
Door: paardensportverenigingen De Cowboys, De Maasruiters, Caprilli en
De Cavaliers
Voor de paarden stond er in het weekend van vrijdag 15 tot en met
zondag 17 februari de Limburgse kampioenschappen springen op het
programma. De wedstrijden werden georganiseerd op manege De Vosberg
in Panningen en er werden diverse prijzen behaald door ruiters uit
Peel en Maas.
Mariska Ewalds en Sylvia Dorssers
vertegenwoordigden De Cowboys uit
Maasbree. In de klasse Z springen
wist Mariska zich met Highway na een
foutloze eerste en tweede manche
een plaats te bemachtigen in de

barrage. Daar bleef een balk niet
liggen, maar haar snelle tijd was goed
voor een derde prijs.
Op de zondag was het de beurt
aan Sylvia Dorssers in de klasse M met
Tashley. Ook Sylvia wist twee manches

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Medewerker gewasverzorging (fulltime)

America | Vac. Nr. P030074
De hoofdtaken bestaan uit het strooien van meststoffen en werkzaamheden in de omgevingsverzorging. Je werkt in teamverband
voor een modern bedrijf, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en
initiatief.

Teeltmedewerker biologisch tuinbouwbedrijf
(fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P030648
Je bent verantwoordelijk voor o.a. het planten, verzorgen, oogsten
en verpakken van de groenten op dit biologisch bedrijf. Je werkt
hierbij in een klein team met een prettige werksfeer.

Allround glastuinbouw medewerker (fulltime)

Maasbree | Vac. Nr. P030835
Je voornaamste taak is het aansturen en begeleiden van een team
productiemedewerkers. Daarnaast voer je zelf ook diverse gewaswerkzaamheden uit. Je werkt in een modern bedrijf met doorgroeimogelijkheden.

Operator verpakkingsmachine (fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P023213
In deze functie ben je bezig met het aansturen en instellen van de
verpakkingsmachine. Je bent technisch onderlegd en ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. Dit bedrijf is actief
als toeleverancier voor hoogwaardige substraten voor de tuinbouwsector.

Onderhoudsmonteur (fulltime)

Regio Panningen | Vac. Nr. P030233
Als monteur verzorg je het correctief onderhoud en modificaties op elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied.
Je hebt technische kennis en ervaring en bent in staat
om met PLC gestuurde installaties te werken. Dit bedrijf
is actief in de markt van geveloplossingen en
straatstenen.

Interesse? Mail ons via
horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl

Ivo Steeghs van Caprilli met Iranta (Namelus R)
foutloos te blijven, maar in de barrage
wist die ene balk niet te blijven liggen.
Maar haar snelle tijd was alsnog
voldoende voor een zesde prijs in de
klasse M.

Dressuur in Boekend
Naast de kampioenschappen vond
er datzelfde weekend een wedstrijd
dressuur plaats in de Boekend. Lotte
Heggers sloot hier haar periode M2 af
met een tweede prijs met Dante.
Sem van de Pas van
De Maasruiters uit Kessel deed met
Joviality mee aan de kampioen
schappen in de klasse B. Daar werd

het kampioenschap binnengehaald
met 94.5 stijlpunten. De tweede plaats
was voor Maikel Steeghs met Ietessa
Blh met 90 stijlpunten. De zevende
prijs in deze klasse was voor
Angelique Dohms met Just In Time Gs
met 81 stijlpunten.
Van Caprilli uit Panningen nam Ivo
Steeghs deel aan het kampioenschap.
Hij wist na een spannende wedstrijd
in de klasse B met Iranta (v. Namelus
R) de vierde prijs mee naar huis te
nemen na twee foutloze rondesen
83 en 85 stijlpunten. Hij mag in Ermelo
op 29 maart de strijd aan gaan tijdens
de Nederlandse kampioenschappen.

Janine Maassen van De Cavaliers
uit Panningen wist een tiende prijs
te behalen in de klasse B met Jelena.
Daarnaast werd in Geldrop de finale
indoor mencompetitie verreden.
Hier wist Ilse Steijvers in de klasse
jeugd enkelspan pony de overwinning
te behalen met Bo.
Bij de Peelbergen in Kronenberg
werd er zaterdag voor pony’s en
zondag voor paarden dressuur
gereden. Kelsey van der Spek de
overwinning te behalen in de klasse
EB met Dakar. Op zondag behaalde
Helma Cox met Emmerson een derde
prijs in de klasse M1.

Zwaar programma heeft eind bereikt

Verrassende winst voor
Olympia-heren
Door: volleybalclub VC Olympia
Het zware programma van het eerste herenteam van VC Olympia heeft zijn einde bereikt. In de afgelopen
drie weken werd tegen de gehele top 3 gespeeld. De eerste twee wedstrijden gingen, ondanks het goede spel,
verloren. Op zaterdag 16 februari wachtte nog Were-Di uit Gemert. Die werden door de Panningenaren zeer
verrassend met 3-1 opzij gezet.
De eerste set werd sterk
begonnen door Olympia. Er
werd snel uitgelopen naar 10-5.
Blokkerend en aanvallend hadden
ze de zaakjes goed op orde. Het
normaal gesproken verdedigend
sterke Were-Di had moeite om de
passing onder controle te krijgen.
Tegen het einde van de set kwamen
de bezoekers beter in hun spel
door foutjes van de Panningenaren.
Were-Di naderde tot 19-18, maar de
heren van Olympia bleven rustig. De
sterke aanvallers werden opgezocht
en zo pakte de thuisploeg de eerste
set met 25-20.
Een gelijkopgaande strijd in het

begin van de tweede set gaf aan dat
beide teams aan elkaar gewaagd
waren, ondanks het verschil op de
ranglijst. Door een mindere fase in
de passing van Olympia kon Were-Di
profiteren, 11-16. Met hard werken
werd de stand weer gelijkgetrokken.
De heren van Olympia hadden de
overtuiging terug om te stunten.
Bij 24-21 leken de Panningenaren de
set alsnog te gaan verspelen. Were-Di
kwam knap langszij, maar Olympia
was op tijd bij de les om ook de
tweede set te pakken.
Waar het geloof in de
wedstrijdwinst bij Olympia steeds
groter werd, leek de overtuiging bij

Were-Di op een goede afloop weg
te zijn. De thuisploeg drukte in de
openingsfase van de derde set meteen
door. Bij 9-3 was het beslissende gat
al geslagen. Mooie punten en lange
rally’s wisselden elkaar af en de heren
van Olympia lieten zien hoe goed ze
kunnen volleyballen. Ook de derde set
werd gewonnen en daarmee was de
verrassing van het weekend compleet.
Voor het laatste puntje werd
ook nog gestreden. Beide teams
gunden elkaar het punt niet. Het was
steeds stuivertje wisselen en het gat
werd nooit groter dan twee punten.
Uiteindelijk gingen de bezoekers
hiermee aan de haal, 23-25.
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Geef ook uw mening

Perfect

Bespreking poll week 06

Duitse les op school is overbodig
De meerderheid van de stemmers op onze poll, in totaal 85 procent, ziet
het vak Duits absoluut niet als overbodig. Hoewel landelijk gezien maar 3 procent van de leerlingen op het vmbo Duits volgt en er een tekort is aan leraren Duits, vinden de stemmers dat het zeker in een provincie als Limburg een
belangrijke taal is om te leren. Je bent namelijk zó de grens overgestoken naar
de oosterburen. Meerdere talen spreken is een pre, zeker vanwege de best
wel internationale ligging van onze provincie.

Toch vindt 15 procent het een overbodige taal. Zoals Ingrid Roosch, die
vindt dat ‘standaard’ talen als Frans en Duits eens losgelaten moeten worden “om ruimte te geven aan alternatieven, zoals Spaans, Italiaans, Russisch
of Arabisch. Volgens het Noorse model, waar kinderen in de brugklas al een
extra taal kiezen naast de moedertaal en Engels en deze tot en met het examen blijven volgen.” Ook Chinees zou een optie kunnen zijn, stelt ze in haar
reactie op Facebook.

Carnaval vieren doe je in je eigen dorp
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas

Een overvolle kroeg tijdens carnaval omdat er meer vierders in het dorp zijn
dan kroegen. Of juist andersom: lege kroegen omdat men elders de polonaise
wil lopen.
De ‘vastelaovend’, zoals we het hier in Limburg noemen, vier je in je eigen
dorp. Met je eigen prins, in je eigen stamkroeg, een optocht door bekende
straten, met je eigen vrienden en dorpsgenoten waarmee je vijf dagen samen
staat te ‘sjoenkelen’ als ‘vrinde zoë lang vastelaovend nog deurt’. De avond
sluit je af bij de shoarmatent om de hoek, om daarna samen weer strompelend
huiswaarts te keren. Geen massale feestjes in de stad met duizenden andere

geschminkte gezichten op een kluitje. ‘Vastelaovend’ vier je écht samen, in
je eigen dorp. Aan de andere kant is het helemaal geen must om in je eigen
dorp te blijven. Wat is er mis met de Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo?
De Sjtasiefestasie in Roermond? Of de Bonte Boete Belaeving van Peel en Maas
in Panningen? Ook daar ben je samen met gelijkgestemde carnavalsvierders.
Iedereen komt immers om even een paar dagen alles los te laten en met elkaar
te genieten. Dat is waar carnaval om draait. Waar je het viert, is helemaal niet
belangrijk.
Carnaval vieren doe je in je eigen dorp. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 07) > De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht > eens 36% oneens 64%

Paramedisch Centrum Maasbree

INTEGRALE YOGA
START 14 MAART
Jennie de Groot

Ramen / Deuren / Rolluiken
Zonwering / Horren

www.integraleyoga.com

06 53 11 91 52
WWW.ALKURADE.NL

077 352 08 64 | 06 13 84 15 38

Truien
nu:

€5,Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Perikelen in gemeente Peel en Maas
Gesteund door een overweldigende hoeveelheid, ruim tweehonderd,
handtekeningen maken wij ons sterk voor het behoud van een mooi
park in het centrum van Panningen.
Een park, waarvoor destijds
burgemeester Cremers bij zijn
afscheid 2.000 vierkante meter
grond geschonken heeft, bedoeld als
uitbreiding van de daarvoor aan-

gekochte grond. Zoals u reeds weet,
heeft gemeente Peel en Maas helaas
een andere visie, namelijk parkeerruimte en bewoning door verkoop van
grond. Dat is ook de reden dat wij in

beroep zijn gegaan. Wij hebben de
gemeente nadrukkelijk verzocht dat
betreffende raadsbesluit te vernietigen en het park in te richten zoals dat
bedoeld was. Een mooi en ongerept
wandelpark voor ouderen, zoals bewoners van de hospice en zorgcentrum
Vincent Depaul, en andere bezoekers.
Wij zijn er dan ook van overtuigd

opinie 15

dat velen uit onze regio achter ons
protest staan. Daarom vragen wij uw
handtekening als steun. U kunt zich
melden via het telefoonnummer 06
45 08 87 30. Wij komen dan naar
u toe, zodat u kunt ondertekenen.
Alvast heel hartelijk dank.
Namens de commissie, H. Smeets.

In een column ging het over
een jong stel dat een echo laat
maken van hun ongeboren
kindje van 15 weken; een
zwangerschap tot stand
gekomen na ivf. De
verloskundige beschrijft hen dat
het hartje gezond klopt, dat de
hersenen in orde zijn en de
organen ook. Maar, zegt ze, ik
zie dat het kindje een hazenlip
heeft. De ouders schrikken en
huilen. Geen vreemde reactie
na zo’n bericht. Maar dan roept
de vader: ‘Wij willen dit kind
niet. Wij willen alleen een
gezond kind!’ Ze blijven eisen
dat de zwangerschap beëindigd
wordt. Na een half jaar hoort de
verloskundige dat dezelfde
mensen een nieuw verzoek tot
ivf hebben ingediend. Ze gaan
door met hun wens naar het
gezonde kindje. Je begrijpt dat
dit verhaal veel heeft
losgemaakt op social media.
Vooral bij mensen die ook niet
of maar moeizaam kinderen
kunnen krijgen, of bij die
ouders die op natuurlijke wijze
een kind verloren hebben
tijdens de zwangerschap. Velen,
maar zeker ouders die een kind,
waar ze zo naar verlangden,
toch hebben verloren, schrikken
van dit verhaal. En we mogen
ons afvragen: Wat voor
samenleving willen we? Gezond
tot elke prijs? Enkel nog
perfecte kinderen? En dan ook
knap en hoogbegaafd? Want er
kan steeds meer. Maar zijn we
dan gelukkig? Niet alles in het
leven is perfect, maar daarom is
het nog niet slecht of overbodig.
Niemand is perfect, hoe dan
ook. Acceptatie en liefde maken
toch zo ontzettend veel
mogelijk en goed. Ik zag
dat er onder de reacties
ook berichtjes waren
van ouders die zelf een
kind met een hazenlip
hebben. Veelal posten
zij bij hun reactie een
foto van hun lachende
kindje, vaak na een
operatie. Ik geloof dat
juist beperktheid,
kleinheid en
onvolmaaktheid ons
aanzet tot meer warme
liefde en hartelijke
verbondenheid.
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KOM WERKEN IN EEN
WERELD VOL MAGIE
Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan in een unieke omgeving? Ga aan de slag bij Toverland!
Wij zoeken medewerkers voor o.a. de afdelingen Horeca, Schoonmaak,
Groenvoorziening, Gastenservice & Retail, Events, Attracties en Entertainment. Voor de afdelingen Horeca en Schoonmaak dien je minimaal
17 jaar oud te zijn en voor de overige afdelingen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
Bij Toverland creëer je magische gelukservaringen voor zowel de gast
als je collega’s. Je werkt voornamelijk overdag tijdens de openingsuren
van het attractiepark. Het liefst een halve dag werken? Dit is bij diverse
afdelingen mogelijk.

Als Toverlander:
• Doe je leuk en afwisselend werk
• Werk je in een gezellig en hecht team
• Maak jij het verschil
• Heb je gratis toegang tot Toverland én andere
geselecteerde parken
• Ontvang je een leuk salaris
Ben jij degene die we zoeken?
Kijk voor het volledige vacature-aanbod op
werkenbijtoverland.com en solliciteer direct!

Vacature Groenvoorziening

Dankzij jou bloeit de natuur in Toverland op

Vacature Schoo
n

Jij laat het park

maak

medewerker
Vacature Horeca erlijk eten en drinken

er tiptop uitzien

st met he

Jij betovert de ga

G
A
D
N
E
OP
to

ve
r

nd
ag

6 april
land

e
op
/
m
.co

personeelszaken@toverland.nl

06 50 03 61 41

werkenbijtoverland.com
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gemeente

nieuws

week 08 / 21 februari 2019 / Informatie van en over de gemeente

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.

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 26 februari 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie > gemeenteraad
> Opiniërende raadsvergadering > datum 26 februari 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

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 stempas(sen) kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas
stemmen. De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 7 maart 2019
bezorgd.
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.

Carnaval

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.

Opiniërende vergadering
6. Wijzigen bebouwde komgrens Roggelseweg in Helden (2019-011)
7. Bestemmingsplan omzetten wettelijke plattelandswoning Hub 18 Panningen (2019- 01)
8. Brandbeveiligingsverordening (2019-007)
9. Controle protocol en toetsingskader (2019-008)
10. Suppletieregeling subsidieaanvraag explosieven opsporing-ruiming Baarlo (2019-006)
11. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is
aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens
deze opiniërende raadsvergadering op 26 februari 2019 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 12 maart 2019.

Container niet vol?
Is uw (gft) container niet vol? Sla dan een of meerdere weken de
inzamelbeurt over. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen

Oud papier!

Hoe zit het ook alweer?

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.
Vorkmeer- Wegwijzer
• Maandag 4 maart, dinsdag 5 maart én woensdag 6 maart gesloten
• Avondopenstelling van 4 maart is verplaatst naar 11 maart.

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

We zetten het graag voor u op rij:
• Oud papier moet altijd gebundeld zijn
• Gebruik hanteerbare dozen of bundel papier met een touwtje
• Zet het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar bijvoorbeeld op de clusterplaatsen
van de containers
Wat mag niet?
• Papier in plastic zakken nemen wij niet mee
• Plastic kratten met oude papier maken wij niet voor u leeg
De verenigingen zijn u erg dankbaar!

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

In gesprek met ouderenorganisaties
Onlangs vond een gedachtewisseling plaats tussen de besturen van de
ouderenorganisaties uit alle kernen en de fracties van de gemeenteraad.
Een levendige discussie, waarin onder meer aandacht gevraagd werd voor
armoede onder ouderen. De vraag was wat daaraan gedaan kan worden.
het sociaal minimum, heeft in onze
gemeente recht op een tegemoetkoming op de maandelijkse lasten van de
ziektekostenverzekering. Daarmee kan
men honderden euro’s per jaar uitsparen. Het is geen schande om van dat
recht gebruik te maken. Ons voorstel is
om ouderenadviseurs die dat willen een

Wij vinden dat de echte oplossing van dit vraagstuk moet komen
van de landelijke overheid. Het sociaal minimum, het minimumloon en
de AOW moeten omhoog! Zolang dat
niet gebeurt, kan de gemeente alleen
de pijn iets verzachten. Iedereen die
minder heeft dan 120 procent van

rol te geven bij het toekennen van deze
tegemoetkoming. Dan is de drempel
niet zo hoog. Een volgend vraagstuk
dat ter sprake kwam, was het gebrek
aan passende huisvesting voor ouderen. Mensen willen graag in hun eigen
dorp blijven wonen, ook als ze hulpbehoevend worden. Maar er zijn geen
geschikte woningen. Dat is inderdaad
een nijpend vraagstuk. Enkele partijen
riepen ook nu wat ze altijd roepen: ruim
baan voor de markt. Bouwen, bouwen,
bouwen. Maar de markt bouwt niet

voor mensen met een kleine beurs. Het
probleem kan niet opgelost worden
met het bouwen van zo veel mogelijk
woningen in nieuwe uitbreidingen aan
de rand van de kernen. Mensen willen in de kernen wonen en als ze ouder
worden liefst dicht bij voorzieningen.
Daar staan doorgaans al woningen.
Tachtig procent daarvan is particulier
bezit. Mensen zouden de handen ineen
kunnen slaan om samen hun woningen aan te passen. De overheid moet
daarbij een handje helpen. Daarnaast

moeten er betaalbare huurwoningen
worden gebouwd, liefst in de kernen.
Als het kan tijdelijke woningen, want
over tien jaar hebben we wellicht te
veel woningen. Om deze woningen
betaalbaar te houden, moeten we als
gemeente zelf deze woningen gaan
bouwen. Samen met de mensen die
ze nodig hebben. Ouderen en jongeren.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen,
fractie PvdA/GroenLinks

Lokaal in de provincie
De laatste tijd krijgen we regelmatig de vraag of er vanuit Lokaal
Peel&Maas een kandidaat op de lijst van Lokaal Limburg staat voor de
verkiezingen van de provinciale staten. Het antwoord daarop is nee.
bij onze leest’ en besturen wij voorlopig nog alleen lokaal. In de toekomst
blijven wij zoeken naar goede samenwerkingspartners die ons provinciaal
vertegenwoordigen. Omdat provinciaal beleid soms rechtstreeks uitstraalt
naar de gemeente.

Er zijn heel veel lokale partijen
in Limburg. Wij hebben echter nog
geen provinciale samenwerkingsvorm goed genoeg bevonden om
recht te doen aan uw belangen op
provinciaal niveau. Daarom blijven
wij voorlopig als een ‘schoenmaker

Door onze lokale wortels blijven
we dicht bij de mensen en dicht bij
de echte experts die in de gemeente
aanwezig zijn. En die echte experts,
dat bent u. Door uw ervaringen op
privé- of werkgebied komt u dagelijks situaties tegen waar u heel goed
weet wat u moet doen. Deze kennis
gebruikt Lokaal Peel&Maas graag. Wij
stellen regelmatig aan u de vraag om
met ons mee te denken. Wij zijn dan

wel een club met acht fractieleden die
van alles weten, maar de echte kennis zit bij de 43.319 inwoners van de
gemeente Peel en Maas, bij u dus.
Heeft u ergens een mening of een
vraag over, geef dit dan door via onze
website of benader één van onze fractieleden. Samen met u werken we aan
het goede leven in Peel en Maas.
Sander Janssen,
fractievoorzitter Lokaal Peel&Maas

Een vitaal buitengebied: geen woorden, maar daden
In ons mooie buitengebied vindt momenteel een grote transitie plaats.
Veel agrarische bedrijfsgebouwen staan al leeg. Mede door steeds strenger wordende wet- en regelgeving vanuit het Rijk komen er de komende
jaren veel extra lege gebouwen in het buitengebied bij. Verpaupering en
meer risico op ondermijnende criminaliteit liggen op de loer.
den we als CDA Peel en Maas dat het
niet alleen hun verantwoordelijkheid
is om ons buitengebied vitaal te houden. Als we met z’n allen een mooi
en veilig buitengebied willen hebben,
waarin het goed werken, wonen en

Een transitie houdt in dat we
ruimte bieden aan agrariërs die
duurzaam en innovatief ondernemen
en daarnaast een helpende hand
bieden aan de stoppers. Voor degene
die stopt of onlangs gestopt is, vin-

recreëren is, dan is dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeente,
provincie en Rijksoverheid zijn aan zet
om hierin te faciliteren. Faciliteren wil
zeggen dat er niet alleen beleidsnota’s
moeten komen, maar ook concrete
instrumenten om deze transitie mogelijk te maken. Eén van die instrumenten is de door het CDA geïnitieerde en
onlangs aangenomen motie om een
‘Stenen voor Stenen’-regeling uit te
werken. Met het college is afgespro-

ken dat deze regeling op 1 juli vertaald is naar een beleidsvoorstel. Door
het slopen of saneren van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zal
ook de verplichte asbestsanering een
boost krijgen. Minder vierkante meters
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen geven ook weer kansen voor extra
natuur. Een duurzaam en toekomstbestendig buitengebied, waarin het goed
werken, wonen en recreëren is. Daar
gaat het CDA voor.

John Timmermans en Sandy Janssen
raadsleden CDA Peel en Maas
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Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

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

www.hadecollection.nl
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Teun van den Berg

Beginnende
lente
Vorige week vrijdag
hoorde ik van een leraar dat
het die dag Warmetruiendag
was, een dag waarop je de
verwarming een graadje lager
zet en een warme trui
aandoet om zo energie te
besparen. Mijn klasgenoten
en ik vonden het wel een
beetje vreemd dat het die dag
was, aangezien bijna niemand
een trui aan had.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Teun van den Berg
12 jaar
Panningen
Nieuweschool

Heb je een bijbaantje?
Ik heb nog geen bijbaantje. Ik wil er
wel voor gaan kijken, maar heb er nog
geen moeite voor gedaan. Ik vind het
voor nu nog goed zo.
Hoe verras jij iemand het liefst?
Mijn beste vriendin en ik maken altijd
de raarste foto’s, we staan er ook altijd
grappig op. Ik vind het echt leuk om
van haar en mezelf alle gekke foto’s te
verzamelen en ze dan bijeen te plakken in bijvoorbeeld een fotoalbum. Je
krijgt dan altijd zo’n leuk en grappig
eindresultaat. Ik vind het ook leuk om
andere mensen op deze manier te verrassen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Ik heb deze foto zelf niet gemaakt,
maar ik tel hem wel mee. Het is een
foto die van mij is gemaakt na de
voorleeswedstrijd in het Huis van de
Gemeente. Ik ben op 30 januari namelijk één van de vier voorleeskampioenen geworden van Peel en Maas. Ik
heb het boek ‘Operatie Zeer Ernstige
Ramp’ van Tosca Menten voorgelezen.
Ik vond het supertof en kijk heel erg
uit naar de regionale ronde.
Wie zijn jouw helden?
Dan denk ik meteen aan arties-

ten. Ik hou namelijk heel veel van
muziek. Ik denk dat mijn helden Billie
Eilish, Brendon Urie en Queen zijn.
Queen is niet van mijn tijd, maar
ik vind hun muziek heel goed en ik
kan het dagen achter elkaar afspelen. Brendon Urie, de leadzanger van
Panic! At The Disco, en Billie Eilish zijn
nu wat bekender. Brendon Urie luister
ik al heel lang, ik geloof een jaar of
vier.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Ik ben al best een tijd geleden voor
het eerst nicht geworden. Mijn
neefje woont ongeveer een uurtje
rijden van ons vandaan, dus zie ik
hem alleen met feestdagen. Ik had
hem, toen ik kortgeleden jarig was,
uitgenodigd voor mijn feestje. Toen
de dag zover was en ik ze zag lopen,
schoot ik van mijn stoel en rende
ik helemaal hyper naar de deur.
Iedereen keek me toen raar aan. Echt
gênant.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou sowieso mijn ouders laten
schrikken. Het lijkt me zo grappig om
ze eens goed te grazen te nemen. Ik
hou wel heel veel van ze hoor, maar
het wordt tijd dat ik ze te pakken krijg.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Mijn vriendin, die een paar jaar ouder
is dan ik, heeft mij de liefde voor

Panic! At The Disco bijgebracht. Ook al
konden we vroeger bijna geen Engels,
toch zongen we zoveel als we konden
mee met het liedje Emperor’s New
Clothes. Echt goeie muziek.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Dat weet ik niet precies. Ik denk dat ik
vooral doe wat goed aanvoelt. Ik ben
ook lekker mezelf en zorg ervoor dat
ik plezier heb in wat ik doe.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Toen ik in groep vier zat, is mijn overgrootmoeder overleden. Als verjaardagscadeau kreeg ik een ketting met
haar as erin. Die ketting heb ik nog
steeds en ik draag hem ook bijna
altijd. Ik ben er nog steeds superblij
mee.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik zit het liefst gewoon lekker thuis op
de bank met een kopje thee, onder
een lekker warm denkentje, met
Netflix aan. ’s Avonds vind ik het ook
een heel relaxed geluid om de regendruppels te horen vallen op het dak.
Waar ben jij het meest dankbaar
voor?
Ik ben het meest dankbaar voor de
mensen die mij steunen en er altijd
voor me zijn als er iets is. die mensen
zijn niet makkelijk om te vinden, maar
als je ze eenmaal hebt gevonden, dan
zijn ze heel belangrijk voor je.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik denk dat dat vorige week was, toen
ik met mijn beste vriend en vriendin
‘Wie is de mol?’ ging kijken. Toen ging
Evelien eruit en dat was de hoofdverdachte van mij en mijn beste vriendin.
Helaas had mijn vriendin in de app
tweehonderd punten op Evelien ingezet. Echt lachen, maar natuurlijk wel
een beetje zielig.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Dat is mijn NASA-trui. Ik hou namelijk
superveel van te grote truien. Ik kan
er ook altijd lekker in wegkruipen. Dus
als ik er niet per se heel netjes uit hoef
te zien en mijn trui weer gewassen is,
heb ik hem waarschijnlijk aan.
Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of je mag overal de muziek
bepalen.
Ik zou denk ik gaan voor onder water
ademen. Ik hou heel veel van zwemmen, dus dat lijkt me wel gaaf. Ik vind
het ook helemaal niet erg om soms
slechte muziek te horen en ik vind
het eigenlijk ook wel grappig om hele
slechte liedjes te horen in winkels.
Wanneer zing je?
Ik zing bijna altijd. Ik vind het ook
heel erg leuk om op de fiets te zingen,
maar dat is wel ongemakkelijk als je
iemand niet hebt zien aankomen. Ik
denk dat je me alleen niet hoort zingen als ik pijn aan mijn keel heb, of als
ik stil moet zijn.

Dit kwam natuurlijk door de
temperatuur buiten. Sommige
mensen hadden zelfs een
mouwloos T-shirt aan en zeiden
nog steeds dat ze het buiten
warm vonden. Hoewel het
gewoon nog winter is, begrijp ik
dat ook wel, want de
temperaturen zijn de laatste tijd
steeds meer aan het stijgen.
Hoewel er een paar weken
geleden nog enkele dagen
sneeuw lag, schijnt er nu al een
redelijk felle zon in de middagen.
Mensen trekken al minder vaak
truien aan en hebben hun
handschoenen ook alweer in de
kast gelegd. Nou ja, behalve ik
dan, aangezien ik het altijd koud
heb. Het voelde voor mij die
Warmetruienvrijdag zelfs al een
beetje als een soort van ‘koude’
zomerdag. Ik keek naar buiten en
er was geen wolkje aan de lucht
te zien. Zoals ik al zei, scheen de
zon vrij fel en er was dit keer ook
geen koude wind die langs mijn
oren sneed als ik op de fiets zat.
In de achtertuin vielen mij ook al
wat paarse bloemen op, die me
het lentegevoel al in het hart
drukten. Dus hoewel het officieel
nog meer dan een maand duurt
voordat het daadwerkelijk lente
is, begint het er toch wel al
steeds meer op te lijken.
Lisa
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GEMEENTE PEEL EN MAAS
ORGANISEERT I.S.M. CV DE BERINGSE KUUS

Romy & Laura

Entree gratis

Programma

Alle inwoners van Peel en Maas
zijn van harte welkom bij de
Sleuteloverdracht op vrijdag
1 maart a.s. in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

18.00 - 18.20 uur
Ontvangst in De Wieksjlaag in Beringe.

Burgemeester Wilma Delissen van Tongerlo zal daar de sleutel
overdragen aan de carnavalsprinsen. Er is een ludiek
programma samengesteld.

18.20 uur
Officieel programma m.m.v.
• Alle prinsen en verenigingen
• Pim en Chantal (winnaars
P&M Liedjesfestival)
• Romy en Laura (winnaars
presentatieprijs P&M Liedjesfestival)
• Don Kiesjot

l

Pim & Chanta

Don Kiesjo
t

21.00 uur
Voortzetting carnavalsfeest met
DJ Rob van Soest en een optreden
van de liveband Zjwartbroeëd.
Presentatie
Robert Janssen en de Burgemeester

Zjwartbroeëd

VRIJDAG 1 MAART 18.00 UUR
DE WIEKSJLAAG BERINGE

© Foto’s artiesten: Eigen Facebookpagina’s
© Foto’s prinsen: Alle verenigingen / HALLO

BJORN
& MIEKE

Feestlocatie: Kanaalstraat 94 in Beringe

Vastelao!vend
same

en zo 21
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GEPLUKT Ivo Naus
én daarbuiten. Trainen doe ik nu twee
keer in de week, op zaterdag hebben we wedstrijd en daarnaast help ik
regelmatig mee met bardiensten en
het organiseren van bijvoorbeeld het
Peelpush Toernooi.”

Niet aan
de knoppen

Als er iets in Meijel te doen is, is Ivo Naus er geheid bij. Het liefst in de coulissen om te zien hoe anderen het naar hun zin hebben. Deze evenementenorganisator woont daarnaast samen met zijn vriendin en is regelmatig bij volleybalclub Peelpush in Meijel te vinden. Ivo Naus (28) is de geplukte
van deze week.
Het is niet dat hij per se in Meijel
wil blijven wonen. “Maar alles is hier.
Familie, vrienden, werk en sport. Dat
is me veel waard, dus waarom zouden
we weggaan?” Ivo is geboren en getogen in het Peeldorp. Hij is de jongste
zoon van de uit Panningen afkomstige
Frans Naus en de Meijelse Ria Reijven.
Ivo heeft nog een oudere broer,

René (31), die ook in Meijel woont.
“Hij heeft zelfs een half jaar naast ons
gewoond om de tijd te overbruggen
tot hij met zijn vriendin in hun nieuwe
huis kon.”
‘Ons’ is in dit geval Ivo en zijn
vriendin Josje Beeren (27), een
Meijelse Spaans docent. “We hebben
elkaar leren kennen bij het volleybal,

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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Een geboren
volleyballer
“We zijn ruim tien jaar samen en
wonen sinds 2017 in een huurhuis in
Meijel, in een buurt waar veel vrienden en leeftijdsgenoten wonen. Dat
maakt het hier zo leuk wonen. Onze
wens is uiteindelijk wel om een huis
te kopen.”
Volleyen doet Ivo al sinds hij vijf
jaar is, al maakt hij tegenwoordig
geen deel meer uit van het talententeam. “Wanneer ik als klein jongetje
een bal in handen kreeg, speelde ik
er vooral met mijn handen mee in
plaats van met mijn voeten”, vertelt
Ivo. “Mijn moeder heeft ook altijd bij
Peelpush gezeten en zag meteen: dat
is een volleyballer.”

‘Twintig uur
per week weg’
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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toen we allebei regiotrainingen van
de NeVoBo (de volleybalbond, red.)
volgden en veel bij elkaar in de auto
zaten”, aldus Ivo.

Na de jeugd begon hij bij de talenten van Peelpush. Wekelijks trainde
hij vier keer, speelde hij één wedstrijd en had hij op zondag regiotraining van de bond. “Dat heb ik een
jaar of vijf gedaan tot mijn vijftiende,
daarna ben ik ermee gestopt en ging
ik niet heel veel later naar de Heren
1.” Zes dagen volleybal in de week
werden er vier, maar voor de wedstrijden moest Ivo wel het hele land door.
“Dan was ik nog twintig uur per week

weg. Ik heb er toen veel voor moeten
laten, maar daar koos ik toen bewust
voor. Ik wilde zien wat het me zou
brengen.” Het eerste team viel ruim
twee jaar geleden uit elkaar en werd
opnieuw samengesteld met leden
van het tweede. “Nu hebben we ook
een leuk, hecht eerste herenteam dat
plezier met elkaar heeft in het spel

Want laat organiseren nu één van
Ivo’s sterke punten zijn. Na het vmbo
op het Bouwens in Panningen startte
Ivo op de Eindhovense school (nu Sint
Lucas), waar hij koos voor een techniekrichting. “Ik vond het licht en de
techniek bij evenementen heel interessant en wilde dat gaan leren. Maar
tijdens de studie merkte ik dat aan
de knoppen zitten helemaal niet mijn
ding was. Het evenement zelf organiseren vond ik veel leuker.” Ivo volgde
de hbo-opleiding International Event,
Music & Entertainment Studies (IEMES)
in Tilburg en studeerde in 2015 af op
zijn eigen bedrijf: IN.
Muziekevenementen als Into The
White, RUIS Festival en Moost Wanted,
biercantus Koning Pinteman, dorpsspel
Peel Zonder Grenzen, het Peelpush
Toernooi en Zomerparkfeesten Venlo
zijn evenementen die Ivo opgezet
dan wel mede-georganiseerd heeft.
“Mensen zien genieten, ze helemaal
los zien gaan op een dj of over een
stormbaan zien rennen, is het leukste
wat er is. Dan is het voor mij geslaagd.
Ik ben niet zo van het meedoen, sta
liever aan de kant te kijken.” Naast
zijn evenementenorganisatiebedrijf
heeft Ivo sinds vorig jaar een baan
bij De Heere van Meijel. “Daar ben ik
verantwoordelijk voor de verhuur van
alle voertuigen en het organiseren
van daguitstapjes. Ook weer dingen
organiseren, dus. Maar ik doe het
heel graag. Stilzitten zit niet in mijn
bloed.”

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

vakbekwaam

hovenier/stratenmaker m/v
Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het aanleggen en onderhouden van tuinen zowel
in teamverband als zelfstandig.
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier of
stratenmaker;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in
een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70
Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl
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Kastelendag en sieraad

Programma 800 jaar
Baarlo compleet

PRINS M ARCO G E FE LICITE E RD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Proﬁciat prins Marco I

Stichting Baarlo Leeft! heeft het programma compleet rond het achthonderdjarig jubileum van het dorp
Baarlo. Naast een lezing over de historie van carnaval in Baarlo, staan ook de carnavalsoptocht en de
Kastelendag in het thema van ‘Baarlo 800 jaar’.
Baarlo bestaat dit jaar achthonderd jaar. Om dit jubileum te vieren,
worden in het dorp diverse activiteiten georganiseerd door verschillende Baarlose verenigingen.
Stichting Baarlo Leeft! coördineert alle
evenementen en heeft een logo laten
ontworpen die wordt gebruikt in de
promotie van het jubileum.
De eerste activiteiten die inspelen
op het jubileumjaar zijn een lezing
op dinsdag 26 februari over de carnavalsgeschiedenis in het dorp en
de carnavalsoptocht van carnavalsvereniging De Kook op carnavalsmaandag 4 maart waar het thema

‘Beleef Baarlo 800 jaar’ centraal
staat. Het eerste grote evenement
in het kader van ‘Baarlo 800 jaar’ is
de Kastelendag op tweede paasdag
22 april. Die dag zijn van 10.30 tot
17.30 uur de vier kastelen en de
uitkijktoren aan de Maas in Baarlo
geopend. Dit met de Middeleeuwen
als thema, met boogschieters, ringsteken, een ridderfestijn en een
roofvogelshow. Daarnaast wordt een
film op kasteel Scheres vertoond over
Ferdi Tajiri, de echtgenote van de
bekende kunstenaar Shinkichi Tajir
die in Baarlo woonde. Diezelfde kunstenaar wordt dit jubileumjaar ook

nog op een andere manier geëerd.
Vanwege het achthonderdjarig
bestaan van Baarlo is er een sieraad
ontwikkeld door de lokale edelsmid
Silvrants. De ‘Friendship Knot 2019’ is
een gouden hanger die is gebaseerd
op het ontwerp van Granny’s Knot
uit 1994 van Tajiri. Het sieraad is in
een beperkte oplage van vijftig stuks
verkrijgbaar en de opbrengst gaat
naar de organisatie van de festiviteiten rondom ‘Baarlo 800 jaar’ van
Stichting Baarlo Leeft!.
Kijk voor meer informatie en
voor een overzicht van alle activiteiten op www.baarloleeft.nl

Muziekproject met fanfare Eendracht

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
I
Prins Marco
John,
& Adjuda,nt
le
laot t knal
al !
deze carnav
De Koningtraat 52 | Koningslust | www.ropee.nl
077 - 3076812 | 06 - 29461417

Concert basisschool
De Diamant

Proficiat prins Marco I en
Adjudant John
fijne carnavalsdagen!

Kinderen van de groepen 3 tot en met 6 van basisschool De Diamant uit Baarlo geven maandag
25 februari een muziekconcert bij zaal Unitas in Baarlo. De leerlingen volgden de afgelopen zes weken
muziekles van fanfare Eendracht uit Baarlo.
De twee basisscholen
De Diamant en De Omnibus in Baarlo
werken sinds een aantal jaar samen
met de Baarlose fanfare om het
muziekonderwijs op school te ondersteunen. Kinderen maken tijdens
de lessen kennis met de fanfare en

met de instrumenten die bespeeld
kunnen worden. Na zes weken is
het project ten einde en geven de
kinderen een einduitvoering, waarin
ze het geleerde ten gehore brengen.
Instrumenten als de blokfluit, bugel,
trompet, bariton, trombone of gitaar

komen tijdens dit concert voorbij. De fanfare werkt zelf ook mee
met de uitvoering en speelt een
paar nummers met de kinderen
mee. De uitvoering begint om
18.30 uur bij zaal Unitas (Habets)
in Baarlo.

Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust • T 06 25160893

Visspecialiteiten
R. Gommans
feliciteert prins Marco I
en adjudant John!
De Koningstraat 40 5984 NJ Koningslust
Tel.: 06 51 75 05 22

Proficiat
Marco
en John,
maak d’r
eine sjoëne
vastelaovend
van!

(A d ve r to r i a l )

BSO Hoera Sport en Bewegen
Hoera kindercentra is binnen de buitenschoolse opvang (BSO) gestart met ‘Hoera Sport en Bewegen’.
Onder professionele begeleiding van handballer Dario Polman maken de kinderen in de buitenschoolse
opvang op een laagdrempelige manier kennis met verschillende sporten. Handbal, voetbal, freerunning,
atletiek, crossfit en basketbal zijn opgenomen in het programma. Gedurende 18 weken nemen kinderen
deel aan de ‘sportklas’. Naast kennismaken met de sporten staan vooral ook weerbaarheid, discipline,
zelfvertrouwen en plezier centraal.

Slagerij John Philipsen
Raadhuisstraat 17
5981 BA Panningen
WWW.SLAGERIJPHILIPSEN.NL
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11 vragen aan prins Marco

‘Ik heb maar gewoon gezegd dat ik
prins zou worden’
stond meteen vast dat John adjudant
zou worden. Die afspraak hadden
we 21 jaar geleden al gemaakt. Hij
twijfelde geen seconde toen ze
hem benaderden. Zelfs zonder met
zijn vrouw Nicole te overleggen zei
hij al ja.
Wat betekent carnaval voor je?
Het carnavalsgevoel voor mij is
samen feestvieren, met z’n allen wat
voor elkaar over hebben en beseffen dat
het glas meestal half vol is. Dan kom je uiteindelijk tot een prachtig feest waar iedereen met
een fijn gevoel op kan terug kijken.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Bij ons heeft de prins de gebruikelijke taken als
iedere andere prins. We proberen voor iedereen uit
ons dorp wat te betekenen en zijn daar actief mee
bezig.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens een ieder een onbezorgde, supergezellige
carnaval. Het moment om de boel de boel te laten
en met z’n allen te genieten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De activiteit waar ik het meest naar uitkijk, is m’n
eigen receptie. Ik denk dat dat voor iedere prins één
van de hoogtepunten is.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Ik heb niet echt een nummer dat specifiek bij mij
past. Ik kan echt genieten van oude Venlose nummers, maar zeer zeker ook van de schlagers van de
laatste decennia. Wat ik supermooi vind, zijn de vele
schlagers uit ons eigen dorp. Er zijn al zoveel mooie
liedjes hier gemaakt, dat vind ik prachtig.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Aswoensdag zal ik de pijp wel leeg hebben. Ik ga
een dag bijkomen en dan staat, afhankelijk van het
weer, het plantseizoen voor de bollenkwekers weer
voor de deur, dus ga ik dan weer snel het veld in.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Doordat ik samen met vorst William diverse jaren de
prins heb uitgezocht, was ik wel gewend om geheim
te houden wie er prins werd. Dit jaar viel het niet
mee. Vooral de laatste dagen op ons vriendenweekend, bleven ze er maar over doorgaan. Toen heb ik
gewoon gezegd dat ik het zou worden. Mijn vrienden gingen al plannen maken over de optocht en het
huis versieren. Toen ik een dag later uitkwam, hadden de meeste toch zoiets van: ‘verdorie, hij is het
echt geworden’. Iedereen raadt maar wat. Ze doen of
ze het zeker weten, er zijn er echter maar een paar
die het echt weten.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Ik weet niet of de vereniging twee jaar een
prins uit dezelfde vriendengroep gaat zoeken,
maar Paul Smets zou volgens mij een hele goede
opvolger zijn.

Wie ben je?
Mijn naam is Marco Oostdam en ik ben in 2002
getrouwd met Janine Wijnen. In 2009 hebben we
onze eerste dochter gekregen, Jelske. Vier jaar later
is onze tweede dochter Eefje geboren. Jelske en Eefje
vinden het geweldig dat hun vader prins is geworden. Vorig jaar bleef ik bij de onthulling als laatste over van de kandidaten en toen waren ze erg
teleurgesteld dat ik geen prins werd. Nu waren ze al
weken van tevoren aan het vragen of ik de nieuwe
prins zou worden. De buurt reageerde ook erg leuk
dat ik prins ben. Normaal doen de vrienden, samen
met wat leden van De Brookhaze de huisversiering,
maar dit jaar hadden zich spontaan enkele buurtgenoten aangemeld.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam als vertegenwoordiger en teelt-

begeleider voor bloembollentelers bij Agroburen in
Tiel. Mijn werkgebied ligt voornamelijk in NoordLimburg en Brabant. Tevens ben ik verkoopleider van
de buitendienst bij Agroburen. Mijn werkgever vind
het erg leuk dat ik prins ben geworden. In zijn woonplaats wordt ook flink carnaval gevierd en hij weet
dus precies wat het betekent.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had niet verwacht dat ze mij zouden vragen. Ik
werd wel eens getipt, maar daar bleef het verder
bij. Ik heb jaren bij de carnavalsvereniging gezeten
en ben 21 jaar geleden adjudant geweest van John,
die nu mijn adjudant is. Toen vorst Nick mij belde,
dacht ik eerst: Is dat wel wat voor mij? Maar dat was
snel voorbij. Mijn kinderen hebben de leeftijd om
alles mee te maken en Jelske zit zelfs bij de dansmarietjes, dat maakt het nog extra speciaal. Voor mij

CV De Brookhaze Koningslust

‘21 jaor geleeje al
same veurop, we gaon
d’r wer veur, gaas d’r
op!’

24

cultuur

21
02

PRINS NICK GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

LAOTE WAE D’R SAME
EIN FANTASTISCH FIËST
VAN MAKE OP DIEN
EIGE RESEPSIE OP
ZONNIG 24 FIBBERWARIE

DE ZOESKOEL

FELICITEERT:

PRINS NICN K II
VA
JUBILEUMPRINS
KUUS
CV DE DÖRPER

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

proost...

Vlugzout krijgt BCLonderscheiding
De drie mannen van cabaretgroep Vlugzout, Arno Linssen, Robert Janssen en Willem Heldens,
hebben zaterdag 16 februari de ‘Orde van Verdeenste’ van de Bond van Carnavalsverenigingen in
Limburg (BCL) ontvangen. Het trio stond de zaterdag voor de 22e keer op de zitting van De Kuus oeht
Kepèl. Dat was tevens de laatste keer. De drie mannen gingen in hun shows in op actuele zaken in
Panningen en namen veel zaken, ook muzikaal, op de hak. Ze ontvingen de onderscheiding na
afloop van het optreden.

Wij wensen prins Nick II en adjudant Martijn
een schitterende vastelaovend!

Prinsenreceptie en 50-plusmiddag
Carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik houdt op zaterdag 23 februari de 50+-middag. Een dag later
is het mogelijk de nieuwe prins Ger I en zijn adjudanten Lei en Dan te feliciteren tijdens de jaarlijkse prinsen
receptie. Beide evenementen vinden plaats in Ut Gemeinsjapshoes.
De 50-plusmiddag wordt in
samenwerking met KBO Kessel-Eik
en het gemeenschapshuis georganiseerd. Het programma begint om
13.30 uur. Een dag later staat Ut

Gemeinsjapshoes in het teken van het
feliciteren van de heerser van dit jaar.
Prins Ger I staat achter de receptietafel. Ook zijn adjudanten en jeugdprinses Anouk I en haar adjudant Imke

zijn te feliciteren. De receptie begint
na de heilige mis in de Kessel-Eikse
kerk die om 12.30 uur van start gaat.
Na afloop van de receptie treedt Don
Kiesjot op.

Afrastering voor paddentrek
IVN Helden gaat samen met buurtbewoners van de wijk ‘t Höltje in Helden een afrastering plaatsen naast de
Neerseweg. De afrastering is bedoeld om padden, kikkers en salamanders veilig aan de overkant van de straat
te krijgen door middel van emmers. De versperring wordt op zaterdagochtend 23 februari geplaatst.
De padden, kikkers en salamanders vallen, door de versperring
die wordt neergezet in een emmer,
waarna de bewoners van de Heldense
wijk de amfibieën veilig kunnen

overzetten naar de waterpoel aan de
andere kant van de weg. “Door de
droogte van het afgelopen jaar is de
verwachting dat dit jaar minder dieren zullen worden overgezet, maar

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

Proﬁciat prins Nick II

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

alle kleine beetjes helpen”, aldus
IVN Helden. Mensen die willen helpen
met het plaatsen van de afrastering,
kunnen op zaterdag 23 februari om
09.00 uur naar ‘t Höltje komen.

Jubileummis Femmes Vocales
Vrouwenkoor Femmes Vocales uit Meijel bestaat 30 jaar. Om het jubileumjaar goed af te trappen wordt op
zaterdag 23 februari een speciale jubileummis gehouden in de kerk in Meijel. De dienst heeft als thema
‘Leef en droom’.
Femmes Vocales heeft een
nieuwe mis ingestudeerd. Het gaat
om ‘A Little Jazz Mass’ van Bob
Chilcot. Gedurende het jaar volgen

nog meer momenten waarbij het
vrouwenkoor stilstaat bij het jubileum. Dat zal onder meer zo zijn
bij het voorjaarsconcert op zater-

dag 13 april en het jubileumconcert
op zaterdag 5 oktober. De mis in de
St. Nicolaaskerk in Meijel op zaterdag
23 februari begint om 19.00 uur.

Receptie prins Freek I
De prins van carnavalsvereniging De Beringse Kuus, Freek I, kan op zaterdag 23 februari gefeliciteerd worden. Ook is het mogelijk jeugdprins Pim I en jeugdprinses Lotte I een handje te geven. De receptie vindt plaats in
gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
De avond begint met het stilstaan
bij de jubilarissen van de vereniging.
Van 19.00 tot 20.00 uur worden Han
Kessels (onlangs nog geïnstalleerd als

nieuwe vorst), Helen Steeghs, Jarno
Dorssers, Lieke van Horen en Miranda
Muijsers in het zonnetje gezet. Daarna
staat Freek Leijsten met zijn vriendin

Linsey van Rooijen achter de receptietafels om de felicitaties in ontvangst
te nemen. Ook het jeugdprinsenpaar
is paraat.

Now Prins Nick II bej de Kuus regeert,
is in de regio de joeks geïnstalleerd!
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11 vragen aan prins Nick

‘Effe de zurg op ‘t kèsje zette’

Wie ben je?
Ik ben Nick Verstegen, 24 jaar en ben al jaren samen
met Auke Janssen uit Panningen. Pap, mam en Auke
waren heel erg verrast toen ze mij zagen uitkomen
als prins, maar bovenal waren ze enthousiast.
Waar werk je?
Na mijn hbo-studie ben ik aan de slag gegaan als
Software Engineer bij Actemium in het Brabantse
Veghel. We zijn met het bedrijf vooral actief in de
industriële automatisering.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen ik werd gebeld door vorst Matje Maessen was ik
enorm verrast. In dit jubileumjaar word ik bijgestaan
door Martijn Teeuwen. Die was negen jaar geleden,
toen ik jeugdprins was in Helden, ook mijn adjudant.
Wat betekent carnaval voor je?
De carnaval staat bij mij voor gezelligheid. Iedereen
heeft een goed humeur en heeft zin om er een groot
feest van te maken.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
In het diepste geheim hebben we een paar erg

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

gezellige vergaderingen gehad bij vorst Matje. Daar
waren mijn adjudant Martijn Teeuwen en de andere
leden van de prinsencommissie, Eric Hanssen, Frank
Bouten en Roel van Dijk, ook bij.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik hoop dat alle carnavalsvierders een fantastische
‘vastelaovend’ zullen gaan beleven dit jaar. Daarbij
hoop ik dat iedereen van vrijdag tot en met dinsdagavond ‘effe de zurg op ‘t kèsje kin zette’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe was dat uiteraard het prinsenuitkomen op
zondag 13 januari in Apollo. Dat was echt een fantastische middag. Het feest ging tot diep in de nacht
door.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Het liedje ‘Prins van Iddere Mins’ van Ken & Robbie
geeft mij wel een speciaal gevoel. Voor vele carnavalisten is het toch stiekem een droom om die muts

Geniet
iedere week
van verse
bloemen
M. 06-15894809 |

met veren een keer een heel ‘vastelaovesseizoen’ te
mogen dragen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat het even wennen zal zijn als de carnaval is afgelopen. De eerste dagen zullen zeer waarschijnlijk in het teken van bijkomen staan.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb geprobeerd me zo normaal mogelijk te blijven
gedragen. En ook al zeggen mensen dat ze het zeker
weten, tot het bekend is weet niemand het écht
zeker.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Toen ik tijdens het prinsuitkomen eens in de zaal
rondkeek, zag ik een heel aantal geschikte kandidaten voor volgend jaar rondlopen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Bas van Hees, Chris Fleuren en Mark
Engels. Die zie ik mij wel opvolgen in 2020.

flowers 4you
BLOEMENCIRKEL

| BOEKETSERVICE

Een fleurig, vers boeket bloemen in huis?
Verwen jezelf of verras iemand anders
met een bloemenabonnement.
Wij bezorgen jouw bestelling gratis in Peel en Maas

www.artiflorabloemsierkunst.nl

CV De Dörper Kuus Helden

’Dees klump zien
wir de baas,
dus Dörp…
gaef gaas!’
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Families Franssen en Lenders

Boerengezelschap Kessel
bekendgemaakt
Twee Kesselse gezinnen vormen dit jaar het boerengezelschap van Stichting Boerebroelof Kessel. Willem
Franssen en Jose Lenders zijn tijdens het ‘boerebal’ op zaterdag 16 februari bij café De Boesjer in Kessel bekendgemaakt als het nieuwe boerenbruidspaar in het dorp.

PRINS MAIKEL GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
De populairste party
locatie van het zuiden
feliciteert deze
SUPERPRINS en
wenst hem een SUPERTIJD

Weej winse Prins Maikel I
en zien adjudante unne
sjoëne Vastenaovend!

neptunus.eu

PROFICIAT
Prins Maikel en adjudanten
Ruud en Barry
Hoeijmakers Groep B.V.
Baarskampstraat 11
5995 AS Kessel
(077) 358 67 00
info@hoeijmakers.nl
www.hoeijmakers.nl

Maikel, Ruud en Barry,
De families Franssen en Lenders
gaan dit jaar voorop tijdens alle boerenbruiloftsactiviteiten in Kessel.
Het gezin Franssen bestaat uit Tonnie
en Pierre Franssen en hun twee zonen,
Willem en Ruud. De familie Lenders
bestaat uit Henk en Karin en hun vier

kinderen José, Bert, Frank en Karla.
Voor de boerenbruiloft zijn de
familiebanden door elkaar gehusseld. In het echte leven hebben Ruud
Franssen en José Lenders een relatie
met elkaar. Zodoende is het gezelschap gevormd. Maar het paar dat op

carnavalsdinsdag 5 maart met elkaar
in de onecht wordt verbonden, is
Willem en José. Vanaf 14.45 uur vindt
op carnavalsdinsdag op de Markt
in Kessel de trouwerij plaats en om
16.45 uur is in gemeenschapshuis De
Paort de bezoekreceptie.

Maak d’r de vastenaovend van ug leave van!

Karreweg Noord 22
5995 ME Kessel
Tel. 077 - 462 17 34
driessenbouwbedrijf.nl

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw
•
•
•
•

Pannen, leien, platte en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen en trespabekleding
Dakgoten, lood, koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen, renoveren
en vernieuwen
• Pannen, leien, platte
en kunststof daken
• Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
• Dakgoten, lood, koper
en zinkwerk
• Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Heldenseweg
6a Kessel
Tel (077) 462 00 89
Fax (077) 462 22 31
Tel (077) 462
00 89

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

info@abridak.nl
www.abridak.nl
• Panne

info@abridak.nl
www.abridak.nl

en kun

• Dakka

en tre

• Dakgo

Proﬁciat prins Maikel I

Cheque voor Herberg Papilio
President van Kiwanis club Peel & Maas René Bouten heeft onlangs een cheque overhandigd aan
Ine Hermans en John Grutters van Stichting Herberg Papilio. Het gaat om een bedrag van 5.000 euro.
De cheque is mede mogelijk gemaakt dankzij de opbrengst van de Ondernemersprijs Peel en Maas.
Stichting Herberg Papilio biedt gezinnen waarvan een kind is overleden, een laagdrempelige
lotgenotenvakantie aan. Van het bedrag kan de stichting een week vakantie organiseren voor vijf á
zes gezinnen.

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

en zin

• Schoo

renov

Tel (077) 462 00 89
Fax (077) 462 22 31

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
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11 vragen aan prins Maikel

Wie ben je?
Ik ben Maikel Willems, 29 jaar oud en samenwonend
met mijn vriendin Collin (26) op de Heldenseweg in
Kessel. Mijn vriendin reageerde erg enthousiast toen
ik vertelde dat ik was gevraagd als prins en zei meteen ‘dit moet je doen, dit vragen ze maar één keer’.
Waar werk je?
Ik run samen met mijn vader Camping Oda Hoeve
aan de Heldenseweg in Kessel. Die heeft mijn vader
in 2001 opgericht. Zelf ben ik in 2016 de maatschap
in gegaan. Ik heb verschillende functies daar. Zo heb
ik werkzaamheden op kantoor en bij de receptie, doe
ik onderhoud en organiseer ik activiteiten mee. De
opleiding die ik heb gevolgd is die van houtbewerker
in Maaseik.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming totaal niet zien aankomen en
was dan ook zeer verrast. Ik heb dit een kleine week
moeten laten bezinken en er goed over nagedacht.
Naarmate de week vorderde, kwam steeds meer
het gevoel ‘ik ga het doen’. Dit is een hele eer. Deze
carnaval word ik bijgestaan door mijn twee adjudanten én goede vrienden Ruud Hoedemaekers en Barry
Cootjans, die ik zelf heb mogen uitkiezen.
Wat betekent carnaval voor je?
Het ultieme carnavalsgevoel voor mij is om met
vrienden, familie, kennissen en alle inwoners van
Kessel er een te gekke tijd van te maken. Veel lol

www.dorssers.eu
Baarskampstraat 29
5995 AT Kessel
t 077 462 92 09
f 077 462 92 32
m 06 54 30 15 31
info@dorssers.eu

maken en feesten met jong en oud tot in de late
uurtjes.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taken deze carnaval zijn om voorop te gaan. Te
feesten met jong en oud, iedereen laten genieten
met de ‘vastelaovend’ en bij zo veel mogelijk activiteiten aanwezig te zijn.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen in Peel en Maas een te gekke ‘vastelaovend’ toe. Geniet van ieder moment. Niet te zat
en kom heel thuis.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De hele procedure, van de voorbereiding tot het
uitkomen zelf, was voor ons een geweldige ervaring. Steken aan laten meten, een smoking uitzoeken, foto’s maken en de vergaderingen waren stuk
voor stuk mooie momenten. Het uitkomen zelf was
geweldig. Als je eenmaal achter dat doek staat en
beseft dat het nu echt gaat gebeuren, is geweldig!
Het moment waar ik het meeste naar uit kijk, is denk
ik toch wel de optocht. Als je ziet wat het hele dorp
allemaal in elkaar knutselt. Kei sjiek.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
‘vastelaovend’?
Ik heb zelf niet echt een specifiek nummer. Maar ik
denk dat 1000 Sterre van Bjorn & Mieke echt bij de

‘vastelaovend’ hoort. Ik vind dit namelijk een nummer waar jong en oud samen van kan genieten.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na Aswoensdag staat er voor mij niet veel meer
op programma. Ik denk hier en daar iets opruimen,
maar het wordt voornamelijk bijkomen. En nagenieten van een geweldige tijd, want dat gaat het zeker
worden.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Onze aanstelling hebben we zeer goed geheim kunnen houden. Voor de elfde van de elfde was er nog
niet veel aan de hand. Daarna begonnen de eerste
namen te vallen. Maar ook hier zijn we goed vanaf
gekomen. Mijn adjudant Barry wordt al een aantal jaren genoemd als potentiële prins. Ook dit jaar,
maar niet zoveel als andere jaren. Ons geluk was dat
we eind december, begin januari veel weekendjes
weg waren. Mijn familie heb ik het uiteindelijk met
kerst verteld. Ze vonden het geweldig.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Simo Peeters zou de meest geschikte opvolger van
mij zijn. Een ‘vastelaovesvierder’ in hart en nieren.
Hij gaat altijd voorop en heeft
het beste voor met alle
mensen in Kessel.

‘Draan met dees
bende,
fieste ohne ende.
Alaaf!’

CV De Kevers Kessel

‘Niet te zat en kom heel thuis’
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Carnavalsdisco in Kessel

Café

Jeugdvereniging De Hobbits organiseert ook dit jaar in samenwerking met Stichting Kindervakantiewerk
Kessel een carnavalsdisco voor jeugd tot 16 jaar. In clubgebouw Os Knip in Kessel is de disco te bezoeken van
18.30 tot 20.15 uur op vrijdag 22 februari.

Vastelaovend
Vriedig 1 maart
Vastelaovesmuziek mit

- 21.00

DJ Maurice’ke’

Zatterdig 2 maart
Afterparty mit DJ

- 16.00

Maurice’ke’ en veul snacks

Zonnig 3 maart

- 14.00

DJ Maurice'ke' mit buurt Nobis

Mandig 4 maart
Chipsbal mit

- 15.00

DJ Maurice'ke'

Dinsdig 5 maart
Vastelaovesmuziek mit DJ

- 15.00

Ingrid

Woensdig 6 maart

- 20.00
Sjloetingsbal mit
veul vastelaovendsmuziek
Hieringsjille

www.cafepierke.nl

Jeugdprins Mathijs en jeugdprinses Tara bezoeken samen met de
jeugdraad van elf de disco. Ook grote
prins Maikel I en zijn adjudanten
Barry en Ruud en de raad van elf

komen langs op de gezellige avond.
Ook wordt er weer een nieuwe
Hobbitprins of -prinses met adjudanten uitgekozen. De disco is bedoeld
voor kinderen van de basisschool tot

16 jaar. Spuitbussen zijn niet toegestaan. Ouders zijn welkom in het
bargedeelte van het clubgebouw.
De opbrengst van de avond gaat naar
De Hobbits.

Jeugdcarnavalsbal in Beringe
Jeugd Werk Beringe houdt op vrijdag 22 februari een carnavalsbal in gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Het bal is bedoeld voor alle kinderen uit de gemeente Peel en Maas in de leeftijd van 7 tot en met 13 jaar en
duurt drie uur.
De avond in het Beringse
gemeenschapshuis begint om
18.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
De muziek wordt verzorgd door

dj Leon. De entree voor de jeugdavond is gratis. Voor de meest origineel verklede carnavalsvierder ligt
een leuke prijs klaar. Ook de beste

danser verdient een presentje.
Kijk voor meer informatie over
het carnavalsbal voor de jeugd op
www.jwb-beringe.nl

Koebergbal Jong Nederland Baarlo
Jong Nederland Baarlo organiseert ook dit jaar weer het carnavalsfeest Koebergbal. Deze vindt dit jaar plaats
op vrijdag 22 februari bij blokhut De Koeberg in Baarlo.
Op het Koebergbal zijn prins
Eric II en adjudanten Leon en Frank
van carnavalsvereniging De Kook
aanwezig en ook jeugdprinses Maud
I en haar adjudanten Meike en Sterre
maken hun opwachting. Daarnaast
worden die avond de prins en

 rinses van Jong Nederland Baarlo
p
bekendgemaakt. De jongste groepen
van Jong Nederland in de leeftijd van
7 tot en met 9 jaar kunnen van 19.00
tot 21.30 uur naar het Koebergbal.
Leden van 10 tot en met 12 jaar kunnen van 19.30 tot 22.30 uur carnaval

komen vieren en de oudste groepen,
13 tot en met 18 jaar, kunnen van
20.00 tot 00.30 uur naar de blokhut. Ook kinderen die geen lid zijn
van Jong Nederland Baarlo, kunnen
naar het Koebergbal komen dat om
19.00 uur begint.

Optocht door Helden
Voor de Vermeerderingstuinen in Horst
zijn wij op zoek naar een

junior allround
medewerker
boomkwekerij

Als medewerker boomkwekerij werk je in
teamverband waarbij je samen verantwoordelijk
bent voor diverse teeltwerkzaamheden zoals
planten, aanbinden, snoeien, het verzamelen van
ent- en oculatiehout en het verwerken ervan.
Wij vragen:
• kennis in en ervaring met de boomteelt of
bereid om dit te leren;
• iemand die passie heeft voor het vak;
• rijbewijs B(E) is een pre;
• spuitlicentie I is meegenomen, maar kan ook via
het bedrijf gehaald worden;
• een vlotte, flexibele, nauwkeurige medewerker.
Wij bieden
• prima arbeidsvoorwaarden in een organisatie
waar elke medewerker de handen uit de
mouwen steekt in een informele sfeer;
• een werkweek van 40 uur van maandag t/m
vrijdag met uitzicht op een vast contract.
Wil je nog meer informatie over deze functie?
Neem dan contact op met Jan Poels,
productiemanager Vermeerderingstuinen,
tel: 077 - 398 69 69
Is je interesse gewekt?
Mail dan je sollicitatie met CV voor 11 maart naar:
vacature@vermeerderingstuinen.nl of richt deze aan:

Tienrayseweg 9a 5961 NK HORST

www.vermeerderingstuinen.nl

Receptie jeugdprins en grote prins
Carnavalsvereniging De Dörper Kuus houdt op vrijdag 22 februari de receptie van jeugdprins Rowan I en
adjudant Mark bij The Apollo in Helden. Twee dagen later, zondag 24 februari, is de receptie van prins Nick II en
adjudant Martijn bij De Zoes in Helden.
De beide jeugdheersers
feliciteren kan vrijdag 22 februari
vanaf 19.49 uur en tot 20.49 uur.
Daarna is de receptie afgelopen
en gaat het feest in de discotheek
verder.
Prins Nick II, zijn vriendin Auke
en adjudant Martijn krijgen zondag
24 februari een receptie aangeboden

in ‘Kuuzetempel’ De Zoes in Helden.
Rond 14.00 uur start de optocht met
daarin jeugdprins Rowan I, adjudant
Mark, de dansmarietjes, raad van
elf, bestuur, vrienden en bekenden
met fanfare St. Cecilia voorop om
prins Nick II thuis op te halen.
De route gaat van de Molenstraat
via Akkerveld, Kloosterstraat,

Kesselseweg, Mariaplein, rotonde
‘Antiek’ en de Molenstraat terug naar
Kuuzetempel De Zoeskoel.
Voorafgaand aan de receptie
worden twee jubilarissen van
De Dörper Kuus gehuldigd.
Vanaf 15.11 uur start de receptie.
De muziek wordt gedaan door dj Rob
van Soest.

Gespecialiseerd in oude en zeldzame boeken

Taxateur naar Baarlose bieb
Taxateur Arie Molendijks komt op zaterdag 23 februari naar de bibliotheek in Baarlo. De Rotterdammer is
gespecialiseerd in het taxeren van oude en zeldzame boeken. Molendijks heeft al meer dan tweeduizend taxatiedagen achter zijn naam staan.
Molendijks weet veel over onder
meer bijbels, oude (handingekleurde)
atlassen, geïllustreerde werken,
reisboeken, handschriften,
documentatiemateriaal uit de
Tweede Wereldoorlog, oude brieven,
foto’s, ansichtkaarten en prenten.
Op zaterdag 1 december vierde de

Rotterdamse taxateur zijn jubileum
van tweeduizend taxatiedagen.
“De taxaties die hij verricht, zijn, zo
mogelijk, gebaseerd op opbrengsten
van vergelijkbaar materiaal op
recente veilingen”, aldus de
bibliotheek. “Jarenlang werkt hij al
samen met de Vrije Universiteit, de

Koninklijke Bibliotheek en andere
overheidsinstellingen. Regelmatig
wordt hij gevraagd bibliotheken
te taxeren voorafgaand aan een
veiling.”
Molendijks is te raadplegen op
zaterdag 23 februari van 10.00 tot
13.00 uur in de Baarlose bibliotheek.

Vreuge Vastelaoves Konzert
In DOK6 Theater in Panningen vindt op donderdag 28 februari het traditionele Ut Vreuge Vastelaoves Konzert
plaats. De muziek tijdens het concert is afkomstig van Minsekinder en Ton Engels. Het wordt de twaalfde editie
van het evenement.
Voorheen was het Venlonaar
Sjraar Peetjens die samen met de
bekende Venlose ‘vastelaovesgroep’
Minsekinder kwam optreden in DOK6.
Peetjes overleed echter eind janu-

ari op 96-jarige leeftijd. Vorig jaar
kon Peetjens ook niet komen en toen
al werd zijn rol overgenomen door
Ton Engels. Het repertoire tijdens de
avond bestaat uit traditionele ‘vas-

telaovesmuziek’, maar dan zonder
de polonaises en verkleedpartijen.
De deuren van DOK6 Theater zijn om
20.30 uur geopend en het concert
begint om 21.30 uur.
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Naar Nederlands kampioenschap

Voorronde FIFA
E-Talents Cup bij BEVO
Zo’n 35 jeugdleden van voetbalvereniging BEVO uit Beringe deden
zaterdag 2 februari mee met de voorrondes van het FIFA E-voetbal.
Perri Kranen en Lucas de Mulder bleken het beste te zijn in het digitale
voetbalspelletje. Zij mogen door naar het Nederlands kampioenschap
waar ze kans maken op de FIFA E-Talents Cup.

25-jarig jubileum bij
De Zonnebloem
Het toernooi in Beringe werd
georganiseerd voor jeugdleden vanaf
12 jaar. In plaats van het veld betraden ze de kantine, waar ze in 18
teams van 2 spelers tegen elkaar
streden voor de groepszege in 4 poules. De winnaars mochten door naar
de halve finale. Uiteindelijk wisten
Perri Kranen en Lucas de Mulder in
de finale Freek Zegers en Stef van
Grimbergen te verslaan. Perri en Lucas

gaan VV BEVO vertegenwoordigen
op het Nederlands kampioenschap
in de Jaarbeurs in Utrecht. Wanneer
dit plaatsvindt, wordt nog bekendgemaakt. BEVO wil het toernooi in de
toekomst vaker gaan organiseren, laat
ze weten. “Ook willen we het verder
uitbreiden voor alle leeftijden en het
toernooi openstellen voor mensen
die geen lid van de voetbalclub zijn.”
(Foto: Peter van Berlo, BEVO)

Nieuw cabarettalent
in DOK6
Yora Rienstra en Kiki Schippers staan op zaterdag 23 februari in DOK6
Theater in Panningen. De twee spelen een voorstelling in het kader van
Rabobanks Vliegende Start. Na afloop van het optreden beoordeelt het
publiek de talenten. Het talent dat na vijf avonden het beste wordt
gewaardeerd, mag volgend seizoen een avondvullende programma
verzorgen bij DOK6 Theater. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Tijdens de jaarvergadering van Zonnebloem Afdeling Helden die onlangs plaatsvond, werd
vrijwilligster Trees Dorssers gehuldigd. Ze is al 25 jaar lid van de vereniging. Ze was voorzitter van de
afdeling van januari 1999 tot januari 2015. Op de Zonnebloemdag was het in de garage van Trees
altijd een bloemenpracht. “Binnenshuis lagen de lijsten met namen en aandachtskaarten al mooi
gerangschikt klaar voor iedereen”, aldus de Zonnebloem. Trees ging diverse malen mee met de
Zonnebloemvakanties, legde vele huisbezoeken af en ging met gasten naar activiteiten.

Stille Omgang

Op bedevaart naar
Amsterdam
Het Gezelschap van De Stille Omgang organiseert elk jaar een bedevaartstocht in Amsterdam, waar een
nachtelijke stille tocht wordt gelopen door het stadscentrum. Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 maart.
Belangstellenden kunnen vanuit Meijel mee op bedevaart.
Op de avond van zaterdag 16 maart
komen duizenden bedevaartgangers
uit heel Nederland naar Amsterdam om
de Stille Omgang te lopen. Dit is een
stille tocht die ‘s nachts wordt gelopen
door het Amsterdamse centrum. Voor
of na de Omgang kunnen ze één van
de twintig eucharistievieringen bijwonen in de zeven kerken in de binnenstad. De bedevaart heeft dit jaar als
motto ‘Vreugde is het onmiskenbare
teken van God’. Voor jongere pelgrims

zijn er aparte vieringen in de Mozes- en
Aaronkerk.

Mirakelprocessie
De Stille Omgang volgt de route
die de pastoor van de Oude Kerk in
1345 zou hebben gelopen. Over hem
wordt verteld dat hij getuige was
geweest was een ‘eucharistisch wonder’ bij een zieke, dat het Mirakel
van Amsterdam wordt genoemd. In
de Middeleeuwen werd dit gevierd

met een mirakelprocessie. Sinds 1881
wordt dit gedaan door een nachtelijke
omgang in stilte, waarbij de bedevaartgangers al biddend en mediterend door de stad lopen.
Inwoners van Peel en Maas die
graag de Stille Omgang bij willen
wonen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Dit kan vóór vrijdag 8 maart bij Jac
Neessen uit Meijel via 077 466 12 77
of bij Jan Strik in Grashoek via
077 307 23 42.

Prins Eric II spreker

Lezing ‘Vastelaovend
in Baolder’
Yora Rienstra won in 2009
de Wim Sonneveldprijs op het
Amsterdams Kleinkunstfestival en
speelde de voorstelling ‘Paaz’ in
zalen door heel Nederland. Ook is
ze bekend van het programma
‘Rambam’. Kiki Schippers won de
persoonlijkheidsprijs van Cameretten

en de Annie M.G. Schmidtprijs.
Ze kreeg tijdens haar deelname aan
‘De Slimste Mens’ zelfs Maarten van
Rossem aan het lachen. De optredens op 23 februari zijn de vierde
in de reeks van vijf van Rabobanks
Vliegende Start. Op vrijdag 19 april
volgt de laatste. (Foto: Corbino)

Historische Werkgroep De Borcht uit Baarlo houdt dinsdag 26 februari een lezing over het thema
‘Vastelaovend in Baolder’. Deze vindt plaats in MFC De Engelbewaarder in Baarlo. Sprekers zijn prins Eric II
Vestjens en Herman van Megen.
Tijdens de lezing wordt ingegaan
op de historie van het Baarlose
carnaval. Onder meer de oorsprong
van het feest, de rol van de fanfare
in het dorp en de manier waarop de
eerste optochten in 1885, 1903 en

1925 werden georganiseerd,
komen voorbij. Er wordt ook
stilgestaan bij de oprichting van de
carnavalsverenigingen De Kook 55
en De Kook 59 en de manier waarop
door de jaren heen vorm is gegeven

aan de viering van ‘vastelaovend’.
Herman van Megen van
De Borcht en huidig prins Eric II geven
de lezing. Deze begint om 20.00 uur
op Tiendvrij 18 in Baarlo en de entree
is gratis.

30

cultuur

21
02

Agenda t/m 28 februari 2019
do
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Kienen

Aod Wieverbal Kessel en
Kessel-Eik

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

Red Cup Party
Tijd: 21.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

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

vr
22
02

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Viersprong Kessel

Reis- en fotopresentatie over Nepal
en Kirgizië door Pierre Franssen

Informatieavond KVW Baarlo

Receptie prins Beringe

za
23
02

zo
24
02

Paddentrek - afrastering plaatsen
bij ‘t Höltje

Krantenverkoop CV De Kook
Baarlo
Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Mis en receptie prins Kessel-Eik
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters Kessel-Eik
Locatie: kerk en daarna Ut Gemeinsjapshoes
Kessel-Eik

Tijd: 09.00 uur
Org: faunawerkgroep IVN Helden en buurt ‘t Höltje
Locatie: ‘t Höltje Helden

Voorstelling Jochen Otten Troosten

Krantenverkoop CV De Kieveloeët
Meijel

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: vanaf 09.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Inloopcafé voor iPads en iPhones

Repair café Baarlo

Receptie jeugdprinses Maasbree

Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Eetpunt dorpsontmoeting Meijel

Oud-ijzerinzameling

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht Baarlo
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Jong TopTalent Concert

Taxateur Arie Molendijks

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

Tijd: 10.00-13.00 uur
Locatie: bibliotheek Baarlo

Carnavalsdisco

Kinjeractie Kessel

Tijd: 18.30-20.15 uur
Organisatie: jeugdvereniging De Hobbits en
Stichting Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: clubgebouw Os Knip Kessel

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: huis-aan-huis in Kessel

Jeugdcarnavalsbal

50-plus-middag

Lezing ‘Vastelaovend in Baolder’

Tijd: 18.30-21.30 uur
Organisatie: Jeugd Werk Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Historische Werkgroep De Borcht
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo

Koebergbal

Britse Boëte Zitting

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Baarlo
Locatie: blokhut De Koeberg Baarlo

Tijd: 13.00-19.00 uur
Locatie: parkeerplaats Mafcentrum Maasbree

Receptie prinsentrio
Jong Nederland Grashoek

Jubileummis Leef & Droom

Vertoning film ‘Thuisland’

Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: Femmes Vocales Meijel
Locatie: Sint-Nicolaaskerk Meijel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Boeremoosbal ‘Boer Zoekt Vrouw’
Baarlo

Vreuge Vastelaoves Konzert met
Minsekinder en Ton Engels

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Grashoek
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Vertoning film ‘Thuisland’
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Receptie prins Helden
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: café De Zoes Helden
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Jantje Beton Collecte Maasbree
(t/m 28 februari)
Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Einduitvoering muziekproject
De Diamant Baarlo
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: De Diamant en fanfare Eendracht
Locatie: zaal Unitas Baarlo
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Inloopcafé voor tablets en smartphones
Tijd: 09.30-11.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Vastelaovesmiddag
Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Receptie jeugdprins en
adjudant Helden

Toneelvoorstelling Het Scherm
Open - Kontakt met Kootje

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Uitkomen kiëteprins of -prinses
CV D’n Hollehoeb

Cabaretvoorstelling Kiki Schippers
& Yora Rienstra

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Hollehoeb
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Rabobanks Vliegende Start
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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 24 februari
H. Mis 09.30.uur t.i.v.Jan Gielen en
overl. ouders; Theodorus Theunissen
en Petronella Theunissen-Beurskens.
Johannes Beurskens -Johanna
Engelen; Nel Theunissen-Schreurs en
overl. van de fam.
Woensdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur H. Mis in
de sacristie.
Overleden: Harrie Sijben, 83 jaar

Zondag 3 maart
Geen H. Mis
Overleden: Lambert Haanen, 62 jaar

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 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
Zondag 3 maart
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (jaardienst) en overl. fam. van
der Sterren-Vossen
Weekenden zijn niet regulier maar
geruild met Meijel i.v.m. de carnavals
vieringen in Grashoek en Meijel.

Parochie Egchel

Parochie Helden

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 24 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Johannus
Jacobs en Theodora Jacobs-Smits
(jaardienst); Theodorus Jacobs
en Hubertina Jacobs-Thiessen
(jaardienst); Piet Dorssers (b.g.v.
verj) en voor Grada Dorssers-Smets;
Pastoor Giel Peeters (b.g.v. zijn
geboortedag)

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 24 februari
H. Mis 10.00 uur - herenkoor
t.i.v. Maria van Dooren-Geraedts
(jaardienst) en Frans van Dooren;
Jeanne Janssen-van Rijt (b.g.v. verj);
Jeu Absil en zoon John en fam. Absil en
fam. Ottenheijm; Jo Van den Beuken-

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 24 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang: Dameskoor
Lectoren: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Truu en
Handrie Hendrix-Lichteveld.
Sjeng Vaessen, overl. ouders en
Toon en Maria Vaessen. Jaardienst
Maria Engels-Peeters, Harie Engels
en Sjeng Janssen. Jaardienst
Twan Wijnen, Mia Engels-Denissen
(ver aardag), Theo Engels en overl.
familie. Jaardienst Leo Winthaegen.

Jaardienst Toon Hovens en overl.
familie Hovens-Janssen.
Toën van de Kerkhof en overl. familie.
Zeswekendienst Ben van Gaal en
Toos van Gaal-Vaessen.
Vrijdag 1 maart
Eerste vrijdag van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.
Mededelingen
Zondag 3 april wordt de
Eucharistieviering verzorgd door
carnavalsvereniging D’n Hab met
muziek van de Hofkapel. De H. Mis
begint om 10.00 uur.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl

vintage • industrieel • brocante

Korsten (jaardienst en verj); Nellie
Nijssen-Joosten (21-2-1933) en overige
overledenen familie Joosten en Nijssen
Extra collecte vw de weekboekjes.

Parochie Koningslust
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 23 februari
H. Mis 17.30 uur b.g.v. carnaval t.i.v.
Nelly Verhaegh-Gommans (jaardienst);
Henk Oostdam;
Zaterdag 2 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 23 februari
H. Mis 19.00 uur Jubileumviering
Femmes Vocales (30jaar) t.i.v.

Kerkdiensten
Zaterdag 23 februari
19.15 uur. Zes wekendienst voor
Sjra Stroucken.
Woensdag 27 februari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van
de parochie.
Zaterdag, 2 maart
9.15 uur Mevr. Tiny Peeters/Wolters.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 23 februari
17.00 uur H. Mis in verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 24 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.

service 31

Ria Brummans-Parren (coll);
Jan Strijbos (jaard); Thei CranssenStrijbos (verjaardag); uit dankbaarheid
Maandag 25 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 26 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 28 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 21 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 22 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 23 februari
H. Mis 19.00 uur - blaaskapel
De Dorsvlegels t.i.v. lev. en overl.
leden carnavalsvereniging De Kuus
Oeht Kepèl; Joke Goes; Silvester
Janssen, Maria Smeysters, Jozef
Janssen, Wiel Hendrix, Bep HendrixJanssen en Hubert Janssen (gest.
jaardienst); Jo Ramaekers (bgv. verj.)
Zondag 24 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Jaardienst Pierre Engels.
Jaardienst Jaques Wijnhoven en
Nelly Graat.
Jaardienst Grada Meerts en voor
Willem Meerts zoon Harry en
Josephina Meerts.
Jaardienst Trix Peulen-Niessen.
Donderdag 28 februari
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Truus Caris-Schreurs, 69
jaar, Voorste Horst 14.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 24 februari
12.30 uur Voor alle overleden en
levende leden van C.V. de Eikkaters.
Zondag 3 maart
9.30 uur Voor de parochie.

Zondag 24 februari
Doopsel in de kerk van Panningen
om 14.00 uur: Dae Peeters
15.00 uur: Nowy Peters
Dinsdag 26 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel t.i.v.
Anna De Bruijn (jaardienst)
Woensdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 28 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Meldingen
Vanaf maandag 04 februari zijn
onze openingstijden van het
parochiecentrum gewijzigd.
De nieuwe openingstijden zijn;
Maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagochtend van 8.30 uur 11.30 uur.

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

Woensdag 6 maart - Aswoensdag
19.00 uur Afsluiting carnaval en
uitreiking van het askruisje.

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

2
2.500lomop
kring

De Hypotheekshop
Makelaardij
Taxaties

Bel 0475 440568

voor een afspraak
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310 x 218 cm

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

compleet met oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak,
werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENSIS
IS
SUPERKEUKENS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Migot

300 cm

Breitner

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4.199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

94%

