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Vastelaovessferen
Peel en Maas verkeert al weken volop in de ‘vastelaovessferen’. Na alle prinsonthullingen, recepties en bonte avonden barst vanaf vrijdag 1 maart het jaarlijkse feest
weer los. De Sleuteloverdracht in Beringe, de optochten door de hele gemeente, de Bonte Boete Belaeving in Panningen, ‘Dit waas d’n Baum!’ in Maasbree of het
Kieveloeëte Treffe in Meijel, ongetwijfeld worden de ‘vastelaovesactiviteiten’ allemaal weer goed bezocht. En hangt er een wolk van verbondenheid en blijdschap over de
gemeente. In Kessel namen op vrijdag 22 februari de jongeren van jeugdvereniging De Hobbits al een voorschot op het naderende feest met een heuse carnavalsdisco.
Onder het oog van de ‘grote’ prins Maikel I van De Kevers werd prinses Melissa onthuld als heerser van de jeugdverenigingen. Samen met haar adjudant Laura zag zij hoe
een goedgevuld Hobbitgebouw De Knip een prima voorbereiding op de ‘vastelaovend’ beleefde.

‘Verdachte verkrachting
komt uit Maasbree’
De 57-jarige man die verdacht wordt van een verkrachting in 2002 in Lottum komt uit Maasbree.
Dat meldde Dagblad De Limburger vrijdag 22 februari. De man werd opgepakt nadat begin januari bleek dat
het DNA van de verdachte, dat sinds vorig jaar in de landelijke databank zit, matcht met het DNA dat zeventien jaar geleden werd gevonden.
De politie doet geen uitspraken
over de woonplaats van de verdachte,
maar De Limburger meldde desondanks dat de verdachte uit Maasbree
komt. Hij zou volgens de krant DNA
hebben moeten afstaan nadat hij
vorig jaar opgepakt werd voor het
vernielen van auto’s in Maasbree.
Verschillende keren werden in het
dorp auto’s bekrast en banden lek
gestoken. Het DNA leidde de politie naar de oude verkrachtingszaak.

Ondanks grote media-aandacht werd
de dader toentertijd niet gevonden.
“Uitgebreid rechercheonderzoek,
berichten in de opsporingsprogramma’s
De Gouden Tip en AVRO’s Opsporing
Verzocht leidden destijds niet tot de
oplossing van dit misdrijf”, aldus de
politie. “Op 17 september 2002 was
de destijds 18-jarige vrouw betrokken
bij een aanrijding met de verdachte op
de Nachtegaallaan in Horst”, bracht de
politie vorige week naar buiten. De auto

van het slachtoffer raakte bij de aanrijding zodanig beschadigd, dat zij
niet verder kon rijden. De verdachte
bood aan haar naar huis te brengen.
Toen de vrouw instemde, nam de
man haar mee naar een bosgebied
enkele kilometers verderop in Lottum
en verkrachtte het 18-jarige slachtoffer. “Op de plaats delict werden DNAsporen gevonden die zijn veiliggesteld
en in de landelijke DNA-databank zijn
opgeslagen”, aldus de politie.
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Raad wil volledige aanpak Roggelseweg
De gemeenteraad van Peel en Maas vindt het verleggen van de komgrens op de Roggelseweg in Helden niet
voldoende. Ze zou liever zien dat de hele weg binnen de bebouwde kom verkeersveiliger wordt gemaakt.
Wethouder Paul Sanders gaf tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 februari echter aan dat hij blij is dat er
nu überhaupt een plan is.
In het plan dat dinsdag tijdens de
raadsvergadering aan de raad werd
voorgesteld, wordt de bebouwde
komgrens op de Roggelseweg verplaatst. De grens ligt nu ter hoogte
van Böskesveld, maar het college wil
die een kleine 300 meter opschuiven
tot het kruispunt met de Molenheg.
Daardoor rijden automobilisten vanuit Roggel eerder de bebouwde kom
binnen en wordt de 50 kilometerzone
vergroot. Het huidige losliggende
fietspad wordt voetpad en op de weg
worden rode fietssuggestiestroken
aangebracht. Deze maatregelen moeten ervoor gaan zorgen dat automobilisten die het dorp binnenrijden, hun

snelheid verminderen.
Aanleiding voor het verplaatsen
van de komgrens, is de bouw van
de nieuwe wijk Weidebos naast de
Roggelseweg en de acties die onder
anderen aanwonende Theo Geurts
voerde om de weg verkeersveiliger
te maken. Die gaf eerder al aan blij
te zijn dat er nu actie wordt ondernomen die ervoor moeten zorgen dat er
minder hard gereden wordt. “Maar ik
wil in de toekomst nog meer verkeersremmende maatregelen op de weg
realiseren.”
Dat was ook de strekking tijdens de
gemeenteraadsvergadering op dinsdag
26 februari. De partijen zijn blij dat er

iets aan de Roggelseweg gedaan gaat
worden, maar hopen eigenlijk op meer
maatregelen binnen de bebouwde
kom. Ze vrezen dat automobilisten tussen de komgrens en de rotonde bij de
Kaupman alsnog het gaspedaal in gaan
drukken. “Nu worden automobilisten
door de aanpassing bij de komgrens
afgeremd, maar naderhand denk ik
dat er tot aan de Kaupman hard wordt
doorgereden. Dan is het de vraag of
je met alleen de komgrens aanpassen
veel opschiet”, aldus Frits Berben van
PvdA/GroenLinks. Angela van Roij van
CDA zou er graag drempels zien.
Ook aan de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt licht getwij-

feld. Volgens Joep Hermans van Lokaal
Peel&Maas is er met dit plan onvoldoende rekening met fietsers gehouden, aangezien die nu naar de weg
worden ‘verplaatst’. “We zouden het
liefste zien dat de hele Roggelseweg
tot aan de rotonde bij de Kaupman
wordt aangepakt en er een nieuw ontwerp voor de weg wordt gemaakt.”
Frits Berben van PvdA/GroenLinks
schaarde zich achter Hermans. “Het
weghalen van het vrijliggende fietspad geeft een onveilig gevoel.” CDAraadslid Van Roij vraagt zich af hoe er
toezicht wordt gehouden op de verkeersveiligheid voor de fietsers en
voetgangers.

Snelheid minderen
Wethouder Paul Sanders is ervan
overtuigd dat het verplaatsen van
de komgrens en het realiseren van

een komremmer gaat werken de
snelheid op de weg te verminderen.
“We hebben als gemeente veel wegen
op deze manier opnieuw ingericht.
We zien de snelheden daar en kunnen
zeggen dat het werkt.” Hij liet weten
begrip te hebben voor de twijfels van
de raadsleden, maar gaf ook aan blij
te zijn dat er na jaren eindelijk een
plan voor de Roggelseweg ligt. Zeker
nu de provincie een stop heeft gezet
op de financiële middelen voor grote
verkeersprojecten. “Het plan dat er
nu ligt, is wat de provincie ons heeft
aangeboden. Als we met ze om tafel
willen om iets heel anders te vragen,
kan het nog weleens heel lang gaan
duren. Het heeft al veel tijd gekost
om de provincie hiervoor om tafel te
krijgen.”
De gemeenteraad beslist op dinsdag 12 maart over de komremmer.

Colofon

Miljoenenclaim Breebronne Maasbree
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Peel en Maas moet opnieuw rekenen
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Gemeente Peel en Maas heeft haar rekenhuiswerk in de ogen van de Raad van State niet goed gedaan. Recreatiepark BreeBronne in Maasbree
wil zeven miljoen euro schadevergoeding van de gemeente, terwijl die 48.000 euro voldoende vond. De rechter oordeelde daarom dat de gemeente
de rekensom opnieuw moet maken. Die beraadt zich nu welke specialist dat moet gaan doen.
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Tien jaar geleden waren er plannen om glastuingebied Siberië in
Maasbree uit te breiden. Die plannen werden in 2010 goedgekeurd.
Op 50 meter afstand van de noordelijke kant van recreatiepark
BreeBronne werden kassen gebouwd
van 12 meter hoog. In de jaren daarvoor waren enkel kassen van maximaal 2,5 meter hoog toegestaan.
Die hogere kassen zouden het uitzicht van parkgasten belemmeren en
het licht van de kassen zou overlast
geven, stelde BreeBronne-eigenaar
Frank van Gerven destijds. Het park
zou minder aantrekkelijk zijn geworden, daardoor in waarde zijn gedaald

en de eigenaars zouden omzet zijn
misgelopen. Van Gerven stapte naar
de rechter en eiste een schadevergoeding van ruim zeven miljoen euro van
de gemeente.

Geen schade
Gemeente Peel en Maas oordeelde echter dat het park geen
schade had opgelopen. En omdat er
destijds in het park arbeidsmigranten
werden opgevangen, zou BreeBronne
toch voldoende inkomsten hebben.
Van Gerven was het daar niet mee
eens, ging in hoger beroep bij de Raad
van State en kreeg daar gelijk. De
gemeente stelde toen een vergoeding

van 48.000 euro voor. Te weinig, vond
het recreatiepark.
De Raad van State oordeelde dat de
gemeente niet juist had gerekend. Die
moet daarom opnieuw in de bedrijfscijfers van het Maasbreese park gaan
duiken. Ze moet aan de hand daarvan bepalen of BreeBronne inderdaad financiële schade heeft geleden,
of deze schade verzekerd is en of er
dus een schadevergoeding gegeven
moet worden. In haar uitspraak liet de
rechtbank weten op welke manier de
gemeente die rekensom moet maken.
Een woordvoerster van gemeente Peel
en Maas laat weten dat er nu gezocht
wordt naar een specialist die dat gaat

doen. Mocht uiteindelijk blijken dat
er inderdaad een schadevergoeding
betaald moet worden, dan komt deze
voor rekening van de ontwikkelaar
van het glastuingebied.
Tijdens de rechtszaak kreeg de
adviseur die de gemeente in de
arm had genomen om de schade te
bepalen ook nog een standje van het
tuchtcollege. Omdat hij eerder betrokken is geweest bij de zaak, kon er
twijfel ontstaan of hij wel onafhankelijk was. Ook was niet duidelijk of hij
de bevoegdheid had om de waarde
van het recreatiepark te bepalen.
Daarvoor kreeg de adviseur een officiële waarschuwing.

Informatiebijeenkomst gepland

Plan voor zonnepark in Beringe
Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft het plan om een zonnepark neer te leggen in het buitengebied van Beringe. De zonnepanelen moeten op een stuk land aan de Schorfweg en Koelenweg komen. Het plan bevindt zich echter nog in een pril stadium, zo laat het energiebedrijf weten. Op woensdag 13 maart vindt een informatiebijeenkomst over het onderwerp plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Het idee voor het zonnepark
komt voort uit het idee van de
grondeigenaren om windmolens op
de beoogde locatie neer te zetten.
Dat plan, Windpark Beringe, werd na
een onafhankelijk onderzoek door
de gemeente afgewezen ten faveure
van Windpark Egchelse Heide. De
initiatiefnemers daarvan zijn bezig
met de realisatie van vijf windmolens pal naast het beoogde zonnepark. Het zonnepark zal geen last
hebben van de windmolens, zo laat
Matthijs Oppenhuizen van Raedthuys
weten. “De hoeveelheid schaduw die
windmolens veroorzaken, is beperkt.
Er zijn in Nederland zelfs steeds
vaker initiatieven om wind- en zonneparken te combineren. Dat wordt
dus niet als een probleem ervaren.”
Het zonnepark moet zo’n 28 hec-

tare groot worden. Dat zou volgens
Raedthuys ruim 25 miljoen kilowattuur
per jaar op moeten leveren. “Inwoners
en bedrijven in de gemeente Peel en
Maas verbruikten in 2017 samen circa
262 miljoen kilowattuur”, aldus het
bedrijf. “Als het zonnepark 25 miljoen
kilowattuur per jaar opwekt, is dat
ongeveer 10 procent van het totale
elektriciteitsverbruik in de gemeente
Peel en Maas.” Een tijdsplanning heeft
het bedrijf nog niet. “Aan de hand van
het gesprek met de omgeving wordt
duidelijk hoe het plan kan worden
ingevuld en wat de planning kan zijn.”

Kwart opbrengst naar
omgeving
Maar voordat er een vergunning
aangevraagd of een formele procedure

gestart wordt, wil het bedrijf eerst
met de omgeving in gesprek. “We vinden het belangrijk om met omwonenden in gesprek te gaan, omdat wij een
idee hebben in hun woonomgeving”,
aldus Oppenhuizen. “In onze ogen is
het niet meer dan normaal om daarom
met de omwonenden in gesprek
te gaan, ook als dat er relatief weinig zijn. Daarnaast zijn er nog opties
omtrent het zonnepark die we kunnen
bespreken met de omgeving, zoals
landschappelijke inpassing en financiële participatie via bijvoorbeeld een
coöperatie.” Raedthuys Pure Energie
heeft het idee om 25 procent van het
zonnepark beschikbaar te stellen aan
de omgeving, bijvoorbeeld via een
energiecoöperatie. Mogelijke zaken
die besproken worden bij de bijeenkomst op 13 maart zijn de weerkaat-

sing van licht van de zonnepanelen
en het geluid dat een zonnepark
produceert. Volgens Oppenhuizen
maken alleen de transformators die
nodig zijn bij een zonnepark een licht
zoemend geluid. “Maar dat valt al
snel weg tegen achtergrondgeluiden
in de omgeving.” De lichtweerkaatsing is vrij simpel op te lossen, vertelt Oppenhuizen. “Dit kan worden
opgevangen met landschappelijke
inpassing, zoals bosschages rondom
het zonnepark die dezelfde hoogte
hebben als de zonnepanelen.”
De bijeenkomst in gemeenschapshuis De Wieksjlaag op woensdag 13 maart begint om 19.30
uur. De inloop is vanaf 19.00 uur.
Raedthuys geeft op de avond nadere
toelichting op het plan en heeft visualisatie hoe het eruit komt te zien.
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Herinrichting rondom Huis
van de Gemeente gestart
De aanpassingen aan het gebied rondom het Huis van de Gemeente in Panningen zijn op vrijdag 22 februari
officieel van start gegaan. Wethouder van gemeente Peel en Maas Paul Sanders en gedeputeerde Eric Geurts
gaven het startsein voor de werkzaamheden aan onder meer het Wilhelminapark en de parkeerplaats bij het
Huis van de Gemeente. Omwonenden van het park zijn nog steeds tegen het plan van de gemeente.
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Jeugdkampioenschappen

Prijs voor jonge
buuttereedner
Maasbree
De 12-jarige Thijs Wijnen uit Maasbree is zaterdag 23 februari derde
geworden tijdens de Limburgse jeugdkampioenschappen buuttereednen in Susteren. Hij deed voor het eerst mee aan de wedstrijd.

Sanders en Geurts onthulden het
bord waarop de plannen staan en
namen daarna plaats in een kraan
om de symbolische eerste handeling
te verrichten. De aanpassingen aan
het gebied rondom het Huis van de
Gemeente bevatten onder meer het
uitbreiden van het Wilheminapark,
het realiseren van een parkeerplaats

in datzelfde park en het verminderen
van het aantal parkeerplaatsen aan
de Wilhelminastraat. De omwonenden van het Wilhelminapark, verenigd
in actiegroep ‘Behoud het Park’, willen niet dat er een bouwkavel in het
park komt te liggen. De gemeenteraad
besliste vorig jaar februari dat, om zo
kosten te besparen, een gedeelte van

het Wilhelminapark opgeofferd moet
worden voor een bouwkavel. De actiegroep duikelde twee raadsbesluiten
uit de jaren 90 op om de kavel tegen
te houden. De groep stuurde de twee
besluiten deze week in als ingezonden
brief. Mogelijk maken ze nog de gang
naar de rechter om het raadsbesluit van
een jaar geleden aan te vechten.

Kessel-Eik

Slaapzak in de prijzen
Een slaapzak die is ontwikkeld door leerlingen van basisschool Dr. Poels in Kessel-Eik is op zaterdag 16 februari
in de prijzen gevallen. Bij de Benelux-finale van de First Lego League wonnen de Kessel-Eikse leerlingen de Global
Innovation Award. Die award wordt uitgereikt aan de beste innovatieve oplossing die realistisch en uitvoerbaar is.

Het thema van de First Lego
League was dit jaar Into Orbit. Een
oplossing zoeken voor een probleem in de ruimte stond centraal. De
Eikkaters, de naam van het KesselEikse team, maakten een slaapzak die
heimwee tegen kan gaan in de ruimte.

De jury vond het een mooi idee, zo
laat de school weten. “Ook was men
positief over het feit dat dit idee voor
andere doeleinden geschikt kan zijn,
zoals bijvoorbeeld voor kinderen die
langdurig in een ziekenhuis verblijven.”

Wereldwijd nemen driehonderd
teams deel aan de wedstrijd. Uit al die
teams worden de twintig beste gekozen om deel te nemen aan de finale
die in de Verenigde Staten plaatsvindt.
Of de Kessel-Eikse school daarbij zit,
wordt eind april bekendgemaakt.

Er deden in totaal acht jeugdigde
buuttereedners uit Limburg mee in
de leeftijd van 8 tot en met 13 jaar.
Ze streden in de categorie Jeugd en
Jóngere. Thijs deed mee in de categorie Jóngere. De jonge buuttereedner uit Maasbree stond als vijfde
deelnemer in de buutteton en bracht
zijn buut ‘Tumpke geit op schoëlreis’.
Eerder stond ‘Tumpke’ op het podium
van de grote zittingen en ouderen
zitting van carnavalsvereniging D’n
Hab in Maasbree. Thijs mocht uitein-

delijk de derde prijs mee naar huis
nemen. “Een geweldige prestatie
van deze pas 12-jarige die voor de
eerste keer deelnam aan dit kampioenschap”, aldus Twan Smets uit
Maasbree, die zelf buutteworkshops
geeft bij D’n Hab. De 130-jarige
Dylano Driessens uit Merkelbeek
werd eerste Jóngere met zijn buut
‘Theike de Jeuggouverneur’. Bij de
Jeugd werd de 10-jarige Sem de
Wilde uit Velden eerste met zijn buut
‘Truuk van schoolkamp’.

TROTS OP OZZE

BRONZE VOT
www.bakkerijbroekmans.nl
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Enige en algemene kennisgeving

Als het leven niet meer is zoals je wilt,
als veel je wordt ontnomen,
Als je moet toelaten dat iemand anders je verzorgt,
Als dát leven je leven niet meer is,
dan komt het moment dat het goed is geweest.
In haar eigen vertrouwde omgeving is zaterdagmiddag
overleden onze zus, schoonzus en tante

Bep Knapen
* 19 mei 1943

Meijel

† 23 februari 2019

Broers en zussen
Schoonbroers en schoonzussen
Neven en nichten
Correspondentie-adres
Churchilllaan 5, 5768 AC Meijel
Volgens de wens van Bep is haar lichaam
ter beschikking gesteld aan de wetenschap.
Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers
en vrijwilligers van Zorgcentrum St. Jozef en dr. Habets
voor de goede verzorging van Bep.

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.

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.

Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

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

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

THANATOPRAXIE
Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

tel. 077-3078642
Panningen

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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.
Gezocht hulp in huishouden
tel. 06 20 59 90 11.
Atelier De Stal. Voorjaarworkshops
met veel bloemen in eigenzinnige
objecten! Interesse? Data in agenda.
www.atelier-destal.nl

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Het Panningse café Tinus gaat flink uitbreiden. De kroeg zit in hetzelfde gebouw als waar de kledingzaak Kids Place in gevestigd is. Die
winkel maakt de overstap naar de andere kant van de weg. Kastelein
Martijn Lacroix van Tinus besloot het gedeelte waar de kledingwinkel zat
bij zijn zaak te voegen, waarmee de kroeg meer dan verdubbeld wordt.

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
Gezocht: klusjesman om mij
(vr. 55 jr) mee te helpen. Liefst
vutter/gepensioneerd met vold. vrije
tijd. Locatie Helden. Klusjes: texen,
lampen ophangen, kastje in elkaar
zetten, etc. Leuke kleine verdienste.
Mail heldenp5988@gmail.com
Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Beter omgaan met stress? Stoppen
met piekeren? Rust vinden en beter
slapen? Dan is mindfulness wellicht
iets voor jou. De Mindfulness training
te Panningen start op 13 maart a.s.
van 19.00-21.00 uur. Er zijn nog een
paar plaatsen. www.sensus-pvs.nl of
T 06 13 74 75 29.
Verloren gouden armband,
omgeving gemeenschapshuis
Panningen. Tegen beloning terug
bezorgen. Kepringelehof 1 Panningen
077 307 21 58.
Wij zoeken een oppas aan huis voor
een hond, een kat en drie paarden als
we eens een lange dag (en eventueel
een nacht) weg willen. Wie heeft
interesse? Ervaring met paarden is
gewenst. Wij wonen in Maasbree.
06 29 57 47 23.
Therapeute zoekt een collega om
kantoor/praktijkruimte mee te delen
in Panningen. Bij interesse mail naar
praktijkpanningen@gmail.com
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Diane Maasbree: donkere Hollandse
dame ontvangt heel discreet, ook
heren op leeftijd! 06 16 67 03 81.
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.

Garagebedrijf
W. Aarts

HAN-MARK
ARENDSE

Café Tinus wordt
dubbel zo groot

VEILIG RIJDEN
GOED ZICHT
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

“Waar nu nog het café zit, komt
straks een feestzaal”, vertelt Lacroix.
“Het café verhuist naar het nieuwe
stuk en krijgt een ingang aan de
winkelstraat. De oude ingang blijft
bestaan en leidt voortaan naar de
zaal.” Tussen de twee gedeeltes komt
een deur die ze verbindt bij grotere
evenementen. “Op die manier kunnen er besloten feesten in de zaal
plaatsvinden, terwijl het café gewoon
open kan zijn. Ik merk ook dat wanneer er een band speelt bij Tinus er
andere bezoekers binnen zijn dan
op een ‘gewone’ avond. Door in het

vervolg de band in de zaal te laten
spelen, kan er in het café geborreld
worden.”
Het terras verhuist naar de parkeerplaatsen die aan de zijkant van
het huidige Kids Place liggen. Ook
komen er mogelijkheden om te lunchen en dineren in het café. Lacroix
krijgt de sleutel op vrijdag 1 maart.
Vanwege de ‘vastelaovend’ beginnen
ze een week later met de verbouwing. De uiterste streefdatum om het
klaar te hebben, is met Pinksteren,
vertelt de kastelein. “Maar liever nog
wat eerder. Hoe eerder hoe beter.”

Slagerij Gielen-broer opent winkel

Slagerij terug in
Baarlo
Baarlo heeft binnenkort weer een slagerij in het dorp. Baarlonaar
Frank Gielen van online-winkel Meatshop opent in april een fysieke
winkel waar hij zijn vleesproducten gaat verkopen. Hij vestigt zich niet
zomaar op een willekeurige plek, maar in het pand op de Veldstraat in
Baarlo waar het voormalige familiebedrijf Slagerij Gielen gevestigd was.
Slagerij Gielen aan de Veldstraat
werd in 1895 opgericht door de
Baarlose familie Gielen en ging afgelopen oktober failliet. Een doorstart
was niet mogelijk. De laatste eigenaar,
John Gielen, was de vijfde generatie
die het bedrijf onder zijn hoede had.
Van 1998 tot 2001 runde hij de slagerij samen met zijn broer Frank, die
daarna uit het bedrijf stapte. In 2004
begon Frank zijn eigen slagersbedrijf,
Meatshop, waar hij online vleeswaren
verkoopt. Daar komt nu een fysieke
winkel bij in het pand waar het voormalige familiebedrijf lag. Het pand
is gekocht door twee Baarlose investeerders, laat Frank weten, die zelf het
pand gaat huren. “In maart gaan we
beginnen met de winkel inrichten en
in de eerste week van april willen we
open gaan. Er gaan geen grote verbou-

wingen plaatsvinden. Ons eigen logo
komt op de gevel en in de winkel zijn
straks nostalgische foto’s te zien, zoals
uit de tijd dat mijn overgrootvader de
zaak begon en uit mijn eigen jeugd.”
Frank vindt het bijzonder dat hij
als het ware in de voetsporen van zijn
overgrootvader stapt. “Hij is geboren
in oktober 1871, ik in oktober 1971.
En net als hij ben ik landbouwer en
vleeshouwer. Ik bracht mijn hele jeugd
door in de slagerij. Daarom vind ik het
belangrijk om te blijven herinneren
aan het familiebedrijf, dat volgend jaar
eigenlijk 125 jaar zou bestaan.” Voor
de webshop verandert er niets, laat
Frank weten. “Die blijft zoals hij is. Wel
kan men straks de bestelling zelf in
de winkel afhalen of verse producten
in de winkel kopen.” De winkel gaat
straks drie dagen per week open.

winkel&bedrijf 05
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Door Hermans Groep

Recreatiepark BreeBronne overgenomen
Recreatiepark BreeBronne in Maasbree wordt overgenomen door de Hermans Groep. De naam van de camping blijft hetzelfde. De Hermans Groep is
onder meer bekend van binnenspeeltuin Ballorig, waarvan inmiddels vijf vestigingen in Limburg bestaan. De familie Van Gerven blijft eigenaar van het
huisvestingsbedrijf Work and Stay en de woonunits en het logiesgebouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten nabij het Maasbreese recreatiepark.

richten”, aldus Lottie. “Het park in
Maasbree willen we graag uitbreiden en we zijn op zoek naar andere
locaties waar we huisvesting kunnen
realiseren.”
Roy Hermans is eigenaar van de
Hermans Groep. Hij opende in 2007 de
eerste Limburgse vestiging van binnenspeeltuin Ballorig. Inmiddels is dat uitgebreid naar vijf Limburgse locaties. In
2015 werd dagrecreatiepark Fun Valley
overgenomen. Met de slogan ‘Wir sind
wieder da’ wil de nieuwe eigenaar
proberen het recreatiepark in Maasbree
weer in de belangstelling van kampeerders uit Nederland en Duitsland te
brengen. Net zoals in de jaren 90 toen
het park vijf sterren kreeg van ADAC, de
Duitse variant van de ANWB.

Fun Valley formule

“Natuurlijk roept de verkoop emotie op, maar de blijdschap overheerst”,
zo vertelt Lottie van Gerven van Work
and Stay. Lottie is de dochter van Frank
van Gerven die sinds 1976 BreeBronne
exploiteert. “We zijn hartstikke blij
met de Hermans Groep en we hebben
er superveel vertrouwen in dat het
park goed geleid gaat worden. We zijn
ook buren met onze bedrijven, dus het
is wel handig als we elkaar vertrouwen”, vertelt Lottie lachend.
De familie Van Gerven besloot
BreeBronne van de hand te doen,
omdat ze te weinig toekomst zag voor

de bestaande formule. “Er was een
overaanbod van traditionele campings
en een koerswisseling was nodig”,
zo staat te lezen in een uitgebracht
persbericht. “We hebben twee jaar
geleden besloten het park te koop
te zetten”, vertelt Lottie. “De makelaar zei toen dat het zeker drie jaar
kon duren. We zijn al een jaar met de
Hermans Groep in gesprek en hebben
nu dus na twee jaar al kunnen verkopen. Het is sneller gegaan dan we
gedacht hadden.” Frank en Lottie gaan
zich vanaf half maart, als de verkoop
officieel is, alleen nog bezighouden

College van B&W Peel en Maas

PvdA/GroenLinks
stelt vragen over
BreeBronne
Politieke partij PvdA/GroenLinks heeft naar aanleiding van de verkoop
van recreatiepark BreeBronne vragen gesteld aan het College van B&W
van Peel en Maas. De partij vraagt zich af of het recreatiegedeelte en het
gedeelte waar de huisvesting van arbeidsmigranten ligt, zomaar losgekoppeld van elkaar kunnen worden.
De fractie stelt dat de provincie
destijds bij uitzondering goedkeuring
heeft verleend aan de pilot voor het
huisvesten van shortstay-migranten
op het nieuwe terrein van het recreatiepark. Volgens de PvdA/GroenLinks
was het doel daarvan om te zorgen
dat het recreatiepark gerevitaliseerd
kon worden met de inkomsten uit de
huisvesting van de arbeidsmigranten.
“Dit is vastgelegd in de regels van
het bestemmingsplan. In hoeverre
is het dan mogelijk dat de eigenaar
van BreeBronne nu het recreatiedeel
afzonderlijk verkoopt?”

Loskoppeling
Volgens de politieke partij is de
pilot, waar de gemeenteraad in 2015
heeft ingestemd, door de loskoppe-

ling niet meer van toepassing. Daarom
vraagt PvdA/GroenLinks zich af of de
loskoppeling wel mogelijk is zonder
voor beide terreinen nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen. Ook wil
de fractie weten of de verkoop niet
aan de gemeenteraad voorgelegd had
moeten worden. Verder wil de partij ook de rol van het college weten
met de vragen: ‘Zijn de plannen aan
het college voorgelegd en heeft het
college hiermee ingestemd dan wel
medewerking toegezegd?’ en ‘Is het
college met ons van mening, dat hierdoor een precedent ontstaat, waardoor er meer tijdelijke nederzettingen
kunnen gaan ontstaan in het buitengebied?’
Het college neemt de vragen in
behandeling.

met Work and Stay, het bedrijf dat zich
richt op de huisvesting van arbeidsmigranten. Het bedrijf heeft in Maasbree,

naast BreeBronne, en in Baarlo vestigingen waar arbeidsmigranten gehuisvest worden. “Daar gaan we ons op

De Hermans Groep gaat de formule van Fun Valley introduceren op
de Maasbreese camping. “De dagrecreatie en groepsactiviteiten van Fun
Valley worden op BreeBronne aangevuld met bijzondere verblijfsrecreatie”,
aldus het bedrijf. “Al vanaf de meivakantie 2019 gaat het vernieuwde
BreeBronne gasten verwelkomen.”
Ook geeft het bedrijf aan het aantal
werknemers te willen uitbreiden de
komende jaren.

•

Oh, zit dat zo!
Gebrek bij verkoop woning
Door: Bart van den Berg, makelaar/taxateur Aelmans Intermakelaars
Als de gebreken aan een door u verkochte woning ernstig zijn, bestaat de kans dat de koper
ontbinding van de koopovereenkomst vordert. De woning voldoet immers niet aan zijn verwachtingen.
Wanneer kan dit worden gevorderd?
Wie een bestaande woning
koopt, koopt de woning in de staat
waarin die zich op dat moment
bevindt. In de koopovereenkomst
is dan ‘inclusief alle zichtbare en
onzichtbare gebreken’ opgenomen. Vanaf de eigendomsoverdracht komen eventuele
gebreken aan de woning voor
rekening van de koper. Afhankelijk
van de omstandigheden zijn er
twee uitzonderingen waarin de
verkoper toch aansprakelijk kan
zijn indien er na de eigendomsoverdracht toch nog een gebrek
aan het licht komt. Er moet sprake
zijn van een ernstig gebrek of het
moet een gebrek betreffen dat de
verkoper ten onrechte niet heeft
gemeld.
Om te beginnen is voorkomen

www.aelmans.com

uiteraard beter dan genezen.
De verkoper heeft een bepaalde
mededelingsplicht. Hij is verplicht
om alle gebreken die hij kent mede
te delen aan een potentiële koper.
Als NVM-makelaar vergewissen we
ons zo goed mogelijk van de staat
van de te verkopen woning.
Mocht er achteraf echter toch
een gebrek aan de woning aan het
licht komen, dan kan de koper
ontbinding van de koopovereenkomst vorderen. Dit kan uiteraard
niet bij zo maar elk gebrek. Wettelijk
is bepaald dat bij een gebrek
ontbinding van de koop mogelijk is,
tenzij dat gebrek te gering is om de
ontbinding te rechtvaardigen. Ook is
van belang of de koper onevenredig
in zijn woongenot wordt belemmerd. Een rechter zal te allen tijde

www.boutenmakelaardij.nl

een afweging maken tussen de
belangen van beide partijen.
Voorkom problemen achteraf
en laat u bij de verkoop van uw
woning professioneel begeleiden
door één van de NVM-makelaars
uit Peel en Maas.

www.hoeijmakersmakelaardij.nl
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15 VRAGEN

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Naomi Vestjens
12 jaar
Beringe
het Bouwens

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op een vrijdag- of zaterdagavond kijk
ik het liefst Netflix en eet ik daarbij
wat chips, want dan kan ik lekker ontspannen en dat is heel erg fijn.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Als ik een dag onzichtbaar was, zou
ik me stiekem in een vliegtuig ver-

stoppen dat naar Ibiza gaat. Ik zou
voor Ibiza gaan, omdat dit een lekker
warm eiland is en ik ben er nog nooit
geweest.
Wanneer vertellen je vrienden altijd
een verhaal over jou?
Meestal als ik iets grappigs of doms
heb gedaan, vertellen mijn vrienden
een verhaal over mij.
Wat is je favoriete grap?
Ik hou heel veel van de grapjes van
cabaretier Jochem Meijer. Ik weet niet
precies welke mijn favoriet is, want
ik vind ze eigenlijk allemaal heel erg
leuk.

aan
Naomi Vestjens

Wat is de leukste vakantie die je
ooit had?
Slovenië is echt het leukste vakantieland waar ik ooit ben geweest, omdat
het er mooi was en er was superveel
te doen. Ook was het voor mij weer
eens wat anders. Ik ben daar vorig jaar
geweest en het was erg gezellig. We
hebben met z’n allen veel leuke dingen gedaan.
Heb je ooit gespiekt?
Ja, ik heb weleens gespiekt. Maar dat
doe ik alleen als ik per ongeluk het
verkeerde heb geleerd of als het mag
van mijn docent.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen, is mijn telefoon. Die kreeg
ik vanwege mijn vormsel. Hij was
eigenlijk voor mijn verjaardag, maar
dat ging niet door. Ik ben er heel erg
blij mee, want dan kan ik wel iets
meer op social media letten. Ik wilde
al heel erg lang een eigen telefoon en
ik moest er ook best lang op wachten.
Wie is je favoriete docent?
Ik heb er niet één, maar twee. Dat
zijn mijn mentoren: mevrouw Van
den Beuken die mij Zorg en Welzijn
geeft en mevrouw Cretskens die mij
Nederlands geeft. Ik vind ze de leukste docenten, omdat ik met hen het
meeste praat en ze zijn ook heel aardig tegen me.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn lievelingskledingstuk is een
broek, want daar voel ik me heel comfortabel in en het is ook mooi.
Wat is je favoriete drankje?
Ik vind cola lekker om te drinken.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Dat zijn de plekken waar ik op vakantie ben geweest, omdat ik nog nooit
voor iets anders heel ver van huis ben
geweest.
Wat is je grootste blunder?
Mijn grootste blunder gebeurde toen
ik met mijn ouders ging shoppen. Ik
was naar leuke dingen aan het kijken en, zonder dat ik het wist, was
een van mijn ouders weggelopen en
er was toen een vreemde langs me
komen staan. Ik dacht dat het gewoon
nog steeds mijn ouders waren, maar
dat was dus niet zo. Toen ik iets leuks
was tegen gekomen, zei ik tegen mijn
‘ouders’ dat ik iets gevonden had.
Daarna zag ik pas dat het hele andere
mensen waren, waar ik tegen aan het
praten was.
Waar dagdroom je het meest over?
Ik dagdroom vaak over mijn gezin en
dat we ergens naartoe gaan en dat
dan allemaal helemaal fout gaat en
zo. Dat vind ik altijd grappig om te
bedenken.
Wat zijn je hobby’s?
Ik speel heel graag in musicals, want
daar kan je lekker jezelf zijn en dat
vind ik heel fijn. Ik heb met Me on
Stage in de musical Belle en de
betoverde roos gespeeld en dit jaar
speel ik in de musical Grease. Voor de
rest doe ik ook nog heel graag aan
paardrijden, ik rij nu al ongeveer zeven
jaar en ik vind het nog steeds heel
leuk om te doen. Ik zit ook al drie jaar
bij de ponyclub en als je daar zit, mag
je ook wedstrijden rijden. Het eerste
jaar had ik Ziezo als verzorgpony, vorig
jaar had ik Puk als verzorgpony. Met
haar heb ik heel veel speciale dingen
meegemaakt, want ik ben met haar
ook Limburgs kampioen geworden.
Dat was het meest bijzondere moment
dat ik heb meegemaakt.
Waar zou je later graag willen
werken?
Ik zou later heel graag bij een bedrijf
in de gehandicaptenzorg willen werken, omdat ik dat heel leuk vind en
ik al heel lang van plan ben iets in de
zorg te gaan doen

Carnaval
Haal je carnavalskleren
maar uit de kast en ga er
lekker op uit, want het is
alweer carnaval! Natuurlijk
zijn er al een paar activiteiten
geweest zoals een zitting en
de elfde van de elfde, maar
vanaf zondag 3 maart kan het
ècht beginnen.
Persoonlijk vier ik weinig tot
geen carnaval, of ‘vastelaovend’
voor de mensen die het graag zo
zeggen, maar ik vind het wel
leuk om altijd te zien hoe
mensen zich verkleed hebben en
om met vriendinnen naar de
carnavalsviering op school te
gaan. Het is een hele gezellige
tijd die je feestend met vrienden
door kunt brengen of juist
zonnend op een strand in een
ander land.
De viering op school is vaak
wel gezellig, maar soms duurt hij
iets te lang. Het is natuurlijk wel
altijd leuk om met je vriendinnen
de avond ervoor bij elkaar te
gaan logeren, zodat je de dag
erna samen naar school kunt
lopen. Het enige nadeel van dat
logeren zou wel kunnen zijn dat
je de dag erna helemaal kapot
bent en eigenlijk gewoon het
liefst wil blijven slapen. Gelukkig
biedt onze school de optie dat je
ook weg kunt gaan van de drukte
in de andere aula, mocht je
helemaal niet van carnaval
houden.
Wat veel mensen misschien
niet weten, is dat carnaval ook
een gelovige kant heeft. Vroeger
betekende carnaval dat je je nog
één keer kon laten gaan, voordat
de vastenperiode begon. Mensen
mochten dan bepaalde dingen
niet meer eten en dit duurde dan
tot Pasen. Tegenwoordig doet
bijna niemand meer vasten na
carnaval.
Of je nu gaat vasten of niet,
ik hoop dat iedereen een hele
leuke carnaval gaat hebben en
de vakantie die erbij zit, is
natuurlijk helemaal een plus!
Veel plezier en een fijne
‘vastelaovend’!
Lieke
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GEPLUKT Jimmie Zeelen

Hij trok een halfjaar door Nieuw-Zeeland, ging al op weekend naar onder meer Berlijn, Liverpool en Marrakesh en afgelopen jaar ging de vakantie met zijn Panningse vriendin Chantal
naar Gambia. Maar het liefste van alles is Jimmie Zeelen (25) in Kessel. Hij groeide er op en komt er nog ieder weekend, maar opmerkelijk genoeg woont hij in Panningen. Deze week wordt
Jimmie geplukt.
“Het allerliefste ga ik een keer
terug naar Kessel”, vertelt Jimmie.
“Mijn vriendin Chantal en ik wonen
hier in Panningen hartstikke fijn, maar
het is toch een klein beetje met pijn
in mijn hart.” Kessel blijft dan ook het
beloofde land. Stamkroeg De Boesjer
ligt er, zijn ouders wonen er en zijn

vriendengroep en kiët zijn er te vinden. “Het is lastig een huis daar te vinden, dus voorlopig blijven we hier.”
Jimmie is dan ook niet bang om
zich op onbekend terrein te begeven.
Toen hij de opleiding tot onderwijs
assistent volgde, besloot hij in zijn
laatste jaar te stoppen. “Ik ben een

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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halfjaar naar Nieuw-Zeeland gegaan.
Eerst heb ik twee maanden gewerkt
op een schapenboerderij en daarna
heb ik vier maanden rondgereisd. Dat
was zo gaaf. Het heeft me een hoop
levenservaring opgeleverd en de
natuur is echt niet normaal mooi. Het
verandert je kijk op de wereld.”
In Europa had hij toen al vrij veel
gezien. “Zo’n acht jaar geleden zijn we
met acht jongens uit Kessel op dansles gegaan in Panningen. We lapten
iedere week een tientje waarmee we
een keer op weekend naar Polen konden. Dat was zo gezellig dat we iedere
maand 50 euro gingen betalen om
vaker op weekend te gaan.” Inmiddels
zijn er al weekendjes naar onder
meer Liverpool, Manchester, Berlijn
en Marrakesh geweest. En het dansen? “Het was een cursus voor twintig weken. Daarna zijn we gestopt. Bij
het afdansen zijn we zelfs niet eens
geweest. Toen was de Kesselse kermis”, lacht Jimmie.
Weekendjes weg zijn sowieso wel
aan Jimmie besteed. Met vriendengroep De Wietelploog gaat hij ook
regelmatig weg. “De naam van de
groep is een keer ontstaan toen we
eens een keer niet op stap gingen op
zaterdag. Bij de voetbalclub is een
groepje oudere mannen die het onderhoud doen. Dat wordt ‘de Wietelploog’
genoemd. We vonden dat we op hen
begonnen te lijken en zo is de naam
ontstaan.”
Naast die vriendengroep is Jimmie
ook lid van Kiët aan de Maas. Daarmee
organiseert hij ieder jaar een grote

kiëtfuif. “Dat is gaaf om te doen. Ik
sta vaak achter de Kamelenrace. Dat
is een mooie taak voor mij als sociaal
persoon”, lacht hij. Want sociaal kan
Jimmie wel genoemd worden met de
verschillende vriendengroepen. Ook
zijn werk past in het sociale straatje.
“Toen ik terugkwam van het reizen,
was ik aan het bedenken wat ik wilde
gaan doen. Toen bedacht ik me dat ik
tijdens de opleiding tot onderwijsassistent de leukste stage vond toen ik met
leerlingen met een beperking mocht
werken. Daar ben ik in gaan zoeken.”
Hij mocht beginnen bij Stichting
Dichterbij, een organisatie die ondersteuning biedt en zorg verleent aan
mensen met een beperking in Horst
en Venray. “Ik werk daar en ik volg
tegelijkertijd de opleiding ‘Persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen’.
Nu ben ik vooral ambulant bezig en

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

ga ik op huisbezoek. Daarvoor heb ik
twee jaar bij een woongroep gezeten.”
Jimmie gaat met veel plezier naar het
werk iedere dag. “Het is heel dankbaar en interessant werk. Je bouwt
een unieke vertrouwensband met de
cliënten op. Dat is heel speciaal.”
Om zijn energie kwijt te kunnen,
gaat hij regelmatig naar een fitnesscentrum in Panningen. Jimmie wil
weer gaan tennissen in Kessel en hij is
ook nog lid van de Kesselse voetbalclub. Toch voetbalt hij zelf al jaren niet
meer. “Door mijn onregelmatige werktijden ben ik gestopt. Maar ik ben nog
steunend lid en draai ongeveer vier
keer per jaar diensten in de kantine.”
Ook daar houdt hij de connectie met
Kessel. “Maar als we in Panningen iets
moois kunnen vinden, blijven we hier.
Mijn droom blijft echter om in Kessel
te wonen.”
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Halve finale Limburgs kampioenschap turnen

Armoedig

Kessel wint nipt van
hekkensluiter
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van VV Kessel heeft op zondag 24 februari ternauwernood duur puntverlies voorkomen. In de slotfase wist een dramatisch spelend Kessel alsnog te winnen van rode lantaarndrager
Sportclub Leeuwen. De eindstand was 2-1 in het voordeel van de
Kesselnaren.
Kessel wilde vanaf het begin
druk vooruit zetten. Hier kwam echter weinig van terecht. Alhoewel in
de 10e minuut topschutter Willem
Kruijk middels goed storend werk
de bal wist te onderscheppen.
Gevold door een knappe rush, schot
uit een lastige hoek en een blunder
van de doelman, kwam Kessel op
een 1-0 voorsprong.

Rush
Willem Kruijk
Kessel leek het allemaal wel
prima te vinden en met name
het middenveld en de voorhoede
toonden nog maar weinig inzet.
Zo werd Leeuwen in de wedstrijd
geholpen.Doelman Wouter Allard
wist nog enkele keren zijn elftal van een achterstand te weerhouden, maar moest in de 25e
minuut toch vissen na een vrije
trap voor Leeuwen, 1-1. De tussenstand was zeker niet onverdiend.
SC Leeuwen was misschien wel
beter dan Kessel, dat in het resterende gedeelte van de eerste helft
ook geen poot meer aan de grond
kreeg.
Het veldspel verbeterde ech-

Dertien medailles voor
SC Pareja

Door: sportclub Pareja
De turnsters D-niveau en de divisies 4 en 5 van SC Pareja uit Helden en Panningen deden zaterdag 23 en
zondag 24 februari mee met de halve finale van het Limburgs kampioenschap turnen in Horn. Daar werden in
totaal dertien medailles binnengesleept.

ter niet in de tweede helft.
Kessel leverde wel meer strijd,
maar tot beter voetbal kwamen
de roodhemden niet. In het laatste
kwartier begon Kessel echter wel
serieus de druk erop te gooien.
Roy Peters hielp een levensgrote
kans om zeep door vanaf 3 meter
voor het doel de bal niet binnen
te tikken. Uit de scrimmage die
volgde, plofte het leer voor de
voeten van Joep Jacobs. Hij raakte
het houtwerk. Aan de overzijde
kreeg Leeuwen ook nog een grote
mogelijkheid, maar Wouter redde.

Redding keeper
Wouter
In de 83e minuut ontstond
wederom een scrimmage. Het
was amper te zien, maar Luuk van
Dael bleek de reddende engel
voor Kessel. Hoe hij de bal over
de doellijn kreeg, is niet helemaal
duidelijk. Maar 2-1 werd de eindstand. Achteraf bleek dat koploper SVC 2000 gelijk had gespeeld
tegen BEVO uit Beringe. Kessel
ziet zo het gat slinken naar 6 punten met twee wedstrijden minder
gespeeld.

OPENINGSWEEKEND
VRIJDAG

8 MAART
&
ZATERDAG

9 MAART

Medaillewinnaars Myrthe Tomassen, Guusje Ghielen,
Eef Horsten en Tes Vercoulen
Bij de instappers D1 en jeugd divisie 4 op zaterdag werd Jade Janssen
tweede, Evi Delissen zesde, Noa Wijnen
zevende en Liss Wilms negende. Pien
van Ninhuys werd vijfde bij de pupillen
2 D1 turnen. Bij de Jeugd divisie 4 wist
Maud Sillekens wederom het podium te
behalen met een tweede plaats.
Fleur Hermans werd zesde bij de
tweede wedstrijd in de pupillen 2 D2.
Bij de pupillen 1 D2 wist Plien zich van
een achtste plaats naar een podiumplaats te turnen. Ze werd tweede.
Aan de andere kant bij jeugd div 5
was de druk wat hoger. Ze mochten alle
drie door naar de finales: Nikki Hendrix

werd vijfde, er was een zevende plaats
voor Benthe Ghielen en Pien Sanders
werd negende. Bij de senioren divisie 5
werd Julia Meussen tiende.
De Instapper D2 beten op zondag het spits af. Daar eindigde op de
derde plaats Imke Verheijen en op de
negende plaats Lisa Scheenen. Aan de
andere kant van de zaal werd bij de
junioren div 5 Evi Nooijen eerste, Julia
Janssen tweede en Ilse Meij zesde.
Daarna waren de pupillen 1 D1
aan de beurt. Eef Horsten werd eerste, Tes Vercoulen derde, Iza Kooiman
zesde en Mex Zanders zevende. Aan
de andere kant van de zaal mocht de

jeugd D2 haar beste beentje voor zetten. Guusje Ghielen werd hier eerste,
Myrthe Tomassen tweede en Mirthe
Ebisch achtste.
Fay Peeters en Joeske van Lent
mochten bij de junioren divisie 4 het
podium betreden voor de tweede en
derde plaats. Guusje Steeghs werd
vierde en Selina van Berlo en Bo
Ottenheim werden negende. Ten slotte
waren de jeugd D1 meiden en de
senioren divisie 4. Sanne Minten werd
bij de jeugd vierde en Janne Driessen
negende. Bij de senioren werd Mirthe
Peeters tweede en Femke Steeghs
zevende.

Stap dichter bij EK

DSG Expression tweede
op danstoernooi
GEHEEL
VERNIEUWDE
WINKEL
SPECTACULAIRE PRIJZEN O.A.
waardebon MC met shoptegoed
en mini-goodiebag
MC Company • Passage de Pit 7
5981 CS Panningen • 077 463 41 11

Door: dansvereniging DSG Expression
De seniorengroep van DSG Expression uit Baarlo is zondag 24 februari tweede geworden op het Nationaal en
Internationaal danstoernooi (NDO) in het Brabantse Heesch. Daarmee heeft de groep voldaan aan de eerste
voorwaarde om mee te mogen doen aan het Europees kampioenschap.
DSG Expression behaalde meer
dan 270 punten op het NDO-toernooi.
De tweede voorwaarde om door te
mogen naar het EK is het behalen van
een eerste, tweede of derde plaats op
de Nederlandse kampioenschappen
die in april gehouden worden.
Naast de senioren, mochten ook

de junioren (8 tot en met 11 jaar) en
de jeugd (12 tot en met 15 jaar) aan
de slag op het toernooi in Heesch.
Solodanseres Danée Timmermans
behaalde met haar gardedans de dertiende plaats. De gardegroep behaalde
de vierde plaats. De danseressen
van de showgroep werden tweede

met hun schoolreisje-dans. Gardesolodanseres Indy Roeven behaalde
een eerste plaats bij de jeugd. De
gardegroep wist de derde plaats te
behalen en de showgroep deed er
een schepje bovenop door de tweede
plaats in de wacht te slepen met
Stronger Together.
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Laatste zege oktober

Kostbare eerste zege voor
Baarlose voetballers
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Ruim vier maanden heeft het geduurd voordat Baarlo weer het zoet van de overwinning mocht smaken.
De laatste zege dateerde alweer van medio oktober. Op zondag 24 februari werd SV Laar in Baarlo met minimaal
verschil verslagen. Een zwaar bevochten zege die als geroepen kwam, want hiermee heeft Baarlo weer de
volledig aansluiting met het gros van de overige ploegen bewerkstelligd.

Matthijs Hanssen namens Baarlo aan de bal (Foto: Len Gielen)
De eerste helft was er een licht
veldoverwicht voor Baarlo dat ook de
betere kansen had. Een minuut of zeven
voor rust kwam SV Laar echter na een
vrije trap in twee instanties tot scoren. De treffer werd tot opluchting van
Baarlo afgekeurd, dat nauwelijks twee
minuten later zelf de leiding nam. Na
een prima actie van Matthijs Hanssen
op de linkerflank gaf hij de bal laag
voor. In de doelmond volgde een overstapje van Matthijs de Vogel en vervolgens was het voor Dennis van de Vinne
een eitje om de bal binnen te tikken,
1-0. Een stand waarmee de rust werd

ingegaan.
De gasten uit Laar begonnen sterk
aan de tweede helft en waren na een
aantal minuten al heel dicht bij de
gelijkmaker. Uit een scherp genomen
hoekschop vloog de bal rakelings voorlangs het Baarlo-doel en moest de voor
de geblesseerde Rik Schotman ingevallen Stan Wijhers bij de tweede paal
op de doellijn redding brengen. Al snel
ontwikkelde zich echter een gelijkopgaand duel waarin de defensies heersten, met weinig spektakel voor beide
doelen als gevolg. Pas in de slotfase,
waarin SV Laar noodgedwongen meer

risico’s moest nemen, had Baarlo op
de counter enkele malen de mogelijkheid de definitieve genadeklap uit te
delen. Het lukte Wouter Peeters niet
om vrij voor doel de Laar-doelman
te verschalken en ook Dennis van de
Vinne strandde met een individuele
actie in het zicht van
03de haven. Door de
minieme voorsprong
03bleef het bloedstollend spannend tot het laatste fluitsignaal. De Baarlose defensie hield voor
het eerst dit seizoen de volle buit thuis.
Ondanks de driepunter blijft Baarlo
rode lantaarndrager omdat ook directe
concurrent Blerick won.

4e klasse D

Benauwde zege voor
Panningen in Reuver
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De jeugdige Danny van Riet uit Posterholt was op zondag 24 februari de uitblinker op sportpark Dijckerhof in
het duel in de 4e klasse D tussen de standaardelftallen van Reuver en Panningen. Hij was de scheidsrechter.
Een redelijke eerste helft van de groenwitten uit Panningen met diverse goede kansen en resulterend in een 1-0
voorsprong, werd gevolgd door een dramatisch slechte tweede helft. Dankzij vrouwe Fortuna nam Panningen de
punten mee uit Reuver, 1-2.
Joey Bodde verscheen al in de
tweede minuut kogelvrij voor Reuverdoelman Etienne Ottenheim en probeerde het met een lob. De bal ging
echter naast. In de 7e minuut was
het wel raak, Matijs Heesen voerde
een loopactie uit door het hart van de
Reuverse verdediging en kreeg de bal
exact op tijd aangespeeld door Ilias
Amhaouch. Zijn afronding was adequaat en Panningen leidde met 0-1.
Panningen kreeg enkele prima
kansen. In de 22e minuut was het
Ilias die de bal vrij voor het Reuverse
doel niet goed raakte en twee minu-

schop toekende aan Reuver na een
ten later probeerde Remco Litjens het
overtreding op Ruud Zegers. De VAR
in één keer uit een prima voorzet van
greep niet in en Jorn Huijs plaatste
William Steeghs. Hij had alle tijd om
de bal aan te nemen en de hoek uit te zich achter de bal. Zijn schot was niet
erg hard, maar wel zuiver in de hoek.
zoeken, maar hij schoot naast.
Panningen-doelman Jordy Nelissen
Na rust veranderde het spelbeeld
voorkwam met een fraaie redding een
volledig. Reuver werd sterker en sterReuverse voorsprong. Hoewel Reuver
ker en in de 66e minuut was het raak
gevaarlijk bleef, was het Idris Pakasa
toen Ahmet Senturk de gelijkmaker
die op aangeven van Ilias Panningen
scoorde. Met kunst- en vliegwerk verdedigde Panningen de gelijke stand en naar een gelukkige overwinning
schoot in de 86e minuut.
het leek een kwestie van tijd voordat
Panningen staat weer in het linReuver de overwinning veilig stelde.
kerrijtje en zelfs de derde plaats lijkt
En dat leek ook te gebeuren toen
weer binnen bereik.
scheidsrechter Van Riet een straf-

Eerste prijs voor
Amber Huskens
Amber Huskens van paardensportvereniging Caprilli uit
Panningen reed zondag 24 februari een wedstrijd op manege
Wieneshof in Hegelsom. Het was de laatste selectiewedstrijd voor
de Bixie. Amber deed mee met Just For Fun. Ze behaalden samen
119 punten in de B1, wat hen een eerste plaats opleverde.

winkel&bedrijf 01
Ad ve rtorial

Te hoge WOZ-waarde?

Gratis WOZ-scan!

U heeft hem wellicht al gezien: de aanslag gemeentelijke
belastingen met daarop de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand.
Op basis van deze WOZ-waarde betaalt u onroerende zaak-, inkomsten-,
waterschaps- en mogelijk ook vennootschapsbelasting.
In veel gevallen is de WOZwaarde door uw gemeente te hoog
vastgesteld of zijn er bijzondere
omstandigheden die een lagere WOZwaarde rechtvaardigen.
WOZ-Consultants is samen
met Groengoed Makelaardij
gespecialiseerd in het voor hun
cliënten GRATIS verlagen van de
WOZ-waarde. Als gevolg hiervan
betaalt u als eigenaar van een
woning al snel honderden euro’s
per jaar minder belasting. Voor
eigenaren van grote en middelgrote
bedrijven gaat dit al snel om (tien)
duizenden euro’s per jaar.
Gratis. Hoe kan dat..?
Indien de gemeente de WOZwaarde verlaagt op basis van het
bezwaar van WOZ-Consultants en
het taxatierapport van Groengoed
Makelaardij worden de gemaakte
proceskosten via een regeling uit
de Wet vergoed. Deze vergoeding

dekt de door ons gemaakte kosten.
Als de gemeente uw WOZ-waarde
niet verlaagt bent u ons niets
verschuldigd en dragen wij de
gemaakte kosten volledig.
Fantastisch, regel het maar…
Bezwaar maken tegen de
hoogte van de WOZ-waarde moet
binnen 6 weken nadat u de
aanslag gemeentelijke belastingen
heeft ontvangen. Daarom is het
belangrijk dat u zo snel mogelijk
contact met Groengoed Makelaardij
opneemt om ervoor te zorgen dat
het bezwaarschrift tijdig wordt
ingediend.

T: 077 398 75 76
E: info@groen-goed.nl
W: www.groen-goed.nl
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Punten gedeeld

De Flatsers

Flinke winst
Baarlose beugelaars
Door: Piet Geurts, beugelvereniging De Flatsers
Na een flink pak voor de broek een week eerder, behaalde het
eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo nu een overwinning. De
mannen uit Hoogeloon werden vrijdag 22 februari verslagen met 4-1.
Brabander in Baarlose dienst,
Marc, beugelde de openingswedstrijd.
Het kon alle kanten op gaan, maar
zijn tegenstander had te veel moeite
met de ring. Daardoor won Marc verdiend de eerste partij, 30-26.
Op twee kende Piet weinig problemen. Hij bouwde eenvoudig een
vier punten voorsprong op, die hij
niet meer uit handen gaf. Dat betekende de 2-0 voor Baarlo.
Esther trof een zware tegenstander die zonder risico speelde. Het
werd een lange wedstrijd die in de

Koningslust naar
gelijkspel in open duel
Door: Hans Pollaart, voetbalvereniging VV Koningslust
De heren van Koningslust mochten op zondag 24 februari proberen de blamage van een week eerder goed
te maken. Toen werd thuis verloren met 5-1 van Horn. Belfeldia kwam dit keer op bezoek in Koningslust.
De heenwedstrijd werd nog gewonnen, maar dit keer werden na een open wedstrijd de punten gedeeld door
de twee ploegen, 2-2.

laatste speelbeurt werd beslist door
Esther, die een slag op de lat maar
net miste, 28-30 en 2-1.
De vierde partij werd een prooi
voor Roy. Die speelde goed tegen
een vlot babbelende tegenstander. Deze kreeg wel een kans, maar
benutte hem niet. Roy maakte hier
goed gebruik van en pakte de winst,
30-28 en een 3-1 voor Baarlo.
De slotpartij werd gespeeld door
invaller Frans, die slim en goed beugelde en dik verdiend won, wat de
4-1 voor Baarlo betekende.

Goed spel

Kessels beugelteam
uit gevarenzone
Door: Coy Sieben, beugelvereniging OVU Kessel
Het eerste beugelteam van OVU Kessel moest donderdag 21 februari
haar punten bij elkaar harken om niet in de gevarenzone terecht te
komen. Dat lukte. Tegen De Kuiters uit Tegelen werd het 2-3 voor Kessel.
Met goed spel werden de drie
punten binnengesleept door Roel en
Bas Ottenheim én Roy Dorssers van
OVU Kessel. Invaller John Overmars
had ook nog kans op de winst, maar
verloor met het kleinst mogelijke

verschil. Hay Jacobs had zijn dag niet
en verloor kansloos. Daardoor werd
het uiteindelijk 2-3. Een overwinning
tegen de nummer drie op de ranglijst door een puike teamprestatie,
aldus OVU Kessel.

Project Boerenbond Everlo

TE KOOP

Wonen en werken
in Panningen...
Bedrijfslocatie met
bouwplaats bedrijfswoning
Je eigen ontwerp en woning!
Bestaande bedrijfsruimte
t/m cat 2
4 percelen verkocht,
3 percelen beschikbaar

Vanaf
INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN...

€ 139.200.- kk

A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

GRATIS CURSUS
DEMENTIEVRIJWILLIGER
Dementievrijwilliger is heel dankbaar werk!
Meer informatie of aanmelden:
clairevanbekkum@proteion.nl of 06-467 264 21

Al in de 3e minuut liet Koningslust
zijn aanvallende aspiraties zien toen
Bram Rongen een prachtige steekbal
op Nick Gommans gaf. Die schoof de
bal diagonaal binnen en tekende op
die manier voor de 1-0. De gehele eerste helft golfde het spel op en neer.
Koningslust had twee grote kansen
op de 2-0. Roel Ghielen trof in de 20e
minuut de lat. In de 29e minuut snelde
Roel naar de achterlijn, waarna hij de
bal terugtrok op Bram Rongen. Bram
miste echter de opgelegde kans. In de
35e minuut kreeg Belfeld haar eerste

grote kans. Doelman Mick Berkers wist
het gevaarlijke schot te keren.

Initiatief
naar Belfeld
In de tweede helft trok Belfeld
het initiatief naar zich toe. Bram
Rongen liep in de 51e minuut tegen
een gele kaart aan en een minuut
later kwam Belfeld, middels een
schot van zestien meter afstand,
langszij. De 1-1 bleef tot de 75e
minuut op het scorebord staan,

toen Belfeld voor de tweede keer
scoorde. Een kopbal op de lat werd
in de rebound binnengekopt. Daarna
maakte Belfeld in de 80e minuut
bijna 1-3. Het was Mick Berkers
die Koningslust in een één-tegenéén-situatie op de been hield door
middel van een knappe redding.
Uiteindelijk was het Leroy Janssen
die in de 90e minuut de stand toch
nog gelijk wist te trekken. Hij schoot
via de vingertoppen van de keeper
de 2-2 tegen de touwen.
(Foto: Peter Janssen)

De Treffers

Maasbree flatst zich
naar verlies
Door: Hem Hendrix, beugelvereniging De Treffers
De beugelaars van het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree speelden zaterdag 23 februari thuis
tegen Hegelsom. Het bekende euvel, flats na flats, stak ook deze wedstrijd weer de kop op. Voor de ‘Britse’
beugelaars zat er niet meer in dan een 1-4 verlies.
Jac Lintjens opende de wedstrijd
tegen Jan Saris. Lange tijd bleef onduidelijk wie er winnend kon afsluiten.
In het eindspel kreeg Jac de kans om
het af te maken, maar hij flatste. Door
daarna de rekenmethode van de overheid te gebruiken, dacht Jac twee
punten voor te staan. Hij vergiste zich
echter, waardoor Jan weer de kans
kreeg op de dertig punten. Het lukte
ook Jan niet en Jac kon met een makkelijke bol alsnog de winst pakken,
28-30.
In de tweede partij speelde invaller Joris Wijnen tegen Jos Hutjens.

Joris kwam snel op achterstand door
een flats met opbeugelen. Voor Jos,
gepokt en gemazeld in dit spelletje,
een moeilijke opgave om het tij te
keren. Ondanks het verlies met 24-30
tegen deze kanjer een verdienstelijk
debuut voor Joris in de hoogste klasse.
Vervolgens speelde Jo Hendrix tegen
Piet Tacken een lange partij die gelijk
op ging. Door te veel flatsers moest
Jo zich uiteindelijk gewonnen geven,
26-30.
Op vier speelde Hem Hendrix
tegen Hay Hesen. In deze partij waren
beide spelers aan elkaar gewaagd,

waardoor het tot op het laatst spannend bleef. Hem maakte nog wel de
gelijkmaker. Hij gokte op een misser van Hay, maar dat gebeurde niet,
28-30.

Geen kans
voor Wim
Wim Grommen speelde als laatste
tegen een overtuigend spelende Erik
Faassen, die in het midden van de partij een riante voorsprong nam. Die gaf
hij vervolgens niet meer weg, 20-30
en een 1-4 eindstand voor Hegelsom.
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Olympiaheren zakken
volledig door ijs
Door: volleybalclub VC Olympia
Na een stunt vorige week tegen Were-Di, de nummer twee, wachtte het eerste herenteam van VC Olympia uit
Panningen op zaterdag 23 februari een tegenstander van een ander kaliber. Zonder libero zakten de
Olympiaheren in de passing echter volledig door het ijs tegen de studenten van Gepidae uit Tilburg, 3-1.
Over de wedstrijd valt weinig
spannends te vertellen. Slechte passing en veel service- en persoonlijke
fouten deden de heren van Olympia
de das om. Geen enkel moment in de
wedstrijd hadden ze de flow te pakken van de week ervoor. Met hangen
en wurgen werd de eerste set (25-23)

over de streep getrokken, maar het
had niet veel gescheeld of Gepidae
had hem gewonnen. Olympia had
gedurende de set een voorsprong van
5 punten opgebouwd, maar die werd
bij 22-21 in Tilburgs voordeel verspeeld. De heren van Olympia waren
op tijd bij de les om de set alsnog te

pakken. Daarna ging het alleen maar
bergafwaarts met de Panningenaren.
Geheel terecht wonnen de Tilburgse
studenten de andere drie sets.
Olympia had in de derde set een
kansje om de wedstrijd om te keren,
maar deze werd niet benut. Een wedstrijd om snel te vergeten.

BEVO en SVC2000 delen
de punten
Door: Guido Theunissen, voetbalvereniging VV BEVO
In Beringe stond op zondag 24 februari het duel met koploper SVC2000 uit Roermond op het programma.
Het eerste herenteam van VV BEVO ging de wedstrijd tegen de koploper in als underdog, echter bleek al snel
dat SVC 2000 ook niet in de vorm verkeerde waarin BEVO het team dit seizoen eerder aantrof. De eindstand
werd bepaald op 1-1.
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Goede reeks dames
Grashoek gebroken
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Het eerste damesvolleybalteam van VC Grashoek speelde zaterdag
23 februari uit tegen Bach uit Ell. Die ploeg gaf Grashoek eerder volleybal-les. De gasten wilden de huid daarom zo duur mogelijk verkopen,
maar braken toch de goede reeks uitslagen. Het werd 4-0 voor Ell.
In de eerste set begon het
Grashoekse damesteam wat nerveus, maar bood goed weerstand.
Bij 8-7 was het Bach dat een tandje
bij schakelde en Grashoek even
geen kans gaf om punten te maken.
Ondanks haar goede, met name verdedigende, spel. De setstand was
wat vertekend met 25-12, maar wel
een feit. Het verschil leek niet zo
groot.
De dames van Grashoek deden
in de tweede set wederom brutaal

mee tot 14-13. De servicedruk die
per wedstrijd heel verschillend is,
maakte even het verschil. Daardoor
konden de dames bijblijven. Bach
was echter echt een maatje groter en beter en pakte verdiend de
tweede set met 25-20. De derde en
vierde set waren kopieën van de
eerste twee en die bleven met 25-12
en 25-19 ook in Ell. De vreugde werd
groter door het resultaat van Sec
tegen Tupos. Drie ploegen blijven
daarmee strijden om de titel.

Terecht gelijkspel
voor Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Op een zonovergoten sportpark ’t Wiltland in Lomm hebben de
eerste herenteams van RKDSO en Egchel op zondag 24 februari de
punten gedeeld, 2-2. Over de hele wedstrijd bekeken een juiste uitslag.
Egchel was in de eerste helft de meest bovenliggende partij, na de rust
waren de rollen omgedraaid.
Arbiter van dienst was de heer
Van Summeren uit Valkenswaard.
Hij trok liefst zes keer geel, vier
keer voor de thuisclub en tweemaal
voor de gasten. Trainer Jonn Smedts
moest door blessures enkele wijzigingen in zijn elftal doorvoeren.
Mark Thiesen verving daarom de
geblesseerde Luc Crommentuijn in
de defensie.

Snelle voorsprong

Na 5 minuten was de eerste
serieuze kans van BEVO al een feit.
Na een goede steekpass van Sam van
Rijt kwam Kevin Vossen één-op-één
met de keeper, maar de keeper bracht
redding. Enkele minuten later was
het Stan Spee die alleen richting de
doelman ging, maar ook hij kreeg de
bal niet in tegen touwen.

over deze beslissing, maar de uitploeg
kwam wel op een 0-1 voorsprong.
BEVO mocht hierna nog één keer het
doel van de tegenstander opzoeken,
waar de scheidsrechter floot voor een
vrije trap. Sam van Rijt nam de bal en
schoot hem uitstekend binnen, 1-1.
Beide teams deelden in de tweede
helft enkele speldenprikken uit, maar

tot serieuze kansen kwam het niet.
SVC 2000 maakte het spel en BEVO
probeerde hier onderuit te counteren. In de 89e minuut was er nog een
zeer grote kans voor SVC, maar een
afstandsschot belandde op de lat.
Beide teams zullen, gezien het spelbeeld, tevreden zijn met het gelijke
spel. (Foto: Peter van Berlo)

De oranjehemden kwamen
goed uit de startblokken. Al in de 2e
minuut poeierde Colin Bruisten de
bal snoeihard tegen de kruising, het
terugspringende leer werd door Tom
Timmermans vervolgens tegen de
touwen gewerkt. Ondanks protesten
van de thuisploeg wegens vermeend
buitenspel keurde de man in het
zwart de treffer goed, 0-1. Het spel
golfde vervolgens op en neer met
het meeste balbezit voor Egchel. Lex
Verstappen kreeg een tweetal goede
mogelijkheden. RKDSO zag enkele
vrije trappen over en naast gaan. Bij

rust was het 0-1. Paul Ververgaert
kwam in de 55e minuut binnen
de lijnen voor Ryan Bruisten en hij
kreeg na een goede aanval de kans
op 0-2, maar miste jammerlijk. Even
later kwam RKDSO langszij na een
onnodig veroorzaakte vrije trap die
door Jeroen van den Hombergh werd
binnen geschoten, 1-1. Het duel werd
gaandeweg nog meer gekenmerkt
door veel vrije trappen over en weer
met enkele gele prenten tot gevolg.
In de 80e minuut kwam de
thuisploeg op voorsprong. Na een
aanval over diverse schijven schoot
Jesse van Wylick de bal in de rechterbovenhoek, 2-1. Na de derde wissel aan RKDSO-zijde kwam Egchel
in de 84e minuut verdiend langszij.
Na een assist van Nordin zorgde Lex
Verstappen voor het beslissende
tikje, 2-2. De blauwhemden zetten
nog eens goed aan om de volle buit
in eigen huis te houden. Het kreeg
daartoe ook enkele kansen, maar
gescoord werd er niet meer en het
bleef bij een 2-2 puntendeling.

Bizarre penalty
SVC 2000 was niet bij machte
om het BEVO echt moeilijk te maken.
Na een razendsnelle uitbraak van de
BEVO-mannen kwam Kevin Vossen
opnieuw in kansrijke positie, maar
wederom lag de uitstekend keepende
doelman van SVC 2000 in de weg.
Na een halfuur was daar de eerste
echte kans voor SVC 2000, maar BEVOdoelman Nick Steeghs redde uitstekend.
Met nog 5 minuten op de klok in
de eerste helft was het weer BEVO
dat aanviel. Na een uitstekende aanval kon niemand de voorzet van Stan
Spee binnenlopen. Op slag van rust
kreeg SVC 2000 een bizarre penalty.
Alle 22 spelers waren zeer verbaasd
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Zilver op NK cross
voor Nico Verstraten
Door: Wiel van Lier, Atletiek Helden
Voor de atleten van Atletiek Helden stonden in het weekend van
zaterdag 23 en zondag 24 februari de NK cross in Emmeloord en de
Berden Voorjaarsloop in Venlo en Tegelen op het programma. Nico
Verstraten wist bij het NK cross de zilveren medaille te pakken in de
categorie masters M65.
Het was een uitdagend parcours
bij de NK cross in Emmeloord. De
paden werden afgewisseld met gravel, zand, houtsnippers en gras en
gingen soms door een ware jungle
van bamboe. Nico Verstraten had
de lange reis naar Emmeloord in
Flevoland er voor over om deel te
nemen aan de lange cross voor masters M65. Hij presteerde voortreffelijk
door het zilver te grijpen op dit NK.
Twee keer eerder behaalde hij ook al
brons op het NK 10 kilometer.
Onder een stralende voorjaarszon vond op zondag de Berden
Voorjaarsloop plaats in Venlo en
Tegelen die wordt gezien als de testloop voor de Venloop. Aan de start
stonden vijftien leden van Atletiek
Helden op verschillende afstanden.
Op de 4 kilometer werd Job Dusch
eerste in een tijd van 13.24 minuten. Op de 7,5 kilometer vormde zich

Kans op Nederlandse volleybaltitel

Peelpush jeugd 6.1 in
kampioensfinales
Door: volleybalvereniging Peelpush
Gitte Janssen, Floor Janssen, Pien Lenders, Yentl Sonnemans en Yannah Janssen van jeugdteam 6.1 van volleybalvereniging Peelpush uit Meijel hebben zaterdag 23 februari de finales van de Nederlandse Open Jeugd
Kampioenschappen behaald. Op zaterdag 30 maart strijden ze om de Nederlandse titel.

een achtervolgingsgroep van uiteindelijk zes atleten achter de winnaar
Tekle Mekonen die een straatlengte
voorsprong had. Bij de achtervolgers
zat ook Kenny Janssen van Atletiek
Helden die tot op 100 meter voor de
finish zicht had op de tweede plaats.
Hij werd echter in de sprint verslagen.
De derde plek in 26.17 minuten was
alsnog een mooi resultaat in het veld
van 345 deelnemers. Guus Heijnen
deed het ook uitstekend met een
zevende plek in een tijd van 26.46
minuten. Voor de 15 kilometer hadden zich ruim 400 atleten aan de start
gemeld. Bij de M60 liep Wiel van Lier
een prima wedstrijd wat resulteerde
in een tijd van 1.05.55 uur, wat goed
was voor een derde plaats bij de M60.
Judith de Bruin werd vijfde bij de M40
in 1.12.41 uur.
Alle andere uitslagen zijn te
vindenop op www.atletiekhelden.nl

In totaal begonnen 68 teams
in januari aan de voorrondes
van de Nederlandse Open Jeugd
Kampioenschappen. De vijf dames van
Peelpush 6.1 schopten het tot de halve
finales, die zaterdag 23 februari werden gehouden.
Hovoc, de eerste tegenstander,
was in de eerste set de winnende
partij, 25-21. De volgende set wist
Peelpush met overtuigend en goed
spel naar zich toe te trekken in eigen
voordeel, 25-22. Vervolgens moesten de meiden het opnemen tegen
Dynamo Apeldoorn. Deze wedstrijd
verliep wat gemakkelijker en werd
door Peelpush gewonnen met 25-17
en 25-22. Om als eerste in de poule
te eindigen, wist Peelpush dat ze

ook moest winnen van VV Forza uit
Laren. Dat lukte zonder ook maar één
moment in de problemen te komen,
25-8 en 25-19.

Zenuwen
In de kruisfinales moest Peelpush
van Heva VCV uit Varsseveld winnen om zich te kunnen plaatsen voor
de finales. De eerste set verloren
de meiden van Peelpush met 25-21.
Met goed spel werd de tweede set
in het voordeel van Peelpush beslist,
25-20. En dus moest een derde beslissende set gespeeld worden tot de 15.
De zenuwen speelden de meiden van
Peelpush duidelijk parten en in een
mum van tijd stonden de meiden uit
Meijel, en Gitte uit Neerkant, achter

met 12-5. Wat vrijwel niemand meer
verwachtte, gebeurde. De meiden
van Peelpush wisten zich op bewonderenswaardige wijze te herpakken
en knokten zich terug in de wedstrijd.
Met nagenoeg foutloos spel konden ze
de wedstrijd naar zich toetrekken en
wonnen ze de derde set met 17-15.
Volgende maand mag dit tot nu
toe ongeslagen team in het NoordHollandse Wognum gaan strijden
voor de Nederlandse titel. Het team
gaat voor behoud van haar ongeslagen status en voor een podiumplaats.
“Maar de meiden van Peelpush 6.1
mogen nu al enorm trots zijn op de
prestatie die ze het afgelopen weekend hebben neergezet”, aldus de volleybalclub.

Overtuigende winst voor
Grashoekse voetballers
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Eindelijk liep het weer eens bij het eerste herenteam van SV Grashoek. De geelzwarten voetbalden soeverein
op de grasmat van het sportpark Maassenhof in Blerick. Met mooie combinaties werd veelvuldig het doel van
gastheer VCH bezocht, terwijl men achterin vrijwel niets weggaf. Het team van trainer Nelis Luijten vergat niet
om het goede spel in de score tot uitdrukking te brengen. Het werd 0-5.

ADVERTENTIE W E E K
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VCH begon met wat offensieve
acties. Toen Grashoek in de aanval
overging, was het snel raak. Erwin
Pijnenburg baande zich een weg naar
het doel van de thuisclub en schoot
Grashoek na 8 minuten met een
goed gericht schot aan de leiding,
0-1. Even later werd een afgemeten
voorzet door Bas Gloudemans fraai
achter doelman Brian Roox gekopt,
0-2. Even later ging een omhaal van
Bas rakelings langs. VCH zat ook niet
stil. Het leverde enkele vrije trappen
op, waarvan Furkam Kosem er een
richting de kruising schoot, maar Koen

bokste de bal tot corner.
Grashoek bleef de aanval zoeken. In de 35e minuut ondernam Chris
Hunnekens aan de rechterkant een
solo. De aanvaller zag zijn schot net
voorlangs gaan. Chris stond wel aan de
basis van de derde treffer. Hij lanceerde
vanaf links een sublieme pass die door
Björn Korsten werd ingetikt, 0-3.
In de tweede helft heerste vrijwel
hetzelfde spelbeeld. De thuisclub werd
vaak al op het middenveld gestoord
door het goede werk van Mike en
Burak. De vierde treffer viel curieus.
Brian Roox was in de 80e minuut uit

zijn doel gekomen. Er ontstond een
misverstand. De bal kwam bij Bas
Gloudemans, die met veel gevoel de
bal in het verlaten doel mikte, 0-4.
De koek was nog niet op. De invallers speelde een sterke rol bij het tot
stand komen van de vijfde treffer.
Marco Sijben leverde het voorbereidende werk en bezorgde de bal bij
Harmen Schilder. De afgelopen week
18 jaar geworden youngster zorgde
met zijn eerste doelpunt in de hoofdmacht voor de kers op de taart, 0-5.
Grashoek schoof door de zege op
naar de tweede plaats.

sport 13

28
02

Wintercompetitie schutterij

Cindy Lemmen en Jan van Deursen winnaars
Door: schutterij St. Willibrordus
De schutters van schutterij St. Willibrordus uit Meijel sloten onlangs
het winterseizoen af met een schietwedstrijd. Bij de dames ging Cindy
Lemmen er met de wisselbeker vandoor en bij de heren versloeg Jan van
Deursen de concurrentie.
Het was een wedstrijd waarbij de punten die moesten worden
geschoten, steeds kleiner werden.
Uiteindelijk bleven er bij de dames en
heren één winnaar over. Bij de dames
mocht Cindy Lemmen de Wiel Strijboswisselbeker in ontvangst nemen.

Concurrentie
Zij liet Corrie Ghielen achter zich
op de tweede plaats en Net van
Deursen op plaats drie. Bij de heren

was de concurrentie iets groter. Jan
van Deursen werd de winnaar van de
Winterbeker, gevolgd door Paul Verhaeg
op de tweede plaats en als derde Mark
Stemkens. Met deze wedstrijd kwam
er een einde aan het winterseizoen,
waarin de schutters door het schieten
met de windbuks toch enigszins geoefend blijven. In maart start voor de
schutters het buitenseizoen en kan er
weer met de grote buks op de ‘bölkes’
geschoten worden.

Eerste nederlaag
Helden na winterstop
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is er zondag 24 februari niet in
geslaagd haar goede reeks voor te zetten. In Velden bleek IVO de gelukkigste
van de twee door als enige één doelpunt te maken. Helden leed hiermee
haar eerste nederlaag na de winterstop. Het kwartje kon zondagmiddag
beide kanten op vallen, zo was de conclusie achteraf. Zowel de thuis- als de
uitploeg hadden fases in de wedstrijd waarin het domineerde.
Helden begon voortvarend aan
het duel en zag Nick van Lier een grote
mogelijkheid op de 0-1 missen. Het
was IVO echter dat na een kwartier
spelen de ban brak door via een harde
kopbal van Rick Broekaart de score te
openen. Na deze voorsprong voor de
thuisploeg verzwakte de Heldenaren
en nam IVO het heft in handen. Scoren
deed het echter niet, waardoor er met
een minimale score gerust werd. Na
de rust nam Helden meer initiatief en
ging het nadrukkelijk op zoek naar de
gelijkmaker. Het spel speelde zich dan
ook grotendeels af op de helft van IVO,
maar het duurde lang voordat Helden
het overwicht kon omzetten in kansen.
Pas in de slotminuten waren Tim Pilon,

Ton Peeters en Bas Wijnands dichtbij
de, verdiende, gelijkmaker. Geen van
hen had het vizier echter op scherp
staan. Aan de andere kant had IVO
het duel ook kunnen beslissen door
gevaarlijk uit te breken. Doelman Nick
Bouten hield de Heldenaren echter in
de race. Door deze nederlaag verzuimt
Helden het opnieuw om de derde
plaats in de derde klasse C over te
nemen. Ondertussen werden de gaten
tussen de ploegen in de grote middenmoot verkleind door een aantal verrassende uitslagen, waardoor Helden
zowel naar boven als naar beneden
moet kijken. Helden zal desalniettemin met goede hoop richting het carnavalsweekend gaan.

VC Kessel

Hardbevochten winst
Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel werd zaterdag 23 februari met
een ‘warm vastelaoveswelkom’ onthaald in Landgraaf voor de wedstrijd tegen VC Landgraaf. De Kesselse dames wisten daar een hardbevochten winst te behalen, 2-3.
Minder prettig was het minuscule telbord uit de jaren 50 dat tijdens de wedstrijd werd gebruikt.
De wedstrijd begon aan de Kesselse
kant erg sterk met een enorme servicedruk. Toch wist Landgraaf zich te
herpakken, waardoor de set tot het
laatste punt spannend bleef, 23-25.
De tweede set wist Kessel vanaf het
begin een voorsprong op te bouwen.
Lange rallys werden gewonnen en
er werden keurige passes geleverd.
Dit was niet voldoende om overtuigend de winst binnen te halen.
Landgraaf kwam sterk terug en
won uiteindelijk de tweede set met
25-22. De derde en vierde set ver-

liepen ongeveer hetzelfde, met voor
beide teams winst, 21-25 en 25-21.
Er moest een vijfde set gespeeld
worden, die de Kesselse dames zeer
graag wilden winnen. Dit lukte ‘met
twië vingers in de naas’. Aanvallen
werd snoeihard op de grond geramd
en services werden met aces bij de
tegenstander op de grond geplaatst,
6-15. Een hardbevochten, maar
verdiende 2-3 winst voor Kessel.
De Kesselse dames gaan komend
weekend carnavallen en zich vervolgens voorbereiden op de volgende
wedstrijd tegen Hovoc D1 op zaterdag 16 maart in sporthal Achter de
Häöf in Kessel.

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

maatschappelijk verantwoord

klantgericht kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een fulltime:

Parkbeheerder(s) /receptionist
Op dit moment bouwen wij een eigen park voor
de huisvesting van onze seizoensmedewerkers.
Daarom zijn wij op zoek naar twee daadkrachtige
toekomstige collega’s.
In deze nieuwe functie run je met z’n tweeën de
dagelijkse zaken op dit nieuwe park. Je houdt
controle en toezicht en bent bereid om op
toerbeurt in de weekenden, op feestdagen en
in vakantieperiodes te werken. Daarbij woon je
maximaal een half uur van America. Kortom je bent
hét aanspreekpunt op het park.

Wij bieden:

• een nieuwe afwisselende veelzijdige functie
met veel verantwoordelijkheid;
• goede arbeidsvoorwaarden;

M/V

• werken binnen een sterk groeiende organisatie;
• samenwerken in een professioneel team.

Wij vragen:

• hbo/mbo werk- en denkniveau en bij voorkeur
ervaring met leidinggeven;
• een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal (Pools is een pre);
• een gezonde dosis stressbestendigheid om
tijdens pieken alle medewerkers correct te
kunnen helpen;
• uitstekende communicatieve eigenschappen en
een positieve, flexibele instelling;
• adequate informatievoorziening aan de
medewerkers en afdeling P&O.

Daarnaast zoeken wij voor onze piekperiode van mei tot en met oktober een:

Administratief Medewerker P&O
Als Administratief Medewerker P&O ben je
verantwoordelijk voor het verwerken van uren en
de daaruit voortvloeiende salarisverwerking voor
met name de seizoensmedewerkers.
Daarnaast verzorg je de nodige mutaties en
correspondentie betreffende in-, door- en
uitstroom, beheer je de personeelsdossiers en het
personeels-informatiesysteem.

Wij vragen:

M/V

• mbo/hbo werk- en denkniveau.
Bij voorkeur een afgeronde administratieve en/of
Personeel & Arbeid gerelateerde opleiding;
• zelfstandig en servicegericht kunnen werken;
• nauwkeurig, accuraat en stressbestendig;
• goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.

De functie is voor ongeveer 20 uur in de week.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar: personeel@groenteproducties.com
Heb je vragen over deze functies, neem dan telefonisch contact op met Gertie de Swart:
077 - 398 25 46 (op woensdag niet aanwezig) .
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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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.

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.
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.

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
U heeft onlangs één of twee persoonlijke stempas(sen) thuisgestuurd gekregen.
Met deze stempassen kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente Peel en Maas stemmen.
De kandidatenlijsten (één per huishouden) worden op donderdag 7 maart 2019 bezorgd.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl;
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas
is verstrekt;
degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 4 februari als
kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 4 februari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in de provincie Limburg, dan waar u geregistreerd staat als
kiezer, moet u een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer zijn
ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur worden aangevraagd. U moet
dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden
vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren... mag u niet stemmen.
Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen. Dit kan schriftelijk of persoonlijk in het Huis van de Gemeente.
• Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen. Het formulier kunt u
downloaden via de website www.peelenmaas.nl.
• Persoonlijk moet het verzoek uiterlijk op 19 maart 2019 om 12.00 uur zijn gedaan.
Persoonlijk aanvragen kan alleen bij de medewerkers van het cluster Burgerzaken.
Let op: maak wel een afspraak. Dit kan telefonisch 077-306 66 66!
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.

Collectieve
vrijwilligersverzekering
In Peel en Maas worden veel activiteiten georganiseerd door vrijwilligers en dat
waarderen wij als gemeente zeer. Net als thuis kan er een keer iets gebeuren.
Er gaat iets kapot of erger. Wat dan?
Regelmatig krijgen wij vragen over de collectieve vrijwilligersverzekering die de gemeente
Peel en Maas heeft afgesloten. Reden voor ons om deze collectieve verzekering toe te lichten.
Wie zijn verzekerd?
Alle vrijwilligers in Peel en Maas zijn automatisch verzekerd tijdens en onderweg naar het
vrijwilligerswerk dat zij doen. U hoeft zich dus niet aan te melden. Ook maatschappelijke
stagiaires, mantelzorgers die meer dan 8 uur per week mantelzorg leveren en iemand die een
tegenprestatie in het kader van de Participatiewet doet, zijn meeverzekerd.
Risico’s en zelf verzekeren
Aan vrijwilligerswerk zijn mogelijk risico’s verbonden. Eindverantwoordelijk is altijd de persoon,
stichting of vereniging zelf. Het is belangrijk om te weten wat er is verzekerd door de vrijwilliger,
stichting, vereniging, organisatie zelf en wat onder de collectieve vrijwilligersverzekering valt.
Let op: een risicodekking van 100% bestaat echter niet!
Waarvoor ben ik als vrijwilliger voor verzekerd via de vrijwilligersverzekering?
U bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van vrijwilligers
en rechtspersonen, ongevallen van vrijwilligers, persoonlijke eigendommen,
verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand. De collectieve vrijwilligersverzekering is een
vangnetverzekering. Dat betekent dat de verzekering pas uitbetaalt als een andere verzekering,
die op hetzelfde tijdstip hetzelfde belang tegen hetzelfde gevaar verzekerd heeft, geen uitkering
geeft. Een uitzondering hierop is de ongevallendekking: bij een ongeval van een vrijwilliger
keert de vrijwilligersverzekering altijd uit. Details over de dekking zijn terug te vinden in de
polisvoorwaarden.
Is er schade ontstaan bij het vrijwilligerswerk?
U kunt de schade makkelijk en online melden via www.peelenmaas.nl >
zoekwoord: ‘vrijwilligersverzekering’ of neem contact op via 077-306 66 66.
Uw schademelding wordt aan Centraal Beheer doorgegeven en behandeld.
Centraal Beheer handelt de claim verder met u af.
Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering
Voor meer informatie en de polisvoorwaarden van de vrijwilligersverzekering kunt u
terecht bij Jan van Rijt: jan.van.rijt@peelenmaas.nl of via 077-306 66 66.

Afvalinzameling en milieupark
Tijdens de carnaval zamelen wij op maandag en dinsdag geen afval in.
De inzameldag van maandag gaat naar de zaterdag ervoor.
De andere dagen worden allemaal een dag opgeschoven.
Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste inzameldag
Milieupark
Het Milieupark is op maandag 4 maart gesloten in verband met carnaval.
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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

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

Registratie kiezers die inwoners Beperkte dienstverlening
zijn van een andere lidstaat van
de Europese Unie

Donderdag 14 maart is er vanaf 13:00 uur beperkte publieke dienstverlening:
Het aanvragen en/of ophalen van documenten Burgerzaken (o.a. ID, paspoort en rijbewijs)
is niet mogelijk. Voor de overige dienstverlening en de Bibliotheek zijn we geopend tot
17.00 uur. Bij twijfel bel, app of mail ons.

Niet-Nederlanders die inwoners zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als
inwoner zijn ingeschreven bij een gemeente, kunnen zich laten registreren als kiezer
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Luier- en incontinentiecontainers
In de gemeente Peel en Maas staan in elke kern ondergrondse containers voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken
zijn gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder hoge druk en hoge temperatuur
verwerkt en gerecycled zodat ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten
worden afgebroken.
Wat wel en wat niet?
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

U moet:
• op dinsdag 9 april 2019 (de dag van de kandidaatstelling) uw werkelijke woonplaats in
Nederland hebben;
• op donderdag 23 mei 2019 (de dag van de stemming) 18 jaar of ouder zijn en
• niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese
Unie.
Registratie
Het registratieverzoekschrift wordt automatisch toegezonden.
U kunt het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl >
zoekterm: ‘Verkiezingen 2019’.

Locaties containers
Baarlo
Hoefsmitstraat, Pastoor Geenenstraat, Pastoor Cremersstraat.
Beringe
Bèr Vullingsstraat.
Egchel
van Enckevoortstraat.
Grashoek
Vlasstraat.
Helden
Kloosterstraat - kinderdagverblijf, Kaupmanshof - Plus.
Kessel-Eik
Mariaplein.
Kessel
Esdoornstraat – Phicoop, Esdoornstraat
Koningslust Poorterweg
Maasbree
Sevenumseweg - huisnr 2 (Brandweer), De Schout – huisnr. 2-4,
Piet Petersstraat - Coop
Meijel
Alexanderplein – Coop
Panningen
Kepringelehof - Jan Linders, Kerkstraat - Jumbo,
Ruijsstraat - Vorkmeer, Past. Huijbenplein,
Wilhelminastraat - nabij gemeentehuis, Industrieterrein Panningen - Milieupark.

Het verzoekschrift moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019 zijn ontvangen.
De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang deze inwoner is
ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat
deze inwoner niet is uitgesloten van het kiesrecht en uitsluitend in Nederland van het kiesrecht
gebruik zal maken.

Digitaliseren

VAKGARAGE
PEETEN BV

van beeld en geluid

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

info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

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.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met het team KCC, cluster Burgerzaken.
Telefoon: 077-306 66 66 of verkiezingen@peelenmaas.nl.

• film en video
• foto en dia’s
• muziek

WhatsApp

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Truien
nu:

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

Daarom geen woningen in het park (1)
De volgende stukken ‘Daarom geen woningen in het park’ van
mijzelf en van ‘Actiegroep Behoud het Park’ geven duidelijk aan wat de
intentie was van de gemeenteraad van Helden in 1960 met het park in
Panningen.
De Raad der gemeente Helden;
Gezien het aanbod van de heer PMJS
Cremers, burgemeester van Helden,
wonende te Helden, Schoolstraat 8,
om aan deze gemeente te schenken: een gedeelte van de bij zijn
woning behorende tuin, ter grootte
van ongeveer 20 aren, onder voorwaarden dat dit terrein de bestemming krijgt van openbaar park,
benevens dat op kosten van deze

gemeente een degelijke terreinafscheiding wordt gemaakt op de
nieuwe scheidslijn en dat vóór zijn
woning een laagje grindasfalt wordt
aangebracht, waarvan de kosten 375
gulden bedragen; dat hij bovendien
aan deze gemeente eerste recht van
koop wil verlenen voor genoemde
woning Schoolstraat 8 en daarbij
behorende resterende tuin.
Overwegende dat de waarde der

schenking, naar schatting van het
Taxatiewezen in Limburg, is te stellen
op 8.624 gulden; dat met deze aanbieding een zeer gunstige mogelijkheid
geboden wordt om terrein voor openbaar park te verkrijgen, welke mogelijkheid zich naar verwachting niet
meer zal herhalen; dat te voorzien valt
dat de kern Panningen zich geleidelijk
gaat uitbreiden en ontwikkelen; dat
de behoefte aan een dergelijk openbaar park zich in de toekomst dan ook
steeds meer zal doen gevoelen; dat de
gedane schenking deswege uitermate
acceptabel is; gelet op de artikelen
171 en 228 sub e der gemeentewet.

Besluit: 1. tot aanvaarding der
door de heer PMJS Cremers, burgemeester van Helden, wonende
te Helden, Schoolstraat 8, aan
deze gemeente gedane schenking
bestaande uit een gedeelte van
zijn tuinperceel, kadastraal bekend
gemeente Helden, Sectie B no.4561,
ter grootte van ongeveer 20 aren,
zoals dit gedeelte op de bij dit besluit
horende situatietekening in blauwe
kleur is aangeduid, onder de navolgende voorwaarden: a. aan vermeld
perceelsgedeelte zal de bestemming worden gegeven van openbaar
park; b. de kosten van een dege-

lijke afscheiding op de nieuwe
scheidslijn zijn voor rekening van
deze gemeente; c. vóór de woning
Schoolstraat 8 zal voor rekening
dezer gemeente een laagje grindasfalt worden aangebracht, waarvan
de kosten 375 gulden bedragen;
d. de gemeente verkrijgt eerste
recht van koop voor de woning
Schoolstraat 8 en daarbij behorend
resterend tuingedeelte.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der
gemeente. Helden, 3 maart 1960.
JMC Kranen, Panningen

Ingezonden brief

Daarom geen woningen in het park (2)
De Raad der gemeente Helden; Overwegende, dat bij dezerzijds
besluit ddo. heden no.73 werd aanvaard de schenking door de heer
PMJS Cremers, burgemeester dezer gemeente, van een gedeelte van
zijn park, waardoor de mogelijkheid geschapen wordt een openbaar
park te verkrijgen, waaraan in de kern Panningen zeer grote
behoefte bestaat.
Dat deze schenking van ongeveer
20 aren echter niet groot genoeg is
voor het beoogde doel doch dat de

heer PJ Gielen, wonende te Helden,
Schoolstraat 9, eigenaar van het aangrenzende perceel, genegen is, mede

voor dit doel, aan deze gemeente te
verkopen een gedeelte uit dit perceel
ter grootte van ongeveer 55 aren, voor
een totaal prijs van 11.750 gulden,
berekend naar 1 gulden per vierkante
meter, een bedrijfsschadevergoeding
van 3.500 gulden, een vergoeding voor
waardevermindering van de gebouwen van 2.000 gulden en een vergoeding voor het op het perceelsgedeelte

staande kippenhok van 750 gulden,
een en ander vastgesteld door het
Taxatiewezen in Limburg.
Gelet op de artikelen 171 en 228
sub d der gemeentewet. Besluit:
tot aankoop van de heer PJ Gielen,
wonende te Helden, Schoolstraat 9,
van een gedeelte uit dienst perceel,
kadastraal bekend gemeente Helden,
Sectie B no.4560, ter grootte van

ongeveer 55 aren, zoals dit gedeelte
op vermelde situatietekening in
blauwe kleur is aangeduid, voor de
totaalprijs van 11.750 gulden. Aldus
besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente. Helden,
3 maart 1960.
Actiegroep Behoud het Park,
Panningen

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.

Arbeidskloof en klimaatkloof
Het gaat economisch beter. Tegelijk groeien de tegenstellingen in de
samenleving. Niet alleen landelijk, maar ook lokaal moet een beleid
gevoerd worden om deze scheidslijnen te verkleinen.
Neem arbeid. Van alle werkende
Nederlanders hebben ruim 5 miljoen personen een vaste baan. Bijna
3,3 miljoen hebben een flexcontract
of zijn zelfstandige. In de afgelopen
tien jaar nam het aantal werkenden
met een vast contract met ongeveer
een half miljoen af en het aantal
flexibele contracten nam in dezelfde

periode met een miljoen toe. Van de
werkende bevolking maakte in 2016
2,8 procent (203.000 personen) deel
uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens.
Groepen met een slechte arbeidsmarktpositie ontvangen de minste
scholing. Dat betreft laagopgeleiden,
ouderen, mensen in een flexbaan en

mensen met gezondheidsproblemen
of een arbeidsbeperking. Het verschil
in arbeidsdeelname tussen mensen met en zonder arbeidshandicap
is de afgelopen jaren groter geworden. Arbeidsdeelname van mensen
met gezondheidsbeperkingen daalde
van 56 procent in 2008 naar 43 procent in 2015. Een soortgelijke ontwikkeling tekent zich af ten aanzien van
het klimaat. Neem de plannen voor
energietransitie. Daarbij is onvoldoende aandacht voor mensen met

een kleine portemonnee. In 10 procent
van de Nederlandse huishoudens is nu
al sprake van energiearmoede. Dat zijn
ongeveer 780.000 huishoudens. De
klemsituatie rond energie dreigt zich
de komende jaren te intensiveren,
omdat de prijzen van energie stijgen en
omdat de kosten van de overschakeling
van gas op stroom onvolledig gecompenseerd worden. De overgang naar
duurzame energie kan alleen succesvol verlopen als die gepaard gaat met
sociale maatregelen. Anders lopen we

Verkeersveiligheid Roggelseweg
In de gemeenteraad van afgelopen dinsdag is het voorstel behandeld
om de bebouwde komgrens Roggelseweg in Helden te verleggen en
tegenover het nieuwe bouwplan Weidebos een zogenaamde ‘komremmer’ aan te leggen om de verkeerssnelheid eruit te halen. Ook de fietsoversteekplaats wordt verlegd en er komen fietssuggestiestroken.
Wij zijn van mening dat deze aanpassingen te weinig effect hebben op
de veiligheid en zelfs gevaarlijk zijn.
Als wegbeheerder van de
Roggelseweg heeft de provincie de raad gevraagd om mee te
betalen aan de aanpassingen van
de weg. Op zichzelf genomen is

het een goede zaak, dat straks de
nieuwe bewoners van Weidebos de
Roggelseweg veilig kunnen op- en
afrijden. De komremmer remt namelijk het verkeer, maar op dezelfde

plek ook een fietsoversteek aanleggen vinden wij geen goede zaak.
Daar is de nieuwe geplande situatie
te gevaarlijk voor. Ook de geplande
brede rode fietssuggestiestroken zijn
geen goede methode voor veiligheid
van de fietsers en de remmende werking voor het autoverkeer. Een smallere Roggelseweg op die plek en
het gescheiden houden van weg en
fietspad levert meer veiligheid op.
Daarnaast hebben aanwonenden en
directie van basisschool De Pas hun

zorgen geuit over de snelheid van
het verkeer verder de bebouwde kom
van Helden in. Aanwonenden van de
Roggelseweg en de school willen ter
hoogte van het kruispunt Driessen
en de Van Hillenstraat nog een extra
verkeersremmer, zodat niet alleen het
verkeer zich aan 50 kilometer per uur
moet houden, maar ook dat er veiliger
kan worden overgestoken. Wij zijn het
hier helemaal mee eens.
Joep Hermans,
raadslid fractie Lokaal Peel&Maas

het risico dat klimaat de nieuwe splijtzwam in de samenleving wordt.
Daarom heeft PvdA/GroenLinks
aan de gemeenteraad voorgesteld
om een fonds te vormen om mensen
met een kleine portemonnee financieel hulp te bieden bij de energietransitie. Helaas heeft de meerderheid
van de raad dit voorstel verworpen.
Annigje Primowees,
Frits Berben, Raf Janssen
raadsleden PvdA/GroenLinks
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 07

De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht
De meerderheid van de stemmers op onze poll vond het onterecht
dat vijftienduizend Nederlandse jongeren onlangs gingen staken om mee
te doen aan een protestmars voor het milieu. Anne Koopmans-Lucassen
hoort tot de 36 procent die het wel eens was met de stelling. Volgens
haar is het belangrijk met welke intentie de student staakte. “Als dat
echt het milieu is, dan is wat mij betreft de staking terecht. Voor de
kinderen die een dag vrij willen hebben, vind ik het weer onterecht.”
Kim Joosten-van Den Beuken hoort ook tot die 36 procent. “Ik denk dat

zelfs bij de jeugd die zich in eerste instantie ingezet heeft vanwege
een vrije dag, een zaadje geplant kan zijn. En wie weet hoe dat zich
verder zal ontwikkelen?”, laat ze weten. “Daarnaast vraag ik me af hoe
de verhouding zou zijn als volwassenen een dag doorbetaald zouden
krijgen in het kader van een dergelijk protest, of wanneer ze dat een vrije
dag zou kosten. Het zal niet altijd inhouden dat het belang van het doel
niet ingezien wordt. Wel is het zo dat er altijd meerdere aspecten mee
zullen spelen.”

Landbouwgrond is te kostbaar voor
een zonnepark eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Er zijn plannen om een zonnepark te realiseren in het buitengebied van
Beringe op een stuk land aan de Schorfweg en Koelenweg. Het zonnepark
moet zo’n 28 hectare groot worden, wat ruim 25 miljoen kilowattuur per
jaar op zou moeten leveren. Daarmee zou ongeveer 10 procent van de
elektriciteit die in de gemeente Peel en Maas wordt gebruikt, worden
opgewekt.
Het is zonde dat goede landbouwgrond gebruikt wordt om er een park
met zonnepanelen op te zetten. Het gaat ten koste van heel wat vierkante
meters aan grond waar bijvoorbeeld ook maïs verbouwd had kunnen worden
of koeien hadden kunnen staan. Waarom zonneparken niet op vuilnisbelten,

braakliggende terreinen of op het water maken? De klimaatdoelstellingen
van gemeenten moeten niet ten koste gaan van alles.
Aan de andere kant is er ook genoeg voor te zeggen. De grond is
goedkoper voor de initiatiefnemers van zonneparken dan bijvoorbeeld
industriegrond, wat de drempel om meer zonneparken aan te leggen lager
kan maken. Daarbij zijn veel agrarische ondernemers gedwongen om
groter te groeien om geld te kunnen blijven verdienen, terwijl ze dit niet
willen of kunnen. Door grond te verhuren, kunnen boeren een mooie cent
bijverdienen.
Landbouwgrond is te kostbaar voor een zonnepark. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 08) > Carnaval vieren doe je in je eigen dorp > eens 86% oneens 14%

Ingezonden brief

Het rommelt bij de NLW
Graag wil ik reageren op het artikel ‘Onenigheid NLW een ‘interne
kwestie’’ dat donderdag 14 februari verscheen in de HALLO over de
NLW Groep en de interne problematiek aldaar tussen de ondernemersraad en de directie. Ik vind dat de lezer namelijk een toelichting verdient
op een aantal punten die de schrijver benoemt, maar die dat nagelaten
heeft. Ik weet niet goed wat hij hiermee wilde bereiken, of dat het
misschien gewoon een kwestie is van matige journalistiek.
Tientallen miljoenen subsidie
In het stuk wordt tussen neus
en lippen door vermeld dat de NLW
tientallen miljoenen euro subsidie
ontvangt van de gemeenten. Veel
specifieker wordt de schrijver niet.
Hij had ook kunnen schrijven wat de
NLW met dat geld doet. Namelijk de
salarissen van duizend mensen (ja,

duizend mensen) betalen. Deze duizend mensen werken er al jaren via
een normale cao, dus geen minimumloon, en ook hun lonen zijn gestegen
de afgelopen jaren. Duizend mensen
die anders thuis achter de ‘je-weetwel’ hadden gezeten met alle gevolgen van dien. Daarnaast worden ook
de vele noodzakelijke aanpassingen

bekostigd vanuit deze ter beschikking
gestelde subsidie.
Ziekteverzuim
De schrijver heeft het over ziekteverzuim, ik noem het liever (arbeids)
verzuim, van 17 procent en voegt
daaraan toe dat dit percentage “ruim
boven het landelijk gemiddelde”
ligt. De vraag is alleen welk landelijk
gemiddelde bedoeld wordt. Volgens
mij worden appels met peren vergeleken.
Bij de NLW werken mensen met
een objectief vastgestelde chronische
ziekte of gebrek. Deze groep mensen
is eenmaal vaker ziek dan die in het
reguliere bedrijfsleven. Vergelijken

we appels met appels, dan zien we
een landelijk gemiddeld verzuim in
2018 van 14 procent bij de mannen
en 17,4 procent onder de vrouwen
(bron cijfers: SBCM tweede kwartaal
2018). Hoezo ruim boven het landelijk gemiddelde?
Al met al een artikel waarin er
van alles beweerd wordt, met halve
informatie. Dit had beter gekund.
Kritisch zijn mag en moet zelfs, maar
wees volledig en transparant. En dat
is nu juist wat hier niet is gebeurd.
Met maatschappelijke groet,
Roy van Breukelen,
Helden

Noot redactie ‘Het rommelt bij de NLW’
In de HALLO werd eind januari en in februari bericht over de onenigheid tussen de ondernemingsraad en directie van NLW Groep en de gang naar de rechter. Op het artikel ‘Onenigheid NLW een ‘interne kwestie’’ van donderdag 14 februari ontving de redactie bovenstaande ingezonden brief.
De directie van NLW Groep
gaf een reactie in het artikel
‘Ondernemingsraad NLW naar
rechter om conflict’ in de HALLO
van donderdag 31 januari. In
het artikel ‘Onenigheid NLW een
‘interne kwestie’’ wordt de kant
van de ondernemingsraad (OR)
van NLW Groep belicht, op basis
van interne stukken.

De informatie in het artikel
‘Onenigheid NLW een ‘interne
kwestie’’ is gebaseerd op interne
stukken van NLW Groep die de
redactie heeft ingezien. In het
artikel staat vermeld hoeveel
werknemers het bedrijf heeft, voor
welke gemeenten het werk wordt
gedaan, welke belangrijkste taak
het bedrijf heeft en dat het bedrijf

subsidie krijgt van gemeenten. Om
hoeveel overheidsgeld het precies
gaat, heeft de redactie niet kunnen
achterhalen. Er werd enkel een
indicatie gegeven van ‘tientallen
miljoenen’. Mede doordat er
volgens de interne stukken te
weinig werk of te weinig rendabel
werk is dan eigenlijk zou moeten
en het om belastinggeld gaat, is er

onenigheid ontstaan tussen de OR
en de directie.
Uit de interne stukken blijkt
ook dat het ziekteverzuim bij
NLW 17 procent is. Dit is boven
het landelijke gemiddelde van
Nederlandse SW-bedrijven
(Sociale Werkvoorzieningbedrijven) dat 13,9 procent
is. Deze SW-bedrijven hebben
een vergelijkbare functie als
NLW Groep. Deze verzuimcijfers
komen uit de Factsheet landelijke
verzuimcijfers NLW 2018.

Ut kriebelt
Ik bevond me op glad ijs.
In een Brabantse school, met
voornamelijk Brabantse
studenten in een klas, met
drie Limburgers sterk (twee
studenten en ikzelf) verkondigen dat we Brabantse carnaval nep vonden. Want, zo
redeneerden wij, “in Limburg
vieren we vastelaovend, en
dat is heel iets anders.”
Het zit namelijk ‘bie os in de
femilie’ en ‘ut kriebelt’. Wij hebben geen ‘paard in de gang’ en
geven al helemaal geen ‘gas op
die lolly’ tijdens de ‘vastelaovend’. Vastelaovesmuziek
onderscheidt zich van carnavalsmuziek omdat het niet enkel
feestmuziek is. Het raakt ons en
verbindt ons in onze eigen
moedertaal: het Limburgs
dialect, in welke variant dan
ook. Vorig jaar stond ik bij de
Zoepkoel, toen oud-prins Lex
‘Nao ut zuuje’ inzette en een vol
plein uit volle borst meebrulde.
Het bracht het ultieme gevoel
van saamhorigheid, sentiment
en trots teweeg. Chauvisnisme
ten top: een overweldigend
gevoel ergens echt bij te horen.
‘Vastelaovend’ is een mengeling van extremen. Van verwonderen tot bewonderen,
huilen en lachen. Van debiele
dansjes tot serieuze gesprekken
in een alpaca-pak. Het belangrijke wordt onbelangrijk en
andersom. ‘Vastelaovend’ is dit
alles tegelijk, maar meer dan
deze som der delen. Ik kan het
denk ik niet beter uitleggen dan
zo. Ik voel me verbonden met
dit feest. Wellicht ligt daar ook
wel de kern. Je voelt het, of je
voelt het niet. Maar die
Brabanders uit mijn klas?
Die vieren komend weekend
wellicht hetzelfde feest, maar
die voelen het klaarblijkelijk
niet. “Rare Limburgers, jullie
vieren toch ook gewoon carnaval? Jullie gaan toch ook
gewoon verkleed op stap?” –
“Nee,” zeiden we met drie
Limburgers sterk, “wij vieren
‘vastelaovend’, en dat is écht
iets anders.”
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Fortnite-evenement na
kwartier uitverkocht
Het Fortnite-evenement dat door MamaCafé Peel en Maas op zondag 7 april wordt georganiseerd in Helden
was razendsnel uitverkocht. Geïnteresseerde jongeren konden op zondag 24 februari naar gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden komen om een ticket te bemachtigen. Het begon om 11.00 uur en vijftien minuten later
waren zo goed als alle kaartjes al over de toonbank gegaan.
Nicole Schmidt van het MamaCafé
Peel en Maas had wel verwacht dat
het evenement uitverkocht zou raken,
maar de snelheid vond zij ook opmerkelijk. “We begonnen om 11.00 uur
met de verkoop, maar om 09.00 uur
stonden de eerste jongeren al voor
de deur van het Kerkeböske. Ik had
mijn kinderen wel gevraagd of ze er al
meer over gehoord hadden, maar dan
weet je nog niks. Je moet het maar
zien. Maar het was echt super. De honderd kaarten waren na een kwartier
zo goed als weg. Het spel is gewoon
heel erg populair onder jongeren en
onze gast is echt een held voor veel
van hen.”
Tijdens het evenement komt de
bekende YouTube-ster Games4Real

Nieuwe 5xBeringenshirts
Kinderen van basisschool Onder de Linden uit Beringe presenteerden vrijdag 22 februari het nieuwe 5xBeringen-shirt dat
wordt gedragen tijdens het 5xBeringentreffen in juli. Het t-shirt
is ontworpen door leerlingen van de Beringse basisschool.
Het 5xBeringentreffen is een internationaal verbroederingsfeest
dat sinds 1969 elke drie jaar wordt georganiseerd door zeven
dorpen en steden met de naam Beringe, of een anders geschreven variant op die naam, uit Nederland, Duitsland, Zwitserland,
België en Luxemburg. Het treffen viert dit jaar haar vijftigjarig
jubileum van 5 tot en met 7 juli in het Belgische Beringen.
Opgeven voor de sportploeg kan via www.5xberingen.nl

(136.000 abonnees op YouTube) het
spel Fortnite spelen. Hij komt live
gamen op groot scherm, zodat de aanwezigen mee kunnen kijken naar zijn
verrichtingen. De jeugd kan ook op de
foto met de YouTuber, vragen aan hem
stellen, een handtekening vragen en
natuurlijk zelf gamen. Fortnite is een
razend populair spel onder jongeren
waarbij verschillende figuren op een
eiland strijden met elkaar tot er eentje
overblijft.

Workshop
over gamen
Naast het game-gedeelte is er tijdens het evenement ook een mogelijkheid voor ouders om naar een

bijeenkomst te gaan van geestelijke
gezondheidsorganisatie Vincent van
Gogh. De organisatie verzorgt een
workshop over gamen, in een andere
ruimte dan waar de kinderen aan het
gamen zijn. “Het gaat onder meer
over of ouders het gamen van hun
kinderen moeten begrenzen, hoe ze
symptomen van een game-verslaving
kunnen herkennen en ze krijgen handvaten om grip op het gamen te houden”, vertelt Nicole. De bijeenkomst
van Vincent van Gogh is ook te bezoeken voor ouders wiens kinderen niet
bij het Fortnite-evenement zijn.
Het Fortnite-evenement vindt
plaats op zondag 7 april van 10.00
tot 14.00 uur in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Schietwedstrijd voor drietallen

Mini-OLS in Meijel
Schutterij St. Willibrordus uit Meijel organiseert voor het eerst een mini-OLS. De eerste editie van het ‘Mééls
mini-OLS’ vindt plaats op zondag 24 maart bij het clubgebouw van de schutterij in Meijel.
Aan de Meijelse editie van het Oud
Limburgs Schuttersfeest (OLS) mogen
drietallen meedoen. Deze kunnen
gevormd worden door vrienden, familie, buurten, collega’s of verenigingen
en de deelnemers moeten minimaal
18 jaar zijn. Legitimatie is verplicht en

deelname aan het mini-OLS is gratis.
De middag begint op zondag 24
maart om 13.00 uur en de prijsuitreiking staat gepland rond de klok van
17.30 uur.
Wie mee wil doen aan de schietwedstrijd, kan zich tot zondag 10

maart aanmelden door een mail met
de namen en leeftijden van de schutters te sturen naar activiteiten@
willibrordusmeijel.nl Er is plek voor
maximaal zestien teams.
Kijk voor meer informatie op
www.willibrordusmeijel.nl

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

Cheque voor Stichting Leergeld
Peel en Maas
Stichting Leergeld Peel en Maas heeft een donatie van 2.043 euro gekregen van Jan Linders
Supermarkt in Panningen. Het afgelopen jaar deed de stichting mee met een actie van het Jan
Linders Fonds, waar geld wordt opgehaald om aan goede lokale doelen te schenken. Het geld werd
bij elkaar gebracht door de verkoop van gerbera’s en asperges, plus een extra donatie uit het fonds.
De symbolische cheque werd onlangs officieel uitgereikt. Stichting Leergeld Peel en Maas helpt
kinderen die het financieel minder hebben met het betalen van de contributie voor sport of cultuur,
de aanschaf van sportkleding, een pc of een fiets.
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Extra voorstelling
‘Allo ‘Allo
Alle vijf de voorstellingen van het toneelstuk ‘Allo ‘Allo van de
Meijelse toneelvereniging COM zijn bijna uitverkocht. De vereniging heeft
besloten een extra voorstelling aan het geheel toe te voegen. Op zondag
7 april staan de leden van COM voor een zesde keer op de planken.
De voorstelling ‘Allo ‘Allo gaat
over de bevrijding van Meijel in 1944.
Dat is dit jaar precies 75 jaar geleden.
Het stuk is gebaseerd op de gelijk
namige Engelse komische serie die in
de jaren 80 en 90 op televisie kwam.
Het gaat over de overspelige Franse
caféuitbater René Artois en zijn vrouw
Edith. Als centrum van een web van

intriges verbergen zij het schilderij
De Gevallen Madonna in opdracht van
de Duitse bezetters met alle gevolgen
van dien.
De voorstelling wordt gespeeld
in gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. Kijk voor meer informatie
over het stuk, de data en de kaartverkoop op www.toneel-meijel.nl

Lente-expositie bij
Sint Jozef Meijel
Zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg in Meijel opent op zaterdag
2 maart een nieuwe expositie. De tentoongestelde kunstwerken zijn
gemaakt door Tiny Koppens, Nelly Broens en vijf schilders uit de schildersgroep Art and So.
Het werk van Koppens bestaat
uit textiel, materialen en recycling.
Van Broens komt keramiek. De vijf
schilders van Art and So van Anita
Hoebergen brengen schilderijen in.
Hoebergen doet zelf mee met zeefdruk, abstract en mono-print. De tentoonstelling is te zien in de binnentuin

van het Meijelse zorgcentrum.
De werken van de acht regionale
kunstenaars zijn van zaterdag 2 maart
tot en met zondag 26 mei te bezoeken. Op maandag tot en met vrijdag is
het mogelijk te kijken tussen 09.00 en
17.00 uur en in het weekend kan het
tussen 13.30 en 17.00 uur.

Unieke medaille voor
Heldense prins
Vanwege het feit dat carnavalsvereniging De Dörper Kuus in Helden 6x11 jaar bestaat, is er een
nieuwe prinsenmedaille ontworpen. Prins Nick II van de carnavalsvereniging mag als eerste prins de
medaille dragen. Deze is ontworpen door Bart Heesen van Karakter Prints uit Panningen en gemaakt
door Boots Sportprijzen uit Helden, die ook de metalen medailles voor de komende jaren leverde.
Elk jaar, bij elke nieuwe prins, wordt het metaal verder gepersonaliseerd.

Workshop over
digitale identiteit
Bibliotheek Panningen houdt in maart een workshop over het
omgaan met de digitale identiteit bij de overheid. De workshop bestaat
uit vier bijeenkomsten op donderdagochtenden. Onder meer DigiD
aanvragen en gebruiken is onderdeel van de cursus.
De deelnemers leren ook mail
te lezen op Mijnoverheid.nl en de
weg vinden op sites van de overheid. Ook zaken als de ziektekostenverzekering en het inzien van
patiëntgegevens zijn onderdeel van
de workshop. De bijeenkomsten zijn
op de donderdagen 7, 14, 21 en 28
maart. Ze beginnen om 10.00 uur

en duren tot ongeveer 12.00 uur.
Een beetje ervaring met werken op
de computer is vereist. De deelname
is gratis. Aanmelden kan aan de
balie van de Panningse bibliotheek
in het Huis van de Gemeente, door
te bellen naar 077 307 23 82 of door
een mail te sturen naar panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

REMSPECIALIST C&C PARTS TE BAARLO ZOEKT EEN ENTHOUSIASTE

ALLROUND MEDEWERKER
WERKPLAATS (M/V 40 UUR)

CV De Kuus oeht Kepèl

Nieuwe activiteiten
tijdens carnaval
Carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl voert de komende ‘vastelaovend’ verschillende vernieuwingen door. Zo zijn er nieuwe activiteiten
op de zondag (3 maart) en dinsdag (5 maart) en de optocht op maandag
(4 maart) heeft een iets gewijzigde route ten opzichte van andere jaren.
Op vrijdag wordt het
SjoeleFestijn voor de bovenbouw
van de basisschoolleerlingen uit
Panningen voor de eerste keer in
DOK6 gehouden. Het Clowntjesbal
op zondag verdwijnt van de agenda.
In plaats daarvan wordt ‘s middags in DOK6 de eerste editie van
de KuuskesArena georganiseerd.
In de avonduren wordt in samen
werking met MamaCafé Peel en

Maas de Vastelaovesinstuif gehouden in DOK6, bedoeld voor de jeugd
van 11 tot en met 14 jaar. De optocht
op maandag heeft een iets andere
route dan voorheen. Kijk op de website van De Kuus oeht Kepèl voor de
nieuwe route. De dinsdagactiviteit
wordt eveneens in een nieuw jasje
gestoken. Voor de eerste keer wordt
de activiteit ‘Beumke legge, hojje
zegge’ georganiseerd.

WIJ BIEDEN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD
MET GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN EEN PRETTIGE WERKSFEER.
JE WORDT INTERN OPGELEID
VOOR WERKZAAMHEDEN ZOALS:
• reviseren van hoofdremcilinders,
servo’s en remzadels;
• vulkaniseren van remschoenen;
• maken van remleidingen en slangen;
• diverse bewerkingen op draai- en
freesbanken zoals het honen/verbussen
van cilinders; stralen en reinigen van
diverse onderdelen.

WAT BRENG JIJ MEE:
• afgeronde mbo-opleiding niveau 2/3,
richting metaalbewerking, engineering;
• geen ervaring vereist;
• goede motivatie, twee rechterhanden en
inzet en de wil om te leren.
INTERESSE?
Stuur dan een mailtje naar frans@ccparts.nl
of bel naar 077 477 24 54 en vraag naar
Wouter Kempen of Frans van der Linden.

DE VOORT 5A BAARLO | T 077 477 24 54 | INFO@CCPARTS.NL | WWW.CCPARTS.NL
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Optredens van diverse artiesten

Derde Straotzitting
in Helden
De derde editie van Straotzitting Dörp staat gepland voor zaterdag 2 maart. Van 13.00 tot 17.00 uur komen
diverse artiesten uit Helden een optreden geven. Ook andere groepen uit Peel en Maas en LVK-winnaar
Hoondervel spelen hun nummers tijdens het evenement op de Heldense straat In de Pas.

PRINS ERIC II GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Wij feliciteren

Prins Eric II

en zijn adjudanten

Leon en Frank!
Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
077 - 477 38 02
info@wandersschildersbedrijf.nl

De Straotzitting werd drie jaar geleden de opvolger van de Stoepzitting
die ophield te bestaan. Het concept
blijft volgens de organisatie om een
naast de liedjesmiddag van Helden
een tweede podium te bieden aan

Heldense artiesten. “Alles is op vrijwillige bijdrage: de artiesten, de dj, de
drank, de bühne, de vrijwilligers uit de
buurt en de jeugdvrijwilligers”, zo laat
de organisatie weten. De opbrengst
van de Straotzitting gaat naar jeugd-

verenigingen in Helden. Tijdens de
Straotzitting wordt ook een prins uitgeroepen. Vorig jaar was dat prins Sjeng
I. Hij krijgt dit jaar een opvolger. De
Straotzitting vindt plaats in op In de Pas
bij de huisnummers 39 tot en met 51.

CV De Kieveloeët

Uitverkiezing Meijelse
vastelaovesvierder
De Meijelse carnavalsvereniging De Kieveloeët roept dit jaar voor de negentiende keer de
‘Vastelaovesvierder van Méél’ uit. De winnaar van de prijs het Fratske wordt bekendgemaakt tijdens het
Kieveloeëte Treffe op dinsdag 5 maart met de ‘vastelaovend’.

“Allemaol vuul
vuul plezeer
“Allemaol
plezeeren
en
naode
de vasteloavend
vasteloavend
nao
sporten maar
maar weer”
sporten
weer”

Proﬁciat prins Eric II

De vereniging roept sinds 2001 een
Meijelnaar uit tot ‘Vastelaovendvierder
van Méél’. “Degene die deze titel verdienen, zetten zich op een verdienstelijk

manier in voor onze ‘Méélse vastelaovend’, zij geven extra glans aan dit
culturele festijn”, aldus de organisatie.
Nominaties voor mensen die de prijs

verdienen kunnen tot vrijdag 1 maart
ingeleverd worden bij Brendy van Dijk
van het secretariaat van De Kieveloeët
of via de website van de vereniging.

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

21
02

cultuur 21

11 vragen aan prins Eric II

Wie ben je?
Mijn naam is ‘Eric van Frits van Leike van Vestjens
oet de Helling’ en ‘Tiny van Hanneke van Kesjke
Gijsman en Dina van Correke Boom oet Waspik’.
Ik ben 47 jaar en 17 jaar gelukkig getrouwd met Els.
Ons gezin bestaat uit Thera (31) en Marco met hun
kinderen Romée en Thygo en natuurlijk onze Paul
(18) en zijn vriendin Hilke. Zij waren blij verrast,
staan allemaal achter ons en gaan volop met ons
mee. Ik ben zestien jaar ceremoniemeester en vorst
geweest bij carnavalsvereniging De Kook. Verder
kook ik op het zomerkamp van Jong Nederland en
mag ik regelmatig voor verenigingen evenementen
aan elkaar praten.
Waar werk je?
Ik ben ruim 24 jaar werkzaam in het speciaal onderwijs en momenteel ook als ambulant begeleider
actief op Gilde Opleidingen en Mundiumcollege,
waar ik docenten en studenten begeleid. Ik heb na
de PABO de Opleiding Speciaal Onderwijs in Sittard
gevolgd. Op school vinden ze het erg leuk dat ik
prins ben geworden. Alleen de collega’s vinden het
minder tof dat ik niet mee kan gaan naar de ‘sjoeëlefestasie’ in Roermond.
Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?
Stiekem was het wel een
oude droom van me, dus
was ik wel blij toen de

vraag kwam. Maar ook een beetje verbaasd. Ik had
het niet meer verwacht, moet ik eerlijk bekennen.
Ik heb mijn adjudanten Frank en Leon, ook vastelaovesvierders, gekozen uit onze vriendengroep.
Bijzonder hieraan is dat wij elkaar al ruim veertig
jaar kennen vanuit Jong Nederland Baarlo. Ik ben
enorm blij dat ze ja zeiden en er samen met hun
partners vol voor gaan.
Wat betekent carnaval voor je?
‘Vastelaovend’ is voor mij heel belangrijk. Ik mocht
jeugdprins zijn in 1988, heb als vrijwilliger en
bestuurslid meegedaan bij de Jeug Vastelaovend
Baolder (JVB) en De Kook. Nu ben ik iets minder
gebonden, afgezien van dit jaar dan. Maar ik blijf de
‘Baolderse vastelaovend’ trouw!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
We hebben veel vergaderd en goed ‘getraind’. We
gaan met ons drieën voorop en bezoeken iedereen,
van jong tot oud. Maar ook diegenen die het iets
minder goed hebben, ziek zijn of uitkijken naar een
leuke middag of avond. Want de ‘vastelaovend’ is
voor iedereen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Veel plezier, ‘joeks’, goed weer en een
hele fijne tijd in goede gezondheid.
Even alle zorgen aan de kant en
genieten van onze prachtige
Limburgse traditie.

‘Gewuuen,
ömdet ’t kèn’

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitroepen is tot nu toe het hoogtepunt waar we
echt naar toe hebben geleefd. En ik weet zeker dat
alles wat komen gaat, even leuk gaat worden. We
kijken er naar uit.
Welk carnavalsnummer hoort echt bij
‘vastelaovend’?
Het is lastig om er één specifiek nummer uit te pakken. Muziek maakt de ‘vastelaovend’. Het hoort er
gewoon bij. ‘Nao ’t zuuje’ van Lex Uiting omschrijft
het gevoel van de ‘vastelaovend’ heel treffend.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Samen met de adjudanten, partners en kinderen
terugkijken en nagenieten met een bockbiertje erbij.
Gelukkig heb ik de hele week vakantie.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat is en blijft elk jaar voor het nieuwe trio een
lijdensweg. Maar gelukkig mag iedereen het
nu weten en hoeven wij niet meer te liegen en
stiekem van alles te regelen. Al had dat wel zijn
charme.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2020?
Wat mij betreft is dat diegene die het ‘vastelaoveshart’ op de juiste plek heeft zitten en voorop wil
gaan bij de Keuk en Kukskes in Baarlo.

CV de Kook Baarlo

‘Muziek maakt de ‘vastelaovend’
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BBB vernieuwt en groeit
De Bonte Boete Belaeving op het plein voor het Huis van de Gemeente in Panningen beleeft op zaterdag
2 maart de derde editie. De eerste twee jaar bleek het festijn zo populair te zijn dat het terrein er niet helemaal
op was ingericht. De organisatie besloot om wederom het terrein te vergroten, meer barren neer te zetten en
een speciale kinderhoek in te richten waarbij de kinderen wel zicht houden op het hoofdpodium.

PRINS GER I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Drukte bij de BBB vorig jaar. Op de achtergrond de pastorie waar
het podium dit jaar tegenaan komt te staan (Foto: Jordy Strijbos)
“We passen het terrein aan omdat
we hopen dat er meer mensen komen
en om het geheel overzichtelijker te
maken voor het publiek”, vertelt Lars
van den Heuvel, namens Stichting Bonte
Boete Belaeving. De locatie van het evenement blijft het plein voor het Huis van
de Gemeente in Panningen. Wat wel
verandert, is de plek van het podium.
“Die komt met de rug tegen de oude
pastorie aan te staan, dus tegenover
het Huis van de Gemeente”, vertelt Lars.
“Dan krijg je een soort carré-idee. Het
terrein loopt op vanaf het podium naar
het Huis van de Gemeente.” De kinderhoek krijgt ook een update, vertelt Lars.
“De kinderen krijgen straks meer mee
van het feest. De hoek is gericht op het
podium zodat de jeugd naar de optredens kan kijken en er komt een speciale
kinderbar. Dan hoeft de jongste jeugd
niet naar ‘alcoholbar’ om een drankje en
een zakje chips te halen.” Om het over-

zicht op de rondrennende kinderen te
kunnen behouden, wordt de hoek afgezet met hekken. “Dan kunnen ze niet
zomaar aan alle kanten naar buiten.”
De Bonte Boete Belaeving (BBB) wordt
dus wederom wat ruimer ingedeeld.
Dat kwam mede door de overdonderende belangstelling afgelopen jaar.
“Tot nu toe overtreffen de bezoekersaantallen al onze voorspellingen die we
voordat we de BBB begonnen, hadden”,
aldus Lars. “We hoopten na drie jaar
op 1.500 bezoekers te zitten, maar die
hadden we na het eerste jaar al bijna.
We weten het niet precies, maar naar
schatting waren er vorig jaar ongeveer
3.000 bezoekers. Het is vrij toegankelijk
en we hebben geen polsbandjes, dus
het is lastig inschatten.” Lars legt uit dat
nog groter groeien niet per se het doel
is voor de organisatie. “Op een gegeven
moment bereik je een punt waar iedereen tevreden is, de organisatie én het

publiek.” Voor volgend jaar komen er
nog wat extra uitdagingen aan voor de
BBB. “Het hele gebied rondom het Huis
van de Gemeente wordt verbouwd. De
gemeente betrekt ons daar heel goed
bij, maar er komen bijvoorbeeld bomen
te staan op het plein. Daar moeten we
rekening mee gaan houden.” Het doel
van de BBB blijft onveranderd. “We willen niet Venlo leeg trekken, maar een
evenement aanbieden voor mensen van
alle leeftijden uit Peel en Maas. Daarom
blijft de locatie ook ongewijzigd. Het
Huis van de Gemeente is het middelpunt van de gemeente en dat willen wij
ook uitstralen.” De derde editie van de
Bonte Boete Belaeving vindt plaats op
zaterdag 2 maart op het plein voor het
Huis van de Gemeente in Panningen.
De optredens beginnen vanaf 11.11
uur. Onder meer De Toddezèk, Bram en
Ruud, De Breurkes, Carnavalsband.nl en
lokale artiesten treden op.

Chauffeurs &Eetcafe

“De Pleisterplaats”
Rijksweg 5,Kessel-Eik

Prins Ger I Bjorn en Richard
Prins Rob de 3e en adjudanten
en
adjudanten
Lei en Dan
Van herte gefeliciteerd
en
Van
hertevastelaovendj
gefeliciteerd en
unne hiele
sjoene
toegewinst
unne hiele sjoene vastelaovendj toegewinst

Proﬁciat prins Ger I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

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

23e Kinjeractie Kessel
Stichting Boerebroelof Kessel en het nieuwe boerengezelschap ‘Boere ongezien 2019’ bezochten
zaterdag 23 februari meer dan 20 boeren en boerinnen die geboren zijn sinds vorige carnaval.
Het was de 23e keer dat de traditionele Kinjeractie in Kessel plaatsvond. Het gezelschap kreeg aan
de deuren drankjes en borrelhapjes aangeboden, terwijl de borelingen een potje doperwtenstamppot en een slabbetje kregen met het Boerebroelof-logo. Ook werden er tijdens de bezoeken foto’s
gemaakt en direct afgedrukt, als herinnering voor de ouders.

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

www.gerriesilvrants.nl
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11 vragen aan prins Ger I

Wie ben je?
Ger Klij, is de naam. Op het moment heb ik een leuke
vriendin, Dieny. Ik heb een dochter, Silvia van 39
jaar, en twee schatten van kleinkinderen van 11 en
14 jaar. Ik sta zeer goed bekend bij carnavalsvereniging De Eikkaters in Kessel-Eik en ben zelfs ‘boerebroedegom’ geweest in 1995. Ook was ik adjudant
in 2000 bij prins Leon.
Waar werk je?
Ik werk bij Staay-Van Rijn op Fresh Park Venlo en ben
daar al vijftien jaar in dienst. Mijn functie daar is om
klanten te helpen en te begeleiden die bij ons groenten en fruit komen kopen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had nooit gedacht dat die vraag ooit zou komen. In
juli kwam die vraag dan toch. Of ik prins wilde worden van het ‘Eikkaterriek’. Ik heb er even met Dieny
over nagedacht, maar dit was snel besloten. We zijn
heel blij dat we Lei van den Heuvel en Dan Blomen
gevraagd hebben als adjudanten.
Wat betekent carnaval voor je?
‘Vastelaovend’ zit in mijn bloed en ik hoop dat ik dit
fysiek kan blijven vieren, zolang mijn lichaam het
toelaat.

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Wij denken ons goed te hebben voorbereid met
sporten, gezond eten en een goede nachtrust.
Die dingen zijn wel belangrijk. Daarnaast zijn alle
taken die we hebben door de carnavalsvereniging
goed voorbereid.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Dat we er met de hele gemeente en vooral ‘ut
Eikkaterriek’ een hele sjieke ‘vastelaovend’ van
gaan maken. Dat gaat in het ‘Eikkaterriek’ zeker
lukken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik denk dat alle activiteiten in het kleinste dorp
van de gemeente een hoogtepunt voor ons zullen zijn.
Welk carnavalsnummer hoort echt
bij ‘vastelaovend’?
Dit is erg lastig, want er zijn
zoveel mooie ‘vastelaovesliedjes’. Zelf kan ik heerlijk wegdromen bij ‘As
de sjterre dao baove

sjtraole’ maar er zijn ook ‘Eikse’ nummers die erg
goed zijn, zoals ‘De Franse sjlaag’ van Sjapoo. Die
heeft vooralsnog het hoogste resultaat bij het LVK
behaald van Peel en Maas: vijfde in de finale en
eerste bij de hoofdjury.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Samen met het trio en de dames er nog een paar
dagen lekker van genieten, maar dan zonder carnaval.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het was heel moeilijk, maar niemand had een
vermoeden. Ik had er dus ook geen trucjes voor
nodig. Dit bleek ook met het prinsenraden op de
bonte avond. Daar waren maar drie mensen die
mij goed hadden geraden van de 250 in de zaal.
Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2020?
Voor mijn gevoel moet het een
echte ‘vastelaovesgek’ zijn. Wij
denken dat er in ‘Eik’ nog voldoende rondlopen om dit in
de toekomst op te pakken.

‘Laot gaon
laot gaon, de
vastelaovend is
zoë gedaon’

CV de Eikkaters Kessel-Eik

‘Niemand vermoedde dat ik
prins werd’
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Vastelaovesmiddag

Lente-expositie (t/m 26 mei)

Optocht Helden

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

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: zorgcentrum Sint Jozef Wonen en Zorg Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Helden

Vertoning film Thuisland

Battle of prins(es)en

Receptie prins Kessel

Tijd: 19.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

‘Vreuge Vastelaoves Konzert’ met
Minsekinder en Ton Engels

Jeugdbal

Kruumelkesbal

Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort en café Biej
Ton en Marij Kessel

Tijd: 14.00 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Carnavalsontbijt

Boerenbruiloft Kessel-Eik

Optocht Meijel

Tijd: 06.00-09.30 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Mariaplein en Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Meijel

Carnavalskinderoptocht

Groëte Vastelaovesfiëst

Optocht Grashoek

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: CV De Kook, JVB, De Omnibus, De Diamant
Locatie: start Huissen Baarlo

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: Bej Manders Egchel

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: Grashoek

VIP-lunch

Zaoterdig Aovend Live

Kingermiddaag

Tijd: 11.45 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Tijd: 18.30-02.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Kindercarnavalsfeestje

Sluttelövverdracht

Optocht Koningslust

Tijd: 12.00-18.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: Koningslust

Scholencarnaval met optocht

Vastelaovend d’n aaftrap

Kindermiddag

Tijd: vertrek om 12.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: vertrek vanaf Carolusstraat/Driessen Helden

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 15.00-19.30 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Schoolcarnaval met ‘Bontje middig’

Receptie jeugdprinses Baarlo

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Receptie prins en
adjudanten Baarlo

‘Sjoele’-festijn

Vastelaovesparty

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: café De Poorter Koningslust

Sleuteloverdracht gemeente Peel
en Maas

Vrij-gezellig bal

KuuskesArena

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

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

Verzamelruilbeurs

Optocht Beringe

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: Beringe

Showspektakel met ‘Kattekwaod’
entertainment

Tegelkesbal

Tijd: 18.20 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus en gemeente Peel
en Maas
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe
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Repair café Meijel
Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Stichting Durnééve
Locatie: Oppe Koffie Meijel

Bonte Boete Belaeving
Tijd: 11.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein Panningen

zo
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Receptie prins en adjudanten
Maasbree
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Niëns Maasbree

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Sleuteloverdracht jeugdprinsen
en jeugdprinsessen

Zondagmorgenhumor ‘Dit waas
d’n Baum’

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café De Pool Maasbree

Straotzitting Dörp

Kerkeböskes Groeëte
Optochtfestijn veur idderein!

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: In de Pas 39 tot en met 51, Helden

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 13.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden
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Kéjsjeutebal
Tijd: 14.00-19.00 uur
Organisatie: jeugdcarnavalsvereniging De Kéjsjeut
Locatie: De Heere van Meijel, Meijel

Optocht Maasbree
Tijd: 14.10 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Maasbree

cultuur 25

21
02

Optöchbal met joekse optredens
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree
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Boerenbruiloft met muziek van
Nol en Bert van Siepke

Aftreden jeugdprins Helden
Tijd: 19.00-20.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes
Locatie: Dorpsontmoeting Os Thoes Kessel

Optocht Panningen

Boerenoptocht met boerenbruiloft

Aftreden jeugdprins Beringe

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: Markt en gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Optocht Baarlo

Optocht Egchel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: Baarlo

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: Egchel

Aftreden jeugdprins Panningen
en ‘Aafsjloetfieës’

Optocht Kessel

Boerenbruiloft Baarlo

‘Aafsjloeting’ Kessel-Eik

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: Kessel

Tijd: 14.15 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

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

Brookhaeskes Slager Festijn

Peuterbal

Aftreden prins Helden

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: De Zoes Helden

Optochtbal Panningen

Optochtbal

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Afsluiting en aftreden
prins Beringe

Kindermiddag

Kinjermiddig

Afsluiting Kessel

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Apollo Helden

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Matinee met optochtbal

Beumke legge, hojje zegge

Aftreden jeugdprinses Baarlo

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

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

Tijd: 21.45 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Boerenbruiloft Beringe

Dörp haet Talent

Aftreden prins Baarlo

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 22.45 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Vastival!

Pulverkesbal

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: Beringe

Gekke Vastelaoves Mandig

‘Kinjermiddig’ en afsluiting

Hieringschille in ut Kafee

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Kingerboorebroelof

Bekendmaking
boerenbruidspaar en bruiloft

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

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

‘t Kieveloeëte Treffe
en afsluiting ‘vastelaovend’

Afsluiting ‘vastelaovend’
Koningslust

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: De Heere van Meijel, Meijel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber Beringe
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Aswoensdag
Tijd: hele dag
Locatie: hele gemeente

Workshop over
digitale identiteit
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Panningen
Locatie: bibliotheek Huis van de Gemeente
Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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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
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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 3 maart
H. Mis 09.30.uur - Gemengd koor
t.i.v. al onze parochianen
Woensdag 6 maart
H. Mis 09.00 uur in de sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 3 maart
Geen H. Mis
Zondag 10 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sil Peeters en
Door Peeters-Hillen (b.g.v. hun verj)
Leonardus van Knippenberg en Marie
van Knippenberg-Peeters (jaardienst)

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 3 maart
H. Mis: 10.00 uur - Muziek: Hofkapel
Assistentie: Mevr. Toos Leijsten –
Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Jaardienst Jan Boots.
Jaardienst Petronella van Dijck-Sijbers,
Martinus Hubertus van Dijck en overl.
familie. Jaardienst Toën Haenen en
overl. familie. Overleden leden van
Carnavalsvereniging D’n Hab.
Woensdag 6 maart
19.00 uur: Viering van Aswoensdag –

Kerkdiensten
Zondag 3 maart
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (jaardienst) en overl. fam. van
der Sterren-Vossen
Woensdag 6 maart
H. Mis 19.00 uur. Aswoensdag.
Afhalen van het askruisje.

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 3 maart
H. Mis 10.00 uur - herenkoor t.i.v.
Rosa Maria Verhaeg-Bouten,
Johannes Hubertus Verhaeg,
Johannes Theodorus Steegs en
Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jaardienst); Nellie Mewiss - v.
Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre;
Woensdag 6 maart
H. Mis 17.30 uur - vw Aswoensdag met
uitreiking van het askruisje

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

Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Els Hanrats – Mevr.
Marlies Steijvers
Mededelingen
Carnaval: Zondag 3 maart wordt
de Eucharistieviering verzorgd door
carnavalsvereniging D’n Hab met
muziek van de Hofkapel. De viering
begint om 10.00 uur.
Vasten: Woensdag 6 maart begint de
vastentijd. Een goede oude gewoonte
is deze vastentijd te beginnen met een
Eucharistieviering waarin het Askruisje
wordt ontvangen. Aswoensdag is van
oudsher vasten- en onthoudingsdag.

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

Maasbree warmt op
voor ‘vastelaovend’
Maasbree warmde zaterdag 23 februari alvast op voor
de ‘vastelaovend’ tijdens de negende editie van de Britse
Boëte Zitting. Bij het Mafcentrum in Maasbree waren
optredens van onder meer de uit Maasbree afkomstige
joekskapellen Eijerjônge en Toemârop, Dansgarde D’n Hab,
Jill en Anne, Vur de Joeks en ZoëWieZoë. Ook traden er
artiesten op uit Baarlo, Egchel, Helden, Grashoek,
Koningslust en Panningen, zoals De Breurkes (foto).
“Het weer was geweldig en zo’n duizend vastelaovendvierders bezochten het spektakel”, aldus de organisatie.
(Foto: Hay Lintjens)

Kerkdiensten
Zaterdag 2 maart
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Sef Berkers en
Bertha Berkers-Thijssen
Zaterdag 9 maart
Geen H. Mis

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 28 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 2 maart
H. Mis 19.00 uur: Vastelaovesmis met
Heimatkapelle i.s.m. CV de Kieveloeët,
prins Luc I (van den Beuken) en
jeugdprinsenparen t.i.v. Pierre
Verheijen (coll); Gerard Gooden en Riet
Gooden-Hendriks (gest. jaardienst);
Piet Janssen; Harrie Janssen; Harrie
Joosten; Miranda Berben-Jans; Don
Gielen; uit dankbaarheid
Zondag 3 maart
Geen H. Mis
Maandag 4 maart - Carnavalsmaandag
Geen Stille Aanbidding en geen
Rozenkrans

Kerkdiensten
Zaterdag 2 maart
19.15 uur Mevr. Tiny Peeters/Wolters.
Woensdag 6 maart
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 9 maart
19.15 uur Overleden ouders Piet
Hanssen en Lena Janssen.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 2 maart
17.00 uur Gebedsviering in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
19.00 uur Carnavalsviering in de parochiekerk.

service 27

Dinsdag 5 maart
Geen H. Mis
Woensdag 6 maart
H. Mis 18.00 uur - Herenkoor en
uitdelen van het Askruisje
Donderdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum
Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 28 februari
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 1 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 2 maart
H. Mis 19.00 uur - Gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Silvester Janssen
en Maria Smeysters, Jozef Janssen,
Wiel Hendrix, Bep Hendrix-Janssen
en Hubert Janssen (gest. jaardienst);
Graad Wilms en An Wilms van Bussel
Zondag 3 maart
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur

Jeugd Vastelaovend Baolder.
Zondag 3 maart
Géén H. Mis.
Woensdag 6 maart - Aswoensdag
18.00 uur H. Mis met uitreiking van het
askruisje.
Donderdag 7 maart
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Wiel Hoezen 87 jaar,
Kerkveldstraat 29.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 3 maart
9.30 uur Voor de parochie.
Woensdag 6 maart- Aswoensdag
19.00 uur Afsluiting carnaval en uitreiking van het askruisje

Dinsdag 5 maart
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Woensdag 6 maart
Aswoensdag H. Mis 19.00 (!) uur
Donderdag 7 maart
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Overleden: Truce Op het VeldSteeghs, 90 jaar
Mededeling
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

Zondag 10 maart
9.30 uur Zeereerw. inandus Janssen
oud deken van Gennep

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

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS CARNAVAL

Tummers

EP:Tummers
Roermond en Weert:
ALLE DAGEN GEOPEND

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Overige winkels:
zondag, maandag, dinsdag
GESLOTEN

4K TV
UE40NU7190
• 40 inch (101 cm)
• Ultra HD
• Beeldkwaliteit PQI 1300
• Smart Hub

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

KG

QLED

4K

399,-

T/PM

1197,-

ULTRA HD

1699,-

Wasmachine
WCJ670WPS

8

KG

• A+++ -30%
• 8 KG vulgewicht
• 1600 t/pm
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

1600

• 55 inch (139 cm)
• Ultra HD
• QLED - perfecte kleuren
• Beeldkwaliteit PQI: 3100

GRATIS BEZORGD!

Wasmachine
WM16T420

8

QLED TV
QE55Q8FNAL

GRATIS BEZORGD!

• A+++ • 8 KG vulgewicht
• 1400 t/pm
• TwinDos • Softcare-trommel
• CapDosing
• WiFiConn@ct

1400
T/PM

GRATIS BEZORGD!

699,-

549,-

1299,-

999,-

Scheerapparaat / S7310/12
• Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen
• Voor nat en droog scheren
• Precisietrimmer voor snor en bakkebaarden
• 50 minuten snoerloos scheren

Bluetooth speaker
SRSXB01
• Draadloos muziek streamen
• EXTRA BASS
• 100% waterbestendig
• Batterijduur tot 6 uur

VERKRIJGBAAR
IN 6 KLEUREN!

35,-

399,-

25,-

159,-

125,-

Notebook
81J200AUMH

• Intel Pentium Silver N5000
• 128 GB SSD • Windows 10
• Zeer dun • 4 GB werkgeheugen

PAKKETBEZORGERS OPGELET!
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TUMME
PAKKETBEZORGERS

KOERIERS
Tummers

BEN JIJ EEN PAKKETBEZORGER OF KOERIER? DAN WORDT HET
MISSCHIEN TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING! EP:TUMMERS ZOEKT
BEZORGERs, BIJRIJDERS en WEEKEND/vakantiekrachten.
VERSTERK JIJ ONS LEUKE BEZORGTEAM?

www.eptummers.nl/vacatures
NIEUW!

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

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

