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ZoëWiezoë!
wint liedjesfestival
De Maasbreese carnavalsgroep ZoëWiezoë! heeft op zaterdag 9 januari het P&M Liedjesfestival in Kessel-Eik gewonnen. Het nummer ‘Hej hoi hallo’ werd door de jury als
beste beoordeeld. De PJP Bokaal voor de publieksprijs ging naar Blieve lache uit Meijel met het liedje ‘Vasteloavend, de KICK in meen bestoa’.

Informatieavond over verkoop camping Heldense Bossen

‘Waarom iets veranderen wat goed draait?’
De gemeenteraadsfractie van CDA Peel en Maas hield op woensdag 9 januari een bijeenkomst over camping De Heldense Bossen. Gemeente Peel en
Maas is voor honderd procent eigenaar van de camping. Binnen de gemeente is momenteel een raadswerkgroep bezig met het onderzoeken van de
gevolgen en de mogelijkheden van een verkoop. De aanwezigen bij de bijeenkomst lieten hun afkeer van een verkoop blijken.
“Een vruchtbare avond”,
zo omschrijft Stefan Janssen de
bijeenkomst. De eigenaar van
discotheek The Apollo is er vrij
zeker van dat een verkoop tot
meer problemen leidt dan gewoon
zo verder gaan. Hij spreekt als
ondernemer, inwoner van Helden,
campinggast, bestuurslid van het
Dörper Overleg en commissielid van
de Dörper Ondernemers. “Ik weet
wel wat er speelt in Helden. Ik hoor
veel dat we nu weten wat we
hebben en dat we weten dat het

goed is. Waarom zouden we dat
veranderen?”

Vijfde jaar op rij winst
De huidige directeur van de
Heldense Bossen, Sietse Tienkamp, liet
tijdens de avond positieve cijfers van
de camping zien. “We hebben voor
het vijfde jaar op rij winst geboekt”,
vertelde hij. “We maken genoeg winst
om ieder jaar diepte-investeringen
te doen en het onderhoud te kunnen
betalen. We hebben nog nooit de
hulp van de enige aandeelhouder, de

gemeente, nodig gehad.”
VVD Peel en Maas liet eerder al
weten een verkoop juist toe te juichen.
Fractievoorzitter Geert Segers zei toen
‘een volledige verkoop’ de voorkeur te
geven. Dus geen aandelen uitgeven of
gedeeltes van de camping verkopen.
Segers: “Wij vinden dat de gemeente
niet moet concurreren met andere
campings in de regio.”
Stefan Janssen van The Apollo vindt
dat een non-argument. “Directeur
Sietse heeft toch gezegd dat de
campinghouders in de regio allemaal

goed overleg hebben? Ze willen
elkaar juist versterken. Ieder heeft
zijn eigen doelgroep.” Voorwaarden
stellen aan een verkoper is ook geen
optie, volgens Stefan. “Als de eerste
investeerder het dan weer door
verkoopt, vallen die voorwaardes
weg. Er zijn al zoveel voorbeelden.
Kijk naar Meijel, Maasbree en Baarlo,
waar de middenstanders last hebben
van het uitblijven van toeristen door
de verkoop van de camping aan een
andere partij.”
Lees verder op pagina 02

Het ‘Lindebuimke’, de eerste prijs,
werd uitgereikt door burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo. Achter
ZoëWiezoë! eindigden Manon & Bart
uit Baarlo met ‘Vleege’ op de tweede
plek. Het podium werd volgemaakt
door De Sjerpsjutters uit Egchel met
‘De muziek blieft altied bestaon’.

Duizend bezoekers
Bij de PJP Bokaal eindigde Alaaf
Airlines uit Helden op de tweede
plek met het nummer ‘Ode aan de
sambabal’. De derde plek was voor
’t Graotekoeër uit Neer. Zij deden mee
met het nummer ‘Allemaol, aoveral’.
Aan het festival namen alle
winnaars van de liedjesavonden
en –middagen van de dorpen uit
Peel en Maas en Neer deel. Er kwamen
ruim duizend bezoekers af op het
festival wat dit jaar georganiseerd
werd door carnavalsvereniging
De Eikkaters uit Kessel-Eik.
(Foto: Omroep P&M)
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Buuttegroep Traogpaeper over hun shows

‘Noem het maar interactieve vasteloaveskolder’
Buuttegroep, humoract, vasteloaveskoldergezelschap. Het omschrijven
van Traogpaeper is lastig. Christiaan van Roij (31), Ruud Vrenken (30),
Jeroen Hillen (29) en Eddy Brummans (34) treden alweer vier jaar samen op
bij verschillende carnavalszittingen in de gemeente. Iedere show wordt
aangepast aan het dorp waar het optreden plaatsvindt . “Noem het maar
interactieve vastelaoveskolder”, besluiten de jongens uiteindelijk.
Christiaan uit Egchel (momenteel
woonachtig in Eindhoven) begon zes
jaar geleden met Eddy, eveneens uit
Egchel, met een humoristisch filmpje
met optreden. Christiaan: “We gingen
al jaren naar de zitting in Egchel en we
wilden het meer lokaal maken, want er
zat nooit iets Egchels bij. Dat beviel wel
goed. Het jaar erna heb ik nog een keer
alleen opgetreden en daarna kwamen
Ruud en Jeroen (beiden uit Panningen)
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erbij. We maken ieder jaar nog steeds
een filmpje en we doen een soort
toneelstukje op het podium.”
Ze houden het altijd heel lokaal.
Voor ieder dorp worden andere grap
pen geschreven en, als het nodig is,
hulp uit het dorp gevraagd. Jeroen:
“Van Kessel en Beringe weten we bij
voorbeeld te weinig, dus daar hebben
we mensen uit het dorp ingeschakeld
om ons te helpen.” Christiaan: “We
hebben niet de ambitie om nog uit
te breiden naar andere dorpen. Het
gaat juist om de herkenbaarheid. Onze
kracht ligt in de regio.”

Tegen de stroom in

Jeroen, Eddy en Christiaan bij hun optreden op de Herenzitting in Kessel in november

Inmiddels zijn er vier jaar voorbij
gegaan. De leden proberen nog steeds
tegen de stroom in te gaan en de grens
van het toelaatbare op te zoeken. Ruud:
“We gaan te ver, maar eigenlijk nog
niet ver genoeg.” Christiaan: “Er zit een
grijs gebied tussen een lachmoment
of zo’n oeh-moment waarbij mensen
niet weten of ze moeten lachen. Het
sjiekste is als het publiek niet weet of
ze moet lachen of juist niet.”
Jeroen, Christiaan en Eddy staan
op het podium, Ruud zit erbij om het
geheel grafisch vorm te geven. Jeroen:
“Al verzint hij ook veel grappen hoor.”
Christiaan: “En vanwege zijn looks
natuurlijk.” Ruud: “Ik kijk altijd vanaf

de zijkant toe. Dan merk je goed dat de
heren behoorlijk zenuwachtig zijn voor
een optreden. Ze lachen harder om
domme grappen en ze lopen alle drie
maar een beetje rond. Het zijn andere
personen dan.” Christiaan: “Ik moet
bijvoorbeeld altijd poepen voor een
optreden.”
Het is natuurlijk ook niet niks.
Vrijdag 15 en zaterdag 16 januari
staan ze in Beringe. In het weekend
van 22 en 23 januari treden ze op in
Panningen, Egchel en Helden. Jeroen:
“In totaal hebben we dan meer dan
tweeduizend mensen bereikt. Dat zijn
er nogal wat.”
Hoe komt zo’n act eigenlijk tot

stand? Jeroen: “We beginnen in augus
tus ongeveer met de eerste vergade
ring en het thema van de komende
shows te kiezen. Dat wordt dan ook
meteen besloten.” Christiaan: “Als we
dan eenmaal beginnen, gooien we
alles wat we toen beslist hebben weer
overboord en verzinnen we weer iets
nieuws.” Ruud: “Het komt er meestal
op neer dat we alles ruim van tevoren
al bedacht hebben, maar dat we in de
vier weken voor de shows nog alles
moeten gaan doen.”
Dat ze op het randje acteren, werd
wel duidelijk bij het optreden tijdens
de herenzitting in Kessel in november
van vorig jaar. Christiaan: “Ik kwam als

terrorist de zaal in. Dat was net na de
aanslagen in Parijs en toen zei ik: ‘Het
liep toch wat uit de hand daar in Parijs’.
Dat was zo’n typisch oeh-momentje.
Daarna zei ik: ‘Of is het daar nog te
vroeg voor?’. Dat zorgde weer voor
een lach.” Jeroen: “Ik denk dat mensen
het leuk vinden dat wij zo ver gaan.
Niemand anders doet het.” Christiaan:
“Ik ben er zelf ook nog nooit over
aangesproken, dus het valt wel mee.
Ik heb in ieder geval nergens spijt van.”
Volgend jaar wordt er even een
sabbatical ingelast. Om even op adem
te komen en nieuwe grappen te verzin
nen. Jeroen: “Maar we komen sterker
en grappiger dan ooit terug.”

Vervolg voorpagina

‘Waarom iets veranderen wat goed draait?’
Tijdens de bijeenkomst kwam
de opmerking naar voren dat
niemand weet wat er gebeurt als een
investeerder het park overneemt.
Dat kan volgens de spreker ook
positief zijn. Stefan is het daar deels
mee eens. “Als het een goede
investeerder is waar wij vertrouwen

in hebben, zullen we het echt niet
tegenhouden. We hebben op dit
moment echter weinig vertrouwen
in de gemeente dat ze de goede
beslissing nemen.”
De camping kan een grote
rol spelen binnen de Heldense
gemeenschap, denkt Stefan. “Dat zeg

ik niet uit zakelijk belang. Als er veel
toeristen komen in de regio profiteren
middenstanders daar inderdaad van.
Maar het is ook zo dat er veel mensen
werken bij die ondernemingen.
Die verliezen hun baan als de
middenstanders failliet gaan.”
Volgens Stefan is het niet zo

dat Peel en Maas geld nodig heeft.
“De gemeente heeft ook twee miljoen
euro in de renovatie van kasteel
De Keverberg gestoken. Puur en alleen
om Kessel toeristisch aantrekkelijker
te maken. Als ze zo hard geld nodig
hebben, hadden ze daar ook geen geld
in moeten steken.”

Komende weken prinsen in de HALLO

Alle prinsen Peel en Maas bekend
Met het uitkomen van de heersers in Baarlo, Kessel en Maasbree in het
weekend van zaterdag 9 en zondag 10 januari zijn alle prinsen van gemeente
Peel en Maas bekend. Alle elf de dorpen hebben weer een heerser gevonden
die voorop gaat in het feestgedruis tijdens carnaval en de vooractiviteiten.
De komende weken worden alle prinsen van Peel en Maas uitgebreid
voorgesteld in de HALLO. Alle prinsen met hun spreuk op een rijtje.
In Baarlo heerst dit jaar prins Lowie
I over De Kook met de spreuk: ‘Mèt
alles d’r op en d’r aan, gaon weej d’r
volgaas taegenaan!’. Bij de Beringse
Kuus gaat prins Bert I dit jaar voorop.
Zijn spreuk luidt: ‘Aod of neij, ut makt
neet oeth. Deze vastelaovend mèt
zien alle voloeth!’. De Kemphazen
uit Egchel kozen voor prins Patrick
II met de spreuk: ‘Aod en braaf, Pat
alaaf!’. Grashoek heeft ieder jaar
een prinsenpaar. Komende carnaval
krijgen Job en Joy de leiding over De
Graasvraeters. Hun spreuk luidt: ‘Ut
dialect neet onger de kneen, vur zoëpe

gin talent, mer vastelaovend viere
wae op hongerd prozent!’. Helden en
de Dörper Kuus staan de komende
tijd onder leiding van prins Barry I
met de lijfspreuk: ‘Gen haor oppe kop
mèr vaere, deze vastelaovend geit
ut waere!’. Het trio van de De Kevers
uit Kessel bestaat uit prins Hans I
met zijn adjudanten Theo en Peter.
De spreuk is: ‘Al zien we griës en
kaal, met vastenaovend make weej
kebaal’. Bij De Eikkaters uit KesselEik kwam prins Rob III naar voren als
nieuwe heerser. Met zijn spreuk ‘As ut
neet geit zoeas ut mot, mot ut maar

zoeas ut geit!’ gaat hij de komende
tijd voorop. In Koningslust zwaait Chris
Lemmen samen met zijn adjudant Stan
Vissers de jaar de scepter. De spreuk
van de prins van De Brookhaze is:
‘As wagebouwer aan de top, dit jaor as
Prins veurop!’.Prins Bart II heerst tijdens
de vastelaovend over het Habberiëk
in Maasbree met de spreuk: ‘Mèt os

gèn gesol, mâr rock & lol’. Het Meijelse
Kieveloeët gaat carnaval in met prins
Hidde I. Zijn spreuk luidt: ‘Gén réékene
of diktee, vastelaovend, dè gééf ik
òllie mee!’. In Panningen kwam prins
Ed II uit de hoge hoed bij de Kuus oeht
Kepèl. Zijn motto voor carnaval is:
‘Kepèls geit mich al bis good aaf, same
rope wae drej daag alaaf!’.

Oproep
Voor de tweede historische serie is de redactie op zoek naar
oude foto’s van markante dorpsfiguren. Heb jij zo’n foto en een mooi
verhaal erbij, neem dan contact met ons op. Denk aan die ene
kroegeigenaar van vroeger of die opmerkelijke boer die iedereen in
het dorp kende. Ideeën en suggesties kunnen opgestuurd worden naar
redactie@hallopeelenmaas.nl of bel met de redactie op 077 396 13 57.
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Koninklijke Onderscheiding
voor Lambert Leenders

Overheerlijke cake!

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft zaterdag 9 januari een koninklijke onderscheiding uitgereikt.
De Panningse Lambert Leenders (56) werd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Jong Nederland Panningen benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Bijles
al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties
Lambert Leenders werd onder
scheiden vanwege zijn maatschap
pelijke verdiensten. Zo is hij al sinds
1978 betrokken bij Jong Nederland
Panningen als leider, districts
vertegenwoordiger, algemeen
bestuurslid, penningmeester en
vicevoorzitter, voorzitter en interim-

voorzitter. Hij organiseert al jaren
talloze activiteiten, vakantiekampen,
sponsoractiviteiten en gespreksgroepen
en is lid van vele commissies.
Daarnaast is Lambert al dertig
jaar lid van de steunfractie van de
politieke partij Lokaal Peel en Maas,
is hij sinds 2004 voorzitter van Jong

Nederland Limburg, richtte hij in
2010 mede de Heldense stichting
One4Eleven/11 Dorpenloop op en is
hij al vijf jaar medeorganisator van de
Koningsdagviering. Van 2005 tot en
met 2013 was Lambert ook nog betrok
ken bij de door hemzelf opgerichte
Panningse Joekskapel Kos Erger.

Lintje voor Gerard
Reijnders uit Panningen
Voor zijn maatschappelijke verdiensten bij onder andere beugelvereniging HBC Helden, werd de Panningse
Gerard Reijnders (49) vrijdag 8 januari door burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo onderscheiden.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl

Peel en Maas
Bijles in scheikunde,
biologie en wiskunde
VMBO-HAVO-VWO
Bijles bij jou thuis
06-19425475

bijles.peelenmaas@hotmail.nl
www.facebook.com/bijles.peelenmaas

INKOOP-VERKOOP ASSISTENT
FULLTIME

INKOOP-VERKOOP
ASSISTENT FULLTIME m/v

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf betreffende
verpakte boomkwekerijproducten voor met name discount/supermarkt,
bouwmarkt, groothandel en postorderbedrijven. Voor onze inkoop/verkoop
zoeken we iemand die hierin fulltime kan ondersteunen.

Eurogreen International BV is een internationaal opererend bedrijf
betreffende verpakte boomkwekerijproducten voor met name
FUNCTIE-EISEN
discount/supermarkt, bouwmarkt, groothandel en postorder• MBO/HBO werk en denkniveau op gebied van boomkwekerij.
bedrijven.
Voor onze inkoop/verkoop zoeken we iemand die hierin
• Goed cijfermatig en commercieel inzicht.
fulltime
kan
• Geen 9 tot ondersteunen.
5 mentaliteit.
• Flexibel en acuraat.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
FUNCTIE-EISEN
• Goede beheersing van de Duitse en/of Franse taal is een pre.
• Goede kennis
van Microsoft
Office. op gebied van boomkwekerij.
• MBO/HBO
werken denkniveau
• Kennis
van planten.en commercieel inzicht.
• Goed
cijfermatig

• Geen 9 tot 5 mentaliteit.
• Flexibel
en accuraat.
FUNCTIEOMSCHRIJVING
• Goede
beheersing
van de Nederlandse
en Engelse taal in woord
• Voorraadbeheer verpakkingsmaterialen
en planten.
• Inkoop/verkoop
en
geschrift. orders invoeren, begeleiden en afhandelen.
• Coördineren
van tijdige
vanen/of
ingekochte
materialen.
• Goede
beheersing
vantoelevering
de Duitse
Franse
taal is een pre.
• Contact met toeleveranciers en klant.
• Goede
kennis
van
Microsoft
Office.
• Administratieve ondersteuning van de afdeling inkoop – verkoop.
• Kennis
van planten.
• Ondersteuning
bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnen- en
buitenland.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede arbeidsvoorwaarden
• Voorraadbeheer
verpakkingsmaterialen
engoede
planten.
en een marktconform
salaris. Ook bieden we een
kans op een vaste
aanstelling.
• Inkoop-/verkooporders invoeren, begeleiden en afhandelen.
• Coördineren
van tijdige toelevering
van ingekochte
materialen.
ALS JE GEÏNTERESSEERD
BENT NEEM
DAN CONTACT
OP
• Contact
met
toeleveranciers
en
klanten.
MET SANDER THIJSSEN VIA: SANDER@EUROGREENBV.COM
• Administratieve ondersteuning van de afdeling inkoop – verkoop.
• Ondersteuning bedrijfsbureau m.b.t. plannen productie binnenen buitenland.
Gerard werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
tijdens de jaarlijkse ledenavond
van de beugelclub. Sinds 1980 is hij
vrijwilliger bij, bestuurslid van en
sinds 2007 ook als voorzitter van de
Heldense beugelvereniging actief.
Hij was en is onder andere actief als

jeugdleider en jeugdtrainer betrokken
en organiseert wedstrijden en
toernooien.
Daarnaast is Gerard al vijftien jaar
organisator van boerenbruiloften en
van het boeren-‘gedeuns’ in Helden.
Ook is hij sinds 2002 vrijwilliger bij de
dorpsrevue waar hij voornamelijk helpt

bij de bouw en afbraak van de decors
en is hij sinds twee jaar betrokken bij
de Parkfeesten in het dorp.
Van 2010 tot en met 2013 was
Gerard initiator van de plaatselijke
Serious Request-actie, waar hij een
plaatselijke geldinzamelingsactie
organiseerde.

Naast een prettige informele werksfeer bieden we goede
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris.
Ook bieden we een goede kans op een vaste aanstelling.
ALS JE GEÏNTERESSEERD BENT NEEM DAN CONTACT OP
MET SANDER THIJSSEN VIA: SANDER@EUROGREENBV.COM
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Bijzonder in haar eenvoud…
Vol bewondering voor de wijze waarop zij het onvermijdelijke
aanvaardde en hierdoor het afscheid voor ons minder
moeilijk maakte, laten wij u weten dat is overleden
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Riek van Well-Hermans
echtgenote van

Gerrit van Well †
*1 juli 1936

† 10 januari 2016

Neerkant: Petra en John
Janne, Elke, Thijs
Meijel: Johan en Bianca
Dany, Yara
Meijel: Mario en Christa
Mila
Franciscanessenstraat 5, 5758 SH Neerkant
Ons mam is thuis.
U bent welkom om persoonlijk afscheid van ons mam
te nemen op woensdag tussen 15.00 en 20.00 uur
en op donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur.
Wij nodigen u uit om, samen met ons, afscheid te nemen
op vrijdag 15 januari om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk
in Neerkant. Aansluitend zullen we haar te ruste leggen bij ons pap
op de parochiebegraafplaats.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Trap bekleden v.a. € 150,00
incl. tapijt en leggen. www.
woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Gratis offerte bel: 06 16 37 45 14.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
Unieke glaswerken. La Jina
glaswerken voor al uw glas-in-lood
ramen. Ook voor renovatie en reparatie
van uw oude ramen. Tevens unieke
glaswerken in Tiffany en glasfusing. Kijk
op www.lajina.nl of bel 06 57 59 81 55.
Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen,
g.g. roosters stapelbokken, vloeistof
fencontainers (1.000 liter) enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
Ninnesweg 131, 5981 PB Panningen
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61
uitvaart@fienbos.nl

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Tulpen te koop Zorgtuinderij Kaate,
Zandberg 10 Helden.
Yoga bij Lekker Laeve! Gratis
proefles! Kies maar in het lesrooster
op www.lekkerlaeve.nl Flexibel en
vrijblijvend met onze 10-lessenkaart,
een jaar geldig. Tot ziens op
Molenstraat 14a Helden.
Gezocht huurwoning, voor mij, 2
tieners en 1 puber. Per 1 mrt. Alles is
bespreekbaar. Bellen na 18.00. Alvast
bedankt. EP. Tel. 06 21 29 71 99.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Hulp in de huishouding gezocht.
Wij zoeken een schoonmaakhulp
in Maasbree. U kunt bellen naar
077 465 71 55 na 19.00 uur.
Shop-in-shop bij Lekker Laeve!
Elke dag open van 10 tot 17 uur!
Er is plaats voor ondernemers met
passie! Molenstraat 14a Helden
www.lekkerlaeve.nl
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

18 t/m 23 jan.
Bij 4 slavinken

2e 4 stuks
lekker
voor niks!
Van den Beuken

Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94
info@vandenbeuken.uw-slager.nl

www.vandenbeuken.uw-slager.nl

Mindfulness. Vanaf januari elke
donderdag Mindfulness en Mindful
Practice in Helden of Panningen.
€ 9,= per les bij 8 lessen.
www.sensus-pvs.nl/06 13 74 75 29.

’t Heike
Vastgoed B.V.
• voor € 500 uw huis
verkocht krijgen;
• gratis waarde bepaling;
• bemiddeling;
• directe aankoop
06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

www.heikevastgoed.nl

Rijksmonumenten in Peel en Maas
10/11

De Noordervaart Beringe

HALLO Peel en Maas richt zich op het laatste nieuws uit de regio, maar verliest de historie zeker niet uit het
oog. In deze serie worden rijksmonumenten uit Peel en Maas onder de loep genomen en voorzien van hun
historische context. Ook in de tiende editie wordt er afgeweken van de ingeslagen weg. Dit omdat er in twee
dorpen in Peel en Maas geen rijksmonumenten aanwezig zijn. Na eerder Egchel komt deze week Beringe aan
bod: kanaal de Noordervaart.

Het kanaal loopt van Beringe tot in Nederweert
Al ruim 200 jaar ligt Beringe
aan de Noordervaart. Het kanaal
werd gegraven in de tijd dat de
Fransen onder leiding van keizer
Napoleon de baas waren in de

huidige gemeente Peel en Maas. Op 1
januari 1807 werd aangevangen met
het graven en in 1810 was de waterweg
klaar. Het kanaal loopt van Beringe tot in
Nederweert en was onderdeel van een

veel groter geheel. Het was de bedoe
ling de rivieren de Schelde, de Rijn en
de Maas met elkaar te verbinden, echter
werd dit nooit voltooid omdat Nederland
bang was het monopolie op de Maas-

en Rijnhandel te verliezen. Napoleon
werd overtuigd de werkzaamheden
stil te leggen. Veel werkers aan het
kanaal kwamen uit België. De Waalse
straat in Beringe is een verwijzing naar
die werkers. Beringnaar Giel Kessels
(86) is altijd al geïnteresseerd geweest
in het kanaal en hij is (samen met
onder andere Egchelnaar en amateurhistoricus Henk Thiesen) momenteel
bezig met een boek over Beringe, waar
ook de Noordervaart in terug komt. Hij
weet nog een plek waar de werkers
gingen wonen. “In Grashoek heb je de
Belgenhoek. Daar kwamen veel van de
gravers te wonen in hutten.”
De Noordervaart deed ondanks de
niet voltooide werkzaamheden van het
groter geheel toch dienst als haven voor
schepen. Giel kan zich nog wel herinne
ren dat er grote schepen door het water
voeren. “Schepen van 50 meter lang en
6,6 meter breed mochten hier komen.
Op een gegeven moment was de haven
van Beringe de op twee na grootste
haven van Noord-Limburg. Alleen Venlo
en Wanssum hadden meer lossingen
per jaar.”
Uiteindelijk werd de lengte van het
kanaal flink teruggebracht en konden
de schepen er niet meer door dankzij
de brug naar het industrieterrein in
Beringe. “Het was ooit 200 kilometer
lang”, weet Giel, “maar door het con
stante geknommel, is er 20 kilometer
overgebleven.”
Er zijn tijden geweest dat het
kanaal er anders bij lag dan nu. Bij
de bevrijding van de Duitsers in 1944

bijvoorbeeld, stond er geen water in.
“De Engelsen hadden het kanaal in
Nederweert in handen en lieten al
het water eruit lopen”, vertelt Giel.
“Zo wilden ze er voor zorgen dat de
Duitsers zich niet achter het water
konden verschuilen in Beringe.”
Alle schepen die in het water
lagen, kwamen zodoende op de
bodem van het kanaal terecht. Nadat
de gevechten waren afgelopen was
het nog steeds zeer gevaarlijk om
daar rond te lopen, vanwege de
mijnen en andere munitie. Giel hielp
nog mee met het herstellen van
een aantal schepen. “Een heel klein
beetje maar hoor. Ik heb niet veel
gedaan.”
Giel kan zich nog twee keer
herinneren dat er geen water in de
Noordervaart zat. “Er was een keer
een dijkdoorbraak in de richting van
Nederweert en toen was al het water
weg. En ik weet nog dat er tussen het
transformatorhuisje in Nederweert,
waar stroom wordt opgewekt en het
kanaal begon, en de Noordervaart
een gat zat in de dijk. Muskusratten
hadden die veroorzaakt. Ook toen liep
het kanaal leeg.”
Een leeg kanaal is niet handig
voor de schepen en de recreanten die
er in willen zwemmen. Toch is het
lang geleden dat er in gezwommen
werd. Door de algen die nu veelvuldig
voorkomen, is het kanaal niet meer
geschikt voor recreatie.Giel deed
dat vroeger wel. “Wel stiekem, zodat
onze ouders er niets van wisten.”
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11 vragen aan prins Bert I

CV De Beringse Kuus (Beringe)

‘De optocht wordt het hoogtepunt’
Wie ben je?
Mijn naam is Bert Coppelmans, 31 jaar en
getrouwd met Esther Coppelmans-Leisink.
Ik ben geen onbekende in de Beringse
vastelaovend en al jaren trouw lid van de
raad van elf en de Versierdersclub, die de
Kuuzetempel De Wieksjlaag en de carnavals
wagen aankleedt. Toen de mensen uit mijn
omgeving hoorden dat ik prins was geworden,
reageerde iedereen enorm enthousiast.
Waar werk je?
Ik werk nu al 3,5 jaar bij Digi-Star International
in Panningen als sales engineer. Daarvoor
heb ik een opleiding mbo elektronica gedaan.
Door de feestdagen heb ik mijn collega’s nog
niet gesproken, maar ik denk dat ze het heel
erg leuk vinden om een prins in hun midden
te hebben.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prins te worden?
Ik ben al vijf jaar lid van de carnavalsver
eniging in Beringe en doe daar ook actief
mee in de raad van elf en bij de versierders
van de Kuuzetempel. De voorzitter heeft mij
gevraagd om dit jaar de nieuwe heerser van
CV De Beringse Kuus te worden, dus natuurlijk
zei ik daar maar wat graag ja op.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
De onthulling was zeer spannend en werd
gedaan door middel van de originele vaste
laovendkwis ‘aod of neij’. Daarna barstte het
feest los en daar hebben we erg van genoten.
Bij De Beringse Kuus worden geen adjudanten
of een prinses gekozen, dus ik word niet door
iemand bijgestaan. Maar ik ga natuurlijk wel
met het jeugdprinsenpaar Renco I en Lieke I
voorop tijdens de vastelaovend.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Van jongs af aan heb ik altijd al carnaval
gevierd. Ik deed mee aan de optochten,
kwam vijf jaar geleden bij de raad van elf
en help elk jaar mee met het versieren van
De Wieksjlaag voor de vastelaovend.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Tijdens de tweede halve finale van het LVK
vrijdag 8 januari hebben we de Aod Prinse uit

Beringe aangemoedigd. De komende
weken staan de p
 rinsenrecepties
van de buurdorpen uit ‘oud
Helden’, de voormalige
gemeente, op de planning en zal
ik voorop gaan tijdens de acti
viteiten van De Beringse Kuus.
Die worden voor alle geledingen
van de gemeenschap georgani
seerd, zoals de peuters, jeugdigen,
ouderen en zieken.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Graag wens ik alle carnavalsvierders en
carnavalsverenigingen een geweldig en
onvergetelijk vastelaovesseizoen toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe hebben we alleen nog de prinsen
onthulling gehad, wat een fantastische avond
was. Dat belooft al veel voor de rest van het
carnavalsseizoen. Ik verwacht dat de optocht
het grote hoogtepunt van dit seizoen gaat
worden.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens
de vastelaovend?
De dagen zullen lang zijn en de nachten wat
korter, maar na de carnavalsweek heb ik nog
een aantal dagen vrij om ‘hiering’ te ‘sjille’
en weer bij te komen. Ook kan ik dan in alle
rust de versieringen in en rondom het huis
opruimen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Ik ben ruim op tijd gevraagd om prins te
worden, dus ik heb ook voldoende tijd gehad
om aan dat idee te wennen. Daardoor kon ik
ook goed anticiperen op de vragen die ik had
kunnen krijgen. Voor het uitkomen zater
dag 2 januari was er niemand anders op de
hoogte dan mijn vrouw Esther en natuurlijk
Wil, de voorzitter en vorst John II.
Welk advies zou je je opvolger in 2017
mee willen geven?
Geniet van de eerste tot de laatste minuut,
want voordat je het weet is het weer voorbij.
En ook niet onbelangrijk: blijf vooral jezelf.

Aod of neij, ut
makt neet oeth.
Deze vastelaovend
mèt zien alle
voloeth!

P R I N S B E R T I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N

Prefisiat
Prins Bert I
Leider in waege, trecke
en vôrmennutsjmuntsiesteme
J. F. Kennedylaan 235, 5981 WZ Kepèl | www.digi-star.com

winst uch unne sjoene vastelaovend
www.karisadviesgroep.nl

Wij feliciteren Prins Bert!

Wae winse Prins Bert I
én De Beringse Kuus unne
fantastische vastelaovend toe...
Kanaalstraat 108c | 5986 AH Beringe | T 077 3082144
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B.V.

PRINS ROB III GEFELICITEERD
NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Volta Limburg trots op haar Prins
voelt altijd beter

Donk 5 | 5995 PL Kessel | Tel.: +31 (0)77 - 462 19 09
Gsm: +31 (0)6 53 76 75 75 | info@lendersbv.nl

Donk 5 | 5995 www.lendersbv.nl
PL Kessel | Tel.: +31 (0)77 - 462 19 09
Gsm: +31 (0)6 53 14 45 80 | info@lendersbv.nl
Chauffeurs &Eetcafe

www.lendersbv.nl
“De Pleisterplaats”
Rijksweg 5,Kessel-Eik

CV De Eikkaters (Kessel-Eik)

Prins Rob de 3e en adjudanten Bjorn en Richard
Van herte gefeliciteerd en
unne hiele sjoene vastelaovendj toegewinst

Maasstraat 22
5995 NC Kessel
06 - 29 53 78 04
info@stoek.nl
www.stoek.nl

Wij wensen prins Rob en adjudanten
Björn en Richard enne sjoene vasteloavend!

Wij wensen prins Rob
en zijn adjudanten
Bjorn en Richard een
geweldige vasteloavend!
Karreweg Noord 57 Kessel
Tel. (077) 462 20 20 info@polypla.nl
www.polypla.nl

Veul sjpass en plezeer van

Prins Rob
en adjudanten
proficiat!
Ut geit
wie ut geit.

en auch van de dansmarietjes Sterre en Jolijn!
Stemkens Lof bv • Peelweg 4 • 5995 SG Kessel-Eik

Lanterdweg 23 Kessel • 077 462 13 57 • www.maaskessel.nl

weej winse ederein unne sjoene vastelaovend!

Jubileum
Vrouwengilde
Helden
Het Vrouwengilde Helden vierde op vrijdag 8 januari
haar 50-jarig bestaan met een feest bij Hoove de
Vriendschap in Beringe. Bij de bijeenkomst werden
Anny Geurtjens, Truus Goutier, Miep Hermans, Mia Keiren,
Tonia Keiren, Mien van Leipsig, Truus van Oyen,
Mia Thijssen, Mia Sommers, Truus Verbugt en Ans Wolter
gehuldigd voor hun jubileum van 50jaar bij de vereniging.
De dames Helie Derks, Els Huntjens en Marian Verkoelen
vierden eveneens een jubileum, maar konden niet
aanwezig zijn bij het feest. Burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo kwam de vrouwen toespreken.

zorgboerderij

zorgboerderij
Alaaf!

Heldenseweg 10, 5995 RP Kessel Tel: 077 462-3704
info@zorgboerderijodahoeve.nl www.zorgboerderijodahoeve.nl
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11 vragen aan prins Rob III

‘Ik vind alles geweldig’
Wie ben je?
Rob Stemkens is de naam. Ik ben een
geboren en getogen Kessel-Eikenaar,
24 jaar en word op 3 februari, de
woensdag vóór de vastelaovend,
25 jaar. Ik ben gelukkig getrouwd:
de vrouw is gelukkig en ik ben
getrouwd. Bij De Eikkaters sta ik bekend
als een rustig persoon.
Waar werk je?
Ik werk al vier à vijf jaar als servicemonteur
bij Volta Limburg, waar ik voornamelijk werk
aan onderhoud en storingen aan warmwatertoestellen
en cv-ketels. Ik heb een opleiding tot installatietechniek
gedaan in Sint Jansberg, Maaseik. Mijn werkgever vindt
het hartstikke leuk dat ik tot prins ben uitgeroepen en
mijn collega’s hebben me een onvergetelijke vastelaovend
gewenst.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik wil al prins worden van kleins af aan, dus natuurlijk
heb ik ja gezegd. Toen ze me echt vroegen, vond ik het
toch wel even spannend, want toen kwam het ineens wel
heel dichtbij. Maar moge het duidelijk zijn: ik ben zeker
een carnavalsliefhebber!
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Op het eerste ogenblik heb ik er niet echt bij stilgestaan
dat ik prins zou worden. Toen het besef eenmaal kwam,
vond ik het wel hartstikke gaaf. Ik had het ook niet direct
verwacht, want had het idee dat ze voor iets anders aan
de deur kwamen. Mijn twee adjudanten Bjorn Alberts
en Richard Geraets staan mij natuurlijk bij de komende
periode. Ik heb ze zelf uitgekozen omdat ze speciaal voor
mij zijn. Zij zijn hele goede vrienden van me en staan
altijd voor me klaar.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vastelaovend betekent voor mij samen zijn en gezelligheid.
Het is me min of meer met de paplepel ingegoten vanuit
thuis. Ik ging als klein mannetje al overal mee naartoe en
ben ooit al een keer schoolprins geweest en bruidskind bij
een boerenbruidspaar.
Wat wordt er volgens jou van een prins verwacht?
Er wordt van mij verwacht dat ik er een onvergetelijke en
supergezellige vastelaovend van ga maken! Daarbij kan ik
de sleuteloverdracht van gemeente Peel en Maas natuurlijk
niet overslaan, dus daar ben ik uiteraard bij. Verder heb ik
me helemaal niet voorbereid en laat ik het gewoon op me
afkomen.
Wat wens je de carnavalsvierders in je gemeente toe?
Een onvergetelijke vastelaovend!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Eén hoogtepunt heb ik niet, ik vind het allemaal geweldig.
De afgelopen maanden heb ik eigenlijk als heel rustig
ervaren en ik liet het allemaal op me afkomen. Voor nu kijk
ik het meeste uit naar de prinsenreceptie.

As ut neet
geit zoeas ut
mot,
den mot ut mer
zoeas ut geit.
Alaaf!

Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
Geen idee eigenlijk, maar ik verwacht dat ik heel weinig
slaap ga krijgen. Ik zie het ook niet als een zware week.
Van het werk heb ik vrij genomen tijdens de vastelaovend
en in totaal heb ik nog twee dagen uitgetrokken om te
herstellen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Ik denk dat ik het wel goed geheim heb kunnen houden.
Daar had ik geen trucje voor, ik heb gewoon gedaan

zoals ik altijd deed. Ik geloof dat het hele dorp wel al
vermoedens had, net als vorig jaar. Soms heb ik wel
momenten gehad dat ik het even benauwd kreeg. Een keer
zat ik in de kroeg, toen er werd gevraag wie de nieuwe
prins zou worden. Tsja, wat moet je dan zeggen? Ook met
de feestdagen bij familie ging het over carnaval, dus dat
was soms wel even lastig.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee willen
geven?
Geniet er voor 200 procent van, want het is allemaal veel
te snel voorbij.

Wiel Lormans al 70 jaar lid

SV Panningen huldigt jubilarissen
Voetbalvereniging SV Panningen heeft op zondag 10 januari bij de
nieuwjaarsreceptie de jubilarissen van de club gehuldigd. Liefst twaalf
mannen konden in het zonnetje gezet worden vanwege hun langjarige
lidmaatschappen. Wiel Lormans vierde zijn 70-jarig jubileum.
Wiel Lormans was onder andere
bestuurslid, zat 15 jaar in de senioren
selectie en voetbalde liefst 35 jaar
bij de veteranen. Hein Janssen werd
5 jaar later lid dan Wiel. Hij vierde
zodoende zijn 65-jarig jubileum.
Hij was onder andere 15 jaar leider van
Panningen 3 en 4 en vele jaren van de
veteranenteams. Hay Janssen en Frans
Janssen vierden hun 50-jarig jubileum.
Jac Janssen is inmiddels 40 jaar bij de
club. Hay is nooit zelf actief geweest als
voetballer. Als trainer, grens- en scheids

rechter is hij al jaren actief binnen de
jeugdafdeling van Panningen. Frans
heeft een voetbalcarrière van 45 jaar
achter de rug en was onder meer
jarenlang leider van de A2. Jac speelde
10 jaar in het eerste team en is vanaf
2002 leider van de veteranen waar hij
eerder ook bij voetbalde. Daarnaast
vierden zeven leden hun 25-jarig
jubileum. Hen van Oijen, Roy Reijnen,
Niels Rutten, Roy Schijven, Mark Daniels,
Jan Janssen en Dave Litjes zijn alweer
een kwart eeuw lid van SV Panningen.

Hein Janssen, Wiel Lormans, Jac Janssen, Hay Janssen en Frans Janssen bij de huldiging
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CV De Kuus oeht Kepèl (Panningen)

P R I N S E D I I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S O N D E R S TA A N D E B E D R I J V E N

Sssst

wij feliciteREN
Prins Ed II

Heij werk ich

Markt 73 • 5981 AP Panningen
Telefoon (077) 306 17 23 • info@slagerijrutten.nl

www.slagerijrutten.nl

www.a-drie.com

DOK6
WENST
IEDEREEN
EEN
FANTASTISCHE
CARNAVAL
PRINS ED II
GEFELICITEERD!

We winse Prins Ed II en idderein
unne sjoene carnaval toe

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

GLOEIEND
sanitair | verwarming | dakramen | electra

Proficiat prins Ed II
bouten-groep.nl

Jeugdprinsen- en verlovingsbal

Kever van het jaar

De 39e jeugdprins of -prinses van CV De Eikkaters uit Kessel-Eik wordt zaterdag 16 januari bekendgemaakt.
Het jeugdprinsenbal begint om 19.30 uur in het gemeenschapshuis van het dorp. Ook verlooft het nieuwe boerenbruidspaar zich die avond.

Bas Verhaegen uit Kessel is tijdens het prinsenbal van CV De Kevers
zondag 10 januari uitgeroepen tot Kever van het jaar.

Jeugdprins Noud II en adjudant
Loek treden zaterdag 16 januari om
20.00 uur af, waarna de nieuwe
jeugdprins(es) wordt uitgeroepen.
Diezelfde avond wordt de

Leon Bongers-trofee voor het vierde
jaar uitgereikt aan een persoon die
zich de afgelopen tijd voor de jeugd
heeft ingezet. Daarnaast wordt
om 22.00 uur afscheid genomen

van het boerenbruidspaar van 2015,
Wieke en Wim.
Als zij zijn afgetreden wordt
het nieuwe boerenbruidspaar
bekendgemaakt.

Hij kreeg deze titel omdat hij
volgens de vereniging sociaal en loyaal
is, voor iedereen klaar staat en vaker ja
dan nee zegt als er iets gedaan moet
worden. Volgens CV De Kevers is Bas
een voorbeeld voor veel jongeren en

ouderen en verdient hij het daarom
om in het zonnetje te worden gezet.
Bas zijn ouders zijn ‘altijd een voor
beeld voor hem geweest’ en zijn vader
werd ook ooit uitgeroepen tot Kever
van het jaar.

OPEN DAG VMBO
citaverde college
roermond, jagerstraat 6

W W W . C I T AV E R D E . N L / O P E N D A G
KENNIS MAKEN MET MBO GROEN? VOLG EEN TRY-OUT!

W W W . C I T AV E R D E . N L / T R Y O U T

ZATERDAG 30 JANUARI
10:00 TOT 13:30 UUR:

MBO

VRIJDAG 29 JANUARI
18:00 TOT 21:00 UUR:
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11 vragen aan prins Ed II

‘Altijd stiekem een grote wens geweest’
Wie ben je?
Mijn naam is Ed Nijssen. Ik ben
46 jaar en al 16 jaar getrouwd
met mijn vrouw Sandra. Samen
hebben wij twee kinderen,
Lars van 13 jaar en Kira van 11.
De kinderen wisten van niets en
waren zeer verrast toen ze mij
opeens tevoorschijn zagen komen
als nieuwe prins. Ze vinden het
helemaal geweldig. Nu hebben ze de
leeftijd dat ze het bewust meemaken en
volop mee kunnen doen.
Waar werk je?
Ik ben directeur van Administratiekantoor
A3, een kantoor in administratie en
bedrijfsadvisering voor mkb’ers en zzp’ers.
Samen met een heel team zijn we alweer bezig
met het elfde jaar.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om
prins te worden?
Over de vraag of ik prins wilde worden, hoefde
ik niet heel lang na te denken. Het is altijd
stiekem een grote wens geweest om ooit als
prins voorop te mogen gaan. Ik ben een echte
‘vastelaovesfan’ en van kleins af aan doe ik
volop mee. In mijn jeugdjaren ben ik bij de
jeugdraad geweest en hebben we al menig
feestje gebouwd.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Op het moment dat ze me vroegen om prins
van Kepèl te worden, dacht ik eerst dat ze
een geintje maakten. Maar al snel bleek het
menens en sloeg de verbazing om in eer.
Ik had dit niet durven hopen, maar ‘al wat
sjoën is, kump altièd onverwach’. Ik word
bijgestaan door adjudant René Scheres en
Gaby Wilms. Zij nemen deze taak dit jaar voor
het eerst op zich en doen dit nu al fantastisch.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
De vastelaovend is toch altijd weer een
geweldige tijd. Met onze vriendengroep
‘Bejeingerapt’ eropuit; samen proberen we
geen activiteit over te slaan. Gedurende het
hele jaar krijgen we ideeën voor de optocht die
we dan alvast opschrijven zodat we altijd iets
hebben om mee te kunnen doen.

Kepèls
geit mich
al bis good aaf,
same rope wae
drej daag
alaaf

Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
In januari staat de agenda al goed volgepland
met vaste activiteiten, zoals recepties van
de zusterverenigingen, onze eigen receptie
en zittingen. Verder zie ik ernaar uit om in
februari de scholen, het sjoele-festijn en Disco
De Springer te bezoeken. Dan het officiële
gedeelte, de machtsoverdracht in Peel en Maas.
Daarna kunnen we met de drie dolle dagen
beginnen. Als prins zal ik mijn uiterste best doen
om van iedere activiteit een feestje te maken.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Ik wens iedereen die de vastelaovend een
warm hart toedraagt ’unne supersjoëne
vastelaovend en geneet der van’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De twee maanden voorafgaand aan het
uitkomen duurden lang, maar waren ook wel
speciaal. Samen met mijn vrouw van alles
bekokstoven zonder dat de kinderen, familie en
vrienden er iets van mochten merken. Ik kijk uit
naar mijn receptie, maar ook naar de optocht
om op de prinsenwagen door de straten van
Kepèl te trekken.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
Het zullen best zware dagen gaan worden en
met enige regelmaat zeer laat, maar ik heb
de komende weken op maandagochtend vrij
gepland om bij te komen. Dat is een voordeel
van ondernemer zijn.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het geheimhouden was niet zo’n probleem.
Ik had af en toe wel de behoefte om er over
te kunnen praten. Gelukkig kon dat met mijn
vrouw, maar ook met enkele Kuuzeleden die op
de hoogte waren.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee
willen geven?
Voor mij is het seizoen pas net begonnen
en mij is aangegeven om zoveel mogelijk te
genieten van alles wat voorbij komt. Daarom
wil ik meegeven: ’Geneet der van want vur
desse ut wits is ut veurbeej’.

Kwéékmiddag Meijel
De 18e editie van de liedjesmiddag Kééj knappe kwéékmiddig vindt
op zondag 17 januari plaats bij gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Vanaf 13.45 uur staat de
Rabozaal van het gemeenschapshuis
geheel in het teken van de jeugd.
Ruim tachtig jeugdige artiesten
treden op. De middag begint met
optredens van kinderen tot en met
groep vijf. Aansluitend neemt de

carnavalsvereniging van Kinder
Vakantie Werk (KVW) Meijel afscheid
van prinses Syll en vorst Siem,
waarna het podium vrij wordt
gemaakt voor de onthulling van de
nieuwe heersers en de raad van elf
van de Késjeut.

Pronkzittingen Baarlo Jubilarissen VV Baarlo gehuldigd
De jaarlijkse pronkzittingen in Baarlo vinden op vrijdag 15 en
zaterdag 16 januari plaats bij zaal Unitas (Habets).
Tijdens de pronkzittingen zijn
er onder andere optredens van
buutereedners Hans Verbaarschot,
Henrie van Geneijgen en Huub
Stassen.
Van eigen bodem treden Bets
en Babs, de raad van elf en dansen showgroep Expression en de

Kook van Eige Deig-artiesten op.
Daarnaast betreden Saskia Theunisz,
Trio Ongeplök en afsluiter Fabrizio het
podium. De zaal gaat om 19.15 uur
open en de zittingen beginnen om
20.00 uur.
Meer informatie over de zittingen
is te vinden via www.dekook.nl

Drie jubilarissen van voetbalvereniging Baarlo zijn vrijdag 8 januari gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie. Loek Gielen, Hans de Swart en Sander Bongers werden in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig en
25-jarig lidmaatschap. Loek Gielen was actief speler bij de jeugd, veteranen en de lagere teams en is al
diverse jaren jeugdleider, jeugdsecretaris en bestuurslid en al vijftig jaar lid van de vereniging. Hans de Swart
is al 25 jaar lid van de vereniging. Hij maakte in Baarlo deel uit van de selectie, speelde jaren in het eerste
zaalteam, was een aantal seizoenen jeugdleider en nu al diverse jaren clubscheidsrechter. Sander Bongers
stroomde, na alle jeugdcategorieën doorlopen te hebben, direct door naar selectie en speelt nu in Baarlo 3.
Ook was hij enkele seizoenen jeugdleider. Alle jubilarissen ontvingen de bij het jubileum behorende verenigingsspeld, parkerpen met inscriptie en bloemen. Voor de 50-jarig jubilaris was er bovendien nog een
dinerbon en voor de 25-jarig jubilarissen een alcoholische versnapering. (Foto: Len Gielen, VV Baarlo)
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Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

CV D’n Hab Prins Bart II
Tijdens het prinsenbal in het Maasbreese trefcentrum D’n Adelaer werd Bart Zeelen zondag 10 januari onthuld
als de 55e prins van het Habberiëk.
Het podium werd voor de
onthulling omgebouwd tot de ‘Pizzeria
van Bree’, waar een spel werd
gespeeld. Vijf potentiële prinsen wiens
naam vaak werd genoemd, namen
plaats aan de bar van de pizzeria.

Aan de hand van een aantal hints
werd de ene na de andere kandidaat
weggespeeld. Uiteindelijk werd de
spotlight gericht op prins Bart II,
die met zijn vriendin Leontien als
toeschouwer in de zaal stond. Samen

met zijn adjudanten Jan Bruijnen en
Marijn Kok gaan de nieuwe prins
tijdens vastelaovend voorop met de
spreuk: ‘Mèt os gèn gesol, mâr rock &
lol’. (Foto’s: Liesbeth van den Hombergh,
fotoclub Kiek Ze)

Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Jeugvastelaovend Baolder

Kelly I jeugdprinses
Baarlo
Kelly Ueberbach is samen met adjudantes Evy Huybrechts en Myrte
van de Bergh vrijdag 8 januari uitgeroepen tot het nieuwe jeugdtrio van
Baarlo tijdens ‘Het grote bal der fissa’. Naast de hele nieuwe jeugdraad
kwam ook ceremoniemeester Renske van Wijlick tevoorschijn.
Tijdens het jeugdprinsenbal
bij zaal Sjiwa waren er optredens
van Vleisboeket, dj’s Jägerstrike,
Luke Hold en Leon en Jeroen.
Onder het motto ‘Vastelaovend
wuuerd óngeluifelik sjoeën want
dit jaor sjpanne weej de kroeën’

regeert jeugdprinses Kelly I met
haar adjudantes Evy en Myrte over
de jeugd uit Baarlo. Op zaterdag
6 februari vindt de receptie van de
nieuwe hoogheid plaats bij jeugd
centrum Sjiwa, de residentie van
Jeugd Vastelaovend Baolder (JVB).

VV De Kook Prins Lowie I
Het nieuwe driespan van VV De Kook uit Baarlo kwam zaterdag 9 januari uit de ‘Kookepan’ bij zaal Unitas.
Prins Lowie I en zijn adjudanten Peter en Ruud werden onthuld als het nieuwe trio van het Kookeriek.
De nieuwe jeugdprinses Kelly I
en wethouder Arno Janssen bakten
de prins en zijn adjudanten gaar,
waarna deze werden gepresenteerd.

Lowie Smolders en adjudanten Peter
Madou en Ruud Thijssen hebben
de vastelaovend in het bloed zitten
en gaan voorop met de spreuk:

‘Mèt alles d’r op en d’r aan, gaon
weej d’r volgaas taegenaan!’
(Foto’s: Liesbeth van den Hombergh,
fotoclub Kiek Ze)

De Véngneuze

Hieke en Sten
Booremoosbal Maasbree
Show- en blaaskapel De Koëlemoëters uit Maasbree houdt op zaterdag 16 januari het Booremoosbal. Boerebruid
Kirsten Segers en boerebruidegom Wilburt van der Heijden verloven zich dan. Het volledige gezelschap wordt
gepresenteerd door ceremoniemeester Jaer Nijssen in feestzaal Niëns in Maasbree.
De ouders van de bruid zijn Loek
Huijs en Julia Poulissen. Voor de bruide
gom stond de wieg bij Anke Berix en
Luc Peeters. Er zijn drie bruidsmeisjes in

het gezelschap, Jeanine Janssen, Noortje
Vrolijk en Kim Jacobs. Getuigen zijn
Sjoerd Peeters en Nick Nas. Pater Jonas
Hendrikx zorgt voor het gelovige tintje

en wordt daarbij ondersteund door zijn
dienstmaagden Janna Lenders en Demi
Janssen. De ‘echte’ boerenbruiloft vindt
plaats op carnavalsdinsdag 9 februari.

Het nieuwe jeugdprinsenduo van De Véngneuze, Hieke en Sten,
werd vrijdag 8 januari onthuld bij zaal De Zwaan in Meijel.
Nadat prins Hidde I van
De Kieveloeët was uitgeroepen,
werd er nog eerst afscheid genomen
van prinses Maud en prins Bram.
Twee adjudanten, Luuk en Bram, en
vorst Dirk kwamen tevoorschijn uit
de groep Kammereuj die eerst werd
voorgesteld. Tijdens de vastelaovend

begeleiden zij de nieuw uitgeroepen
prinses Hieke en prins Sten. Daarna
werd ook de nieuwe raad van
elf geïnstalleerd. Met de spreuk
‘Geweldig, sjòn, fantasties, super gaaf.
Dréj daag fëste mi z’n alle... ALAAF’
gaat het jeugdprinsenduo voorop de
Meijelse jeugd tijdens carnaval.
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CV De Kevers

CV De Kieveloeët

Prins Hans I

Prins Hidde I

Tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging De Kevers
op zondag 10 januari werd Hans Wijers (51) onthuld als prins
van het Keverrijk in Kessel.

Hidde Knops uit Meijel is zondag 3 januari bij het Oranje
Hotel uitgeroepen tot prins Hidde I van CV De Kieveloeët.

De nieuwe prins Hans I kwam tijdens het prinsenmatinee in
gemeenschapshuis De Paort uit. Samen met zijn adjudanten Theo
en Peter loopt hij tijdens de carnaval voorop met de lijfspreuk:
‘Al zien we grieës en kaal, met vastenaovend make weej kebaal’.
Prins Hans I werkt sinds 1998 bij het FNV en is lid van joekskapel
Kiek Oet. De receptie van de prins en zijn adjudanten wordt zondag
7 februari gehouden bij gemeenschapshuis De Paort en begint
om 13.30 uur.

Nadat er afscheid was genomen van prins Rob I werd de
nieuwe prins gepresenteerd, die in het dagelijks leven leraar is op
basisschool D’n Doelhof. Samen met prinses Hieke en prins Sten
van jeugdcarnavalsvereniging De Véngneuze heerst prins Hidde
I over het Kieveloeëteriek. Dit met de lijfspreuk: ‘Gén réékene of
diktee, vastelaovend, dè gééf ik òllie mee’.

CV De Kevers

Willem en Sterre
Het jeugdprinsenduo prins Willem en prinses Sterre van
CV De Kevers werd zondag 10 januari onthuld bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Samen met prins Hans I en zijn adjudanten heersen zij de
komende vastelaovend over het Keverrijk in Kessel. Willem van
Kessel voetbalt bij VV Kessel, speelt tennis en zit op Het Bouwens.
Sterre Vervoort speelt voetbal, zit op dansen en is ook scholiere
van Het Bouwens. Tijdens het bal werd ook hun spreuk bekend
gemaakt: ‘Met vastenaovesblood oët de Jôngste Jônge, wuürd d’r
driej daag gehost en gezônge’.

Boerenbruidspaar
Beringse Kuus
Het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Beringse
Kuus bestaat dit jaar uit Geoffrey Emanuels en Lottie Koopmans. De bruid en bruidegom werden op zondag 10 januari
bekendgemaakt.
Zondag 10 januari werd een spelshow gehouden waarbij Lottie
als quizmaster optrad. De kandidaten mochten in een gesprek
met Lottie een minuut lang geen ja of nee zeggen. Geoffrey
hield dit echter niet vol en vroeg toen zelf aan Lottie of zij de
boerenbruid van 2016 wilde zijn. Lottie zei natuurlijk ja, waarop
het feest losbarstte. De Boorebroëloft in Beringe vindt plaats op
carnavalsmaandag 8 februari.
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Jeugdprinses
Kuus oeht Kepèl
Basisschool De Groenling was dit jaar de uitverkoren school
om de jeugdheerser van de Kuus oeht Kepèl te leveren.
Op donderdag 7 januari kwam Jikke Verlinden tevoorschijn als
nieuwe jeugdprinses.
Prinses Jikke wordt tijdens de vasteloavend bijgestaan door
haar adjudanten Sam Schmidt en Wissal Mzah. De spreuk van
Jikke luidt: ‘As èrste van de Groenling aan zét, gaon wae vur drej
daag dieke pret!’. De receptie van de jeugdprinses is tegelijk met
die van de heerser van de Kuus oeht Kepèl, prins Ed II, op zondag
17 januari in DOK6 in Panningen.
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Te koop: landbouwgrond

De gemeente Peel en Maas verkoopt enkele percelen landbouwgrond via openbare inschrijving. Deze
worden verkocht tegen het hoogst mogelijke bod, vrij van gebruik/pacht en kosten koper.

Inschrijving

Oﬀiciële (verkorte)
publicaties

• Inschrijven kan tót uiterlijk vrijdag 5 februari 17.00 uur. Het bod moet minimaal de getaxeerde waarde
van het perceel hebben
• U kun het inschrijﬀormulier met bod inleveren bij notariskantoor Mobers & Dings, J.F. Kennedylaan 6,
5981 XC in Panningen

U kunt op de hoogte blijven van de oﬀiciële bekendmakingen zoals vergunningen,
bestemmingsplannen, regelgeving van de gemeente via www.peelenmaas.nl > Inwoners > Actueel
> Bekendmakingen > Elektronisch gemeenteblad.

Gunning

Kavelwinkel

Het is de enige oﬀiciële bron van de gemeente waaraan rechten kunnen worden ontleend, wordt
wekelijks uitgegeven als pdf-bestand en is te raadplegen op de gemeentelijke website. Een geprint
EGB kunt u inzien in de informatiehoek van het Huis van de Gemeente, bij de bibliotheken en de
gemeenschapshuizen in Peel en Maas. In dit weekblad wordt in het kort aangegeven welke regels en
(bestemmings)plannen aan de orde zijn.

Op www.peelenmaas.nl/kavelwinkel vindt u informatie over de aangeboden landbouwgronden en het
inschrijﬀormulier.

Herziening APV 2015

• De enveloppen worden donderdag 11 februari 2016 om 16.00 uur geopend door de notaris
• Het college van Peel en Maas maakt tussen 15 en 19 februari de gunning bekend

Weblog
Alle informatie in deze gemeenterubriek kunt u ook vinden op onze website, maar ook:
• Uittreksel Basisregistratie personen goedkoper bij digitaal aanvragen (24/7)
• Geef een locatie door voor het planten van nieuwe bomen in uw buurt: http://nudge.nl/bomen
• Doe mee met de fotowedstrijd voor de gemeentegids 2017
• Abonneer uzelf op het Elektronisch GemeenteBlad (EGB) en ontvang het gemeentenieuws in uw
mailbox!
• Meld u aan op www.burgernet.nl
• Gevonden en verloren voorwerpen
• Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

aas
Volg ons op Twitter @gempeelenm

Elektronisch gemeenteblad

In haar vergadering van 1 december 2015 heeft de raad besloten:
a. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op te nemen voor sandwich- en
driehoeksborden tenzij toegestaan middels nadere regels van het college.
b. Een periodieke herziening van de APV door te voeren.
c. Een geheel nieuwe (tekst van de) APV vast te stellen.
Na inwerkingtreding van de nieuwe APV is het verboden om sandwichborden en/of driehoeksborden
te plaatsen tenzij deze zijn toegestaan op grond van nadere regels van het college van burgemeester
en wethouders. De nadere regels zijn momenteel in voorbereiding. De integrale tekst is als Bijlage 1
toegevoegd in EGB week 2 - 2016

Mandaat voor een gebiedsontzegging
De burgemeester heeft op 13 januari 2016 besloten het mandaat voor een gebiedsontzegging ex artikel
2:54 van de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen. De beleidsregel treedt in werking op de dag
na deze bekendmaking. De beleidsregel is binnenkort te raadplegen op www.overheid.nl. en is als
Bijlage 2 toegevoegd in EGB week 2 - 2016

Beleidsregels woningbouwverzoeken

Afval

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de navolgende beleidsregels m.b.t. woningbouwverzoeken ter inzage liggen:
• Beleidsregel woningbouwverzoeken binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de
zogenaamde rode contour, op gronden met een bestemming die geen woningbouw toestaan
• Beleidsregel woningbouwverzoeken win-win situaties
• Beleidsregel woningsplitsing binnen de dorpskernen, zoals die zijn begrensd door de zogenaamde rode
contour, op gronden met een bestemming die geen woningsplitsing toestaan.
De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

• Zaterdag 16 januari: Egchel

Kennisgeving melding Wet Milieubeheer

Inzameling oud papier

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering
Op dinsdag 19 januari 2016 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering gehouden
in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen. Degenen die graag snel en op
hoofdlijnen willen weten wat er inhoudelijk aan de orde komt, kunnen de uitgebreide toelichting
per onderwerp vinden op de website: www.peelenmaas.nl/ bestuur > gemeenteraad > opiniërende
raadsvergadering > datum 19 januari 2016.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat
de volgende melding is ingediend op grond van de artikelen 8.40 en 8.41 Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
• Baarlo, 5991 PD, De Berckt 1: het uitbreiden van De Berckt; uitbreiding met activiteitenzaal en keuken
met toebehoren. Tevens uitbreiding met 23 slaapkamers.
• Egchel, 5987 AP, Molenheg 19: het veranderen van een glastuinbouwbedrijf (Glastuinbouwbedrijf
Wijnen); er wordt assimilatiebelichting toegepast.
• Kessel, 5995 BM, Schijfweg-Noord 5: het veranderen van de inrichting van Joordens Zaden, uitbreiding
met kantoorruimte.
De stukken liggen met ingang van 14 januari 2016 gedurende vier weken ter inzage in het Huis van de
Gemeente in Panningen. Zienswijze, bezwaar of beroep is niet mogelijk.

AGENDA:

1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Opiniërende vergadering:
6. Bestemmingsplan uitbreiding en partiele herziening BP buitengebied IV Schrofweg 1 Beringe
(2016-001).
7. Pilot algemene voorziening project Hulp in de huishouding (2016-002).
8. Algemene subsidieverordening Peel en Maas (2016-003).
9. Herziene garantiestelling de Heuf BV (2016-004).
10. Stichting Akkoord! - PO aanbieder van openbaar onderwijs Maasbree (2016-006).

Besluitvormende vergadering:
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en met
agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp
vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering op 19 januari
2016 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 02 februari 2016.

Afvalkalender 2016
De afvalkalender 2016 is bij alle woningen in Peel en Maas bezorgd met de post op woensdag 23
december. Heeft u geen afvalkalender 2016 ontvangen?
Download deze dan op www.peelenmaas.nl of haal deze af op in het Huis van de Gemeente bij het
Klant Contact Centrum, Wilhelminaplein 1, Panningen. Meer informatie over de afvalinzameling vindt
u op www.peelenmaas.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Nieuw organisatiemodel staat centraal in beeldvormende raadsvergadering

Nog veel vragen rond toekomst huishoudelijke hulp
Door de vergrijzing zullen de komende jaren steeds meer mensen hulp in de huishouding nodig
hebben. Om deze hulp toekomstbestendig te organiseren en betaalbaar te houden, heeft
Peel en Maas een nieuwe aanpak ontwikkeld. Hierbij wordt de huishoudelijke hulp meer ingebed
in en opgepakt door de eigen gemeenschap. Dit model was hét gespreksonderwerp van de
beeldvormende raadsvergadering, die vorige week dinsdag plaatsvond. Er was veel lof voor
het voorstel, maar er werden ook de nodige kanttekeningen geplaatst en vragen gesteld
De eerste vergadering van het nieuwe jaar vond plaats in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik.
Een toepasselijke plek: Kessel-Eik is - naast Koningslust, Kessel en Meijel -namelijk één van de kernen waar
vanaf 1 mei een pilot zal worden uitgevoerd met het nieuwe organisatiemodel voor hulp in de huishouding.
De aftrap van de vergadering werd gegeven door Ger de Vlieger; die dit project trekt vanuit de Kesselse
gemeenschap. Hij gaf de aanwezigen uitleg over de voorliggende plannen. De aanleiding is in ieder geval
heel helder. Het Rijk stelt steeds minder geld beschikbaar voor het bieden van huishoudelijke hulp en
daarnaast zal - als gevolg van de vergrijzing - het aantal 75-jarigen in 2030 twee keer zo hoog zijn als nu.
In de huidige situatie kloppen mensen die hun huis niet meer zelf kunnen schoonhouden aan bij de
gemeente. Die kijkt of zij hiervoor een indicatie kunnen krijgen, waarna zorgaanbieders worden ingezet.
Een andere optie is dat mensen een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen en daarmee zelf hun
hulpvraag invullen. Met het nieuwe model wordt geen maatwerk meer geboden op het gebied van hulp
in de huishouding, maar komt er een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp. Het uitgangspunt
is een schone en leefbare woning. Deze is vrij toegankelijk voor iedereen die binnen de doelgroep valt.
“Op deze manier willen we meer mensen ontzorgen en hen helpen om langer in een schone en leefbare
woning te blijven wonen”, zei De Vlieger. Daarnaast moet dit plan ertoe bijdragen dat de uitgaven voor
hulp in de huishouding beheersbaar blijven.

Netwerken van hulpverleners

De nieuwe plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met een begeleidingsgroep bestaande uit
mensen uit het veld, zoals bijvoorbeeld hulpverleners. Ook zijn gesprekken gevoerd met onder meer
zorgorganisaties. Kern van het nieuwe model is dat de hulp in de huishouding meer wordt ingebed in de
gemeenschappen en de netwerken die daar bestaan. Dit sluit goed aan bij het beleid van de gemeente
Peel en Maas, waarin zelfsturing vanuit vitale gemeenschappen één van de speerpunten is.
Concreet betekent dit dat binnen een dorp een netwerk van hulpverleners wordt opgezet, zowel zzp’ers
als werknemers van zorgaanbieders. Daarnaast komt in iedere plaats een kernorganisatie, die het
geheel gaat coördineren. Deze rol kan bijvoorbeeld worden ingevuld door een dorpsoverleg, maar ook
door een buurtvereniging. Iemand die behoefte heeft aan hulp in de huishouding meldt zich bij de
kernorganisatie. Vervolgens kijkt een onafhankelijke professional of de hulpvrager binnen de zogeheten
Wmo-doelgroep valt; hiertoe horen mensen die niet zelfredzaam zijn. Om dit te bepalen, vindt een lichte
toetsing plaats. Valt iemand binnen de doelgroep, dan sluit de hulpvrager een uitvoeringsovereenkomst
met een hulpverlener. De hulpvrager mag zelf een keuze maken uit de hulpverleners die binnen zijn
kern beschikbaar zijn voor het bieden van ondersteuning. “De hulpverleners krijgen een bedrag van
18 euro per uur betaald”, legde De Vlieger uit. “Hiervan neemt de gemeente acht euro voor haar rekening,
waardoor nog tien euro per uur overblijft voor de hulpvrager. Afhankelijk van diens inkomen kan nog een
inkomensafhankelijke korting worden geboden, waardoor het uurtarief dat de hulpvrager moet betalen
nog wat lager uitkomt.”

Vragen en onduidelijkheden

Vervolgens konden de aanwezigen en belanghebbenden hun mening over het nieuwe model ventileren
richting de aanwezige raadsleden. Ook was er ruimte om vragen te stellen en in discussie te gaan.
Veel aanwezigen waren werkzaam in de zorgsector of hadden hier op de een of andere manier een
binding mee. De meeste mensen die aanschoven, waren in grote lijnen positief over het voorliggende
voorstel. “Deze aanpak zal de drempel om hulp in de huishouding te vragen absoluut verlagen”,

zo zei een inspreker. “Mensen hoeven immers niet meer naar de gemeente te stappen hiervoor, maar
kunnen terecht in hun eigen dorp.” Daarnaast werd het door velen als positief ervaren dat de zorg en
huishoudelijke hulp met dit model ‘uit elkaar worden getrokken.’
Er bleken echter ook de nodige vragen en onduidelijkheden. Daarnaast werden een aantal zorgpunten
ter tafel gebracht. Zo werd in de discussies diverse malen benadrukt dat de nieuwe werkwijze goed
gecommuniceerd moet worden richting de burgers, maar ook naar de hulpverleners.
Verder uitte een aanwezige zijn zorgen over het uurtarief voor zzp’ers. Hij was van mening dat een
zelfstandige van 18 euro per uur geen pensioen kan opbouwen en verzekeringen en belastingen kan
betalen. “Zij houden niks over; dit zijn de armen van morgen. En dit systeem draagt zeker niet bij aan de
economische zelfstandigheid van mensen. Daarover ben ik bezorgd.”
Een aanwezige die reeds langer werkzaam is als zelfstandige in de zorg gaf daarop aan een uurtarief van
ruim 14 euro te ontvangen. “En daar houd ik toch nog iets aan over.”
Ook kwam de vraag of de begrootte uren per hulpvrager alleen zijn bedoeld voor poetswerk, of dat er
ook tijd zal zijn voor een praatje. De raadsleden aan de betreffende gesprekstafel benadrukten dat dit
laatste het geval moet zijn; het is volgens hen niet de bedoeling is dat de hulpverleners onder zware
tijdsdruk moeten gaan werken.
De aanwezigen vroegen zich ook af wat er gebeurt als iemand meer of andersoortige zorg nodig heeft.
“Dan moet hij of zij alsnog aankloppen bij de gemeente voor een indicatie en wordt het traject doorlopen
zoals dat tot nu toe gebruikelijk is. Dan is dus weer sprake van een maatwerkvoorziening. Dit nieuwe
model is specifiek bedoeld voor mensen die alleen een beetje hulp nodig hebben om het huishouden
draaiende te houden.”

Antwoorden uit praktijk

Na de discussies aan de gesprekstafels was het woord aan de wethouder en de verantwoordelijk
ambtenaren: zij gaven antwoord op de gestelde vragen en probeerden zaken te verduidelijken.
Zo benadrukte wethouder Raf Janssen (PvdA/Groen Links) dat de tariefkorting voor de laagste inkomens
nog niet vaststaat. “In de stukken wordt nu weliswaar gesproken over een korting van 4 en 7 euro, maar
het kan best zijn dat er meer of andere kortingstreden gaan komen. We gaan straks in gesprek met
iedereen die hulp vraagt. Aan de hand van deze keukentafelgesprekken zullen we een kortingsregeling
voorleggen aan de raad.”
Janssen haakte ook in op vragen die waren gesteld over de verschillen die binnen het model bestaan
tussen zelfstandige zorgverleners en medewerkers van een zorgaanbieder. Eén van de vragen was welk
soort overeenkomst wordt afgesloten met een zzp’er. “Dit is een uitvoeringsovereenkomst, net zoals bij
werknemers van een zorgorganisatie. Hierin is opgenomen wat er precies bij iemand moet gebeuren om
te zorgen voor een ‘schoon en leefbaar huis’. Ook het aantal uren dat hulp wordt geboden, zal worden
vermeld”, legde Janssen uit. “Vervolgens kunnen de hulpvrager en -verlener heel goed samen afspreken
wanneer die hulp wordt geboden en wat wanneer wordt gedaan. We laten veel meer over aan het
zelfregelend vermogen van mensen, zetten mensen in hun eigen kracht. Dat bespaart veel gedoe!”
Maar de wethouder gaf ook toe dat er nog veel onduidelijkheden zijn. “Ook bij ons leven vragen. Maar we
zetten niet voor niets deze pilots op. Die zijn bedoeld om antwoorden te vinden in de praktijk. Op basis
van ervaringen gaan we een en ander verder vormgeven!”

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Bespreking Poll week 53 (2015)

Wensen

Een verbod op gratis plastic tasjes heeft zin
Wederom een spannende poll waarbij de uitslag dicht bij elkaar lag.
Uiteindelijk kwam naar voren dat 48 procent van de stemmers uit Peel en
Maas vindt dat een verbod op gratis plastic tasjes zin heeft. De meerderheid
met 52 procent denkt niet dat het verbod helpt tegen vervuiling op straat en
in de zee. De Europese Unie verplichte alle lidstaten om het gebruik van plastic
tasjes te verminderen, waarop de Nederlandse overheid besloot de gratis
tasjes vanaf 1 januari 2016 uit te bannen. De meningen in Peel en Maas zijn

verdeeld of dat wel werkt tegen de grootschalige vervuiling van bijvoorbeeld
de oceanen. René Leenen uit Panningen was in ieder geval duidelijk over zijn
mening: “Helemaal mee eens dat de tasjes worden uitgebannen. Wij weigeren
al jaren tasjes, zoveel als mogelijk.” René houdt dus zeer bewust rekening met
het milieu en vindt het niet erg dat er betaald moet worden. Toch denkt een
meerderheid dat het geen zin heeft om de tasjes betaald te maken, zo blijkt uit
de uitslag.

Een paar kroegen minder in het dorp kan geen kwaad
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam maandag 10 januari met
de cijfers over het aantal kroegen in Nederland. Daaruit bleek dat het aantal cafés
in Limburg tussen 2008 en 2015 met 20 procent is afgenomen. Toch telt onze
provincie nog steeds het hoogste aantal kroegen per hoofd van de bevolking met
ruim 11 per 10.000 inwoners.
Het maakt helemaal niet uit of er kroegen verdwijnen. Dat is gewoon
vraag en aanbod. Als een kroeg bestaansrecht heeft, redt hij het echt wel.
Cafés moeten innoveren en nieuwe dingen uitproberen, dan komen ze er wel

bovenop. We moeten geen medelijden hebben met kroegeigenaren, ze moeten
zelf iets verzinnen.
Maar kroegen zijn de uitgelezen mogelijkheden om nog sociaal contact te
hebben. Iedereen kijkt tegenwoordig alleen nog maar op zijn telefoon en zit
het liefst achter zijn of haar computer. De nieuwtjes uit het dorp en de sociale
contacten onderhouden gebeurt juist in de kroeg. Dat moeten we niet verliezen.
Waar spreken we mensen die we al weken niet meer zagen dan nog?
Een paar kroegen minder in het dorp kan geen kwaad. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01) > We moeten meer bij lokale ondernemers kopen > eens 69% oneens 31%

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 Peel en Maas (bijv. hoor/weder
hoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Koester Camping De Heldense Bossen!
Vorige week werd ons bevestigd wat we al vermoedden. Er is geen
draagvlak bij de inwoners, verenigingen en ondernemers van Helden om
camping De Heldense Bossen te verkopen. Dat bleek op de info- en
discussieavond die CDA Peel en Maas organiseerde over dit thema.
Ik snap de zorgen goed, want de
kans is groot dat in ruil voor een een
malig bedrag wordt verkwanseld wat
in vijftig jaar mede door inwoners van
Helden is opgebouwd. Peel en Maas
heeft met de camping goud in handen.
Een prachtig natuurgebied, dichtbij
de dorpskern Helden en gemakkelijk
toegankelijk voor wandelaars, fietsers
en sporters. De camping onderhoudt
een uitstekende relatie met de omge

ving, draait goed, heeft tevreden gasten
en een nominatie op zak voor ‘mooiste
camping’. De camping is een belangrijke
toeristische pijler voor Helden en heel
Peel en Maas. Winkeliers, horeca en
collega-ondernemers profiteren mee.
Toch worden er plannen gemaakt om
de camping te verkopen. Simpelweg,
omdat iemand riep dat het hebben van
een camping geen kerntaak is van een
gemeente. Wat burgers steekt, is dat

die plannen in de achterkamertjes van
het gemeentehuis worden bedacht en
dat de inwoners en ondernemers van
Helden op afstand worden gehouden.
Kom op, dat is toch niet meer van
deze tijd!? Dat is toch geenzelfsturing?
Wethouder, leg uw oor te luister bij de
inwoners en ondernemers van Helden.
Tenzij de wethouder met een geniaal
plan komt waar Helden en Peel en Maas
gegarandeerd, structureel en blijvend
sterker van worden, is verkopen van de
camping wat betreft het CDA Peel en
Maas NIET aan de orde!
Rob Wanten,
raadslid CDA Peel en Maas

Gestaag doorwerken aan vernieuwing
Afgelopen jaar hebben we in gemeenteraad en college gewoon ons
werk gedaan: meewerken aan een goed beleid en bestuur van onze
gemeente en daarbij met name letten op de belangen van mensen met
een kleine portemonnee. Dat doen we op terreinen als arbeid, inkomen,
zorg, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening, financiën We werken goed
samen met onze coalitiegenoten.
We gunnen elkaar ruimte en succes,
maar staan tegelijk voor de belangen
van groepen in de samenleving die
onze steun nodig hebben. Naast dit
doorlopende normale werk zetten wij
ons in voor progressieve vernieuwing.
Op ons voorstel probeert Peel en Maas
de lokale democratie te verbreden en
te vernieuwen via het experiment met

de sociale raad van gelote burgers. Er is
ook landelijk veel belangstelling voor
dit experiment. Samen met een groot
aantal afgevaardigden uit verschillende
dorpen werkt onze wethouder aan een
vernieuwing van de hulp bij het huishou
den. De dorpen zelf krijgen meer te zeg
gen over de wijze waarop en de mate
waarin mensen ondersteuning krijgen

om het eigen huis schoon en leefbaar
te houden. Daardoor kunnen ze langer
blijven wonen in de eigen vertrouwde
omgeving. Op ons initiatief heeft een
meerderheid van de raad ingestemd
met een onderzoek naar nieuwe vormen
van sociale zekerheid. We moeten ook
op lokaal vlak een antwoord vinden op
sociale en economische ontwikkelingen
die steeds meer mensen confronteren
met risico’s waarop de bestaande rege
lingen niet langer het toekomstgerichte
antwoord zijn. Ook voor de opvang van
vluchtelingen durven wij onze nek uit te
steken. Naast noodopvang zetten wij in
op taalonderwijs en vooral op huisves

ting. Niet in aparte concentraties, maar
gewoon in kleinschalige woonvoorzie
ningen die extra gebouwd worden en
die bedoeld zijn voor alle mensen die
op zoek zijn naar huisvesting. Dat zijn
enkele voorbeelden van onze gestage
inzet voor progressieve vernieuwing.
We schrijven er niet alle weken over
in de kranten, maar stropen wel alle
dagen onze mouwen er voor op. Dat
hebben we gedaan in het afgelopen
jaar en dat blijven we doen in het
nieuwe jaar.
PvdA/GroenLinks, raadsleden
Annigje Primowees, Frits Berben en
Fred Peeters; wethouder Raf Janssen

Het is half januari en we
hebben al heel wat handen
geschud en nieuwjaarswensen
uitgesproken. Een gelukkig en
voorspoedig Nieuwjaar.
Wat dat inhoudt, vult iedereen
natuurlijk zelf in. Voor de één
is dat het winnende lot in de
loterij, voor de ander het
vinden van een geliefde,
voor weer een ander een
goede baan.
Echt geluk gaat dieper en
verder dan status of bezit.
Rijkdom is geen garantie voor
geluk. Je bent toch al rijk als je
tevreden kunt zijn met wat je
hebt. Je erkend voelen, bemind,
gewaardeerd, geborgen. Dat
staat niet op je bankrekening
maar koester je in je hart.
Behalve geluk wensen we elkaar
ook gezondheid toe. Zeker als je
ouder wordt, besef je hoe
kostbaar gezondheid is. We
wensen onze zieken vanzelf
sprekend ook veel beterschap en
sterkte. Sterkte in dit nieuwe
jaar, niet alleen als je oud of ziek
bent, want iedereen heeft het
op z’n tijd wel eens moeilijk. Een
gelukkig nieuwjaar, maar geluk
is niet vanzelfsprekend en zeker
niet te koop. Als je eenzaam
bent of verdrietig, angstig of
wanhopig, dan zou je wensen
dat je geluk kon claimen. Maar
je bent al blij als je het volhoudt
en als mensen meeleven en
bemoedigen. We wensen elkaar
behalve geluk, gezondheid ook
vrede toe. Dat woord krijgt de
laatste tijd steeds meer
betekenis nu de oorlog zo
dichtbij komt en er
oorlogsvluchtelingen in onze
buurt wonen. Dat zij nu de
weldaad van veiligheid
en geborgenheid
mogen ervaren. Geluk,
gezondheid, vrede en
nog veel meer wensen
we elkaar toe. Vroeger
zei men: ‘veel heil en
zegen’. Misschien wat
ouderwets, maar ik
denk dat dat alles
omvat. Dat we elkaar
tot zegen mogen zijn.
Dat we in dit nieuwe
jaar zegen mogen
ontvangen en
doorgeven aan elkaar.
Reageren?
hallopeelenmaas.nl
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Zorgtuinderij Kaate gaat bloemen verkopen op de Markt in Panningen

‘We beginnen ’s morgens met pauze’
Zorgtuinderij Kaate in Helden verkoopt vanaf vrijdag 15 januari bloemen op de Markt in Panningen. Vanuit een
camper gaat eigenaar Marc Korsten (47) de bloemen, die samen met de ‘hulptuinders’ geteeld zijn, aan de man
brengen. “We zijn trots op onze producten en willen liever niet dat ze anoniem naar een veiling verdwijnen.”

Ze volgen hier hun dagbesteding, dus
het zijn geen werknemers.”

Weinig
stressmomenten
Via een samenwerkingsverband
met verschillende zorgorganisaties uit
de regio komen de hulptuinders bij
Kaate terecht. Daar mogen ze onder
andere lelie’s, tulpen, pioenrozen,
bloemen in de pluktuin en veel soorten
seizoensgroenten telen. Naast die
harde werkers is er ook altijd een
vrijwilliger aanwezig om alles in goede
banen te leiden. Marc: “We hebben
zeven vrijwilligers die ons komen
helpen iedere dag.”

Geen rozen
Momenteel komen er bij Marc en
zijn vrouw Marian ongeveer vijftien
hulptuinders die meehelpen aan de
teelt. “We beginnen ’s morgens met
een half uur pauze. Om bij te praten
en iedereen rust te geven. Daarna
gaat iedereen op z’n eigen tempo
en niveau aan het werk. Het maakt
niet uit hoeveel ze klaar krijgen op
een dag. Als ze het maar leuk vinden.
We houden rekening met wat zij willen
doen. We willen zo weinig mogelijk
stressmomenten creëren en zorgen
voor een plezierige werkdag.”
Dat is ook de reden dat er bijvoor
beeld geen rozen in de kas komen te
staan. “De stekels zorgen ervoor dat de
hulptuinders het werk niet leuk vinden.

Eigenaar Marc Korsten met een van zijn hulptuinders
“Het geeft de hulptuinders een
goed gevoel als de bloemen en groen
ten die zij geteeld hebben, verkocht

worden”, vertelt Marc. Met hulptuin
ders doelt hij op de mensen die op het
bedrijf komen voor hun dagbesteding.

“Er komen hier mensen met een
verstandelijke beperking, psychische
problemen of een andere hulpvraag.

Tankstation Mertens
verhuurd
Tankstation Mertens, gelegen aan de Molenstraat in Helden, heeft sinds afgelopen week het tankstation
verhuurd aan Vollenhoven Olie BV uit Tilburg. Onder de vlag van Avia gaat zij dit station exploiteren.

Dan komt het er op neer dat de vrijwil
ligers of Marian of ik het werk moeten
doen. En dat is niet de bedoeling
van de dagbesteding die wij bieden.
De hulptuinders moeten het werk leuk
vinden. Dat zij een leuke dag hebben is
het belangrijkste voor ons.”

‘Anders,
maar hetzelfde’
Marc en Marian begonnen de
zorgtuinderij in 2009. Daarvoor was het
een gewone leliekwekerij. “In 1996
begonnen we het bedrijf”, vertelt
Marc. “In 2003 moesten we de keuze
maken of we groter wilden of iets
anders. Toen hebben we een kas erbij
gehuurd. In 2007 werd duidelijk dat
grootschaligheid niet bij ons paste.
Vanaf toen hebben we ons voorbereid
en zijn we in 2009 begonnen met de
zorgtuinderij.”
Door de verschillende bloemen en
groenten is het gevarieerd werk voor
de hulptuinders, vertelt Marc. “Het is
elke dag anders, maar toch hetzelfde.
Ze hebben de structuur van vaste
werktijden en pauzes, maar ze kunnen
iedere dag ander werk doen.”
Eén van de hulptuinders vertelt dat
hij graag naar zijn werk komt. “Ik ben
de assistent van Marc. Het is altijd leuk
om hier te komen. Ik werk graag voor
Marc.” Een andere wil niet dat Marc
alle geheimen doorgeeft. “Niet alles
vertellen, hè Marc”, zegt hij, waarna hij
de eigenaar een knuffel geeft.

Informatieavond
openbare school
Maasbree
Stichting Akkoord! primair openbaar (Akkoord! po) houdt op
dinsdag 19 januari een informatieavond over de nieuw op te zetten
openbare school in Maasbree.
De staatssecretaris van onder
wijs nam eind 2015 het besluit
dat gemeente Peel en Maas een
openbare school mag laten starten
in Maasbree. De stichting wil nu de
juiste voorbereidingen treffen om
zo in het schooljaar 2016-2017 van
start te kunnen gaan met de nieuwe
school. Akkoord! po nodigt alle ouders

van jonge kinderen uit Maasbree uit
om de informatieavond bij te wonen.
De avond wordt gehouden bij zaal
Niëns in Maasbree.
Tijdens de bijeenkomst wordt
gepraat over het onderwijsconcept,
hoe aan te melden, de locatie en
andere onderwerpen en begint om
19.30 uur.

Mereno Keukens
uit Meijel
branchewinnaar
Mereno Keukens uit Meijel is door het Nationale Business Instituut
uitgeroepen tot branchewinnaar in de keuken(meubel)branche.
Dankzij de uitverkiezing dingt het Meijelse bedrijf mee naar de Nationale
Business Succes Award 2015. Op donderdag 4 februari is de uitreiking
van die prijs.

Eigenaar Frank Mertens (45)
laat weten dat het tankstation nog
steeds volledig in zijn eigendom is.

Gezien de huidige brandstofmarkt
heeft Mertens deze stap genomen,
aldus de eigenaar. Bij het

garagebedrijf verandert er niets in de
bedrijfsvoering en blijft Mertens het
vertrouwde gezicht.

Afgelopen jaar zijn in het
tv-programma ‘De Succesfactor’
op RTL7 de branchewinnaars
gepresenteerd. Uit alle
branchewinnaars wordt tijdens
de uitreiking van de Nationale

Business Succes Award een winnaar
gekozen. De prijs bestaat uit een
cheque van 100.000 euro die wordt
uitgereikt door oud-premier Jan Peter
Balkenende op een gala-avond van
het Instituut in Hilversum.
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GEPLUKT Marius van den Broek

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

gaan hebben”, besloten Marius en Lies
op zoek te gaan naar een kleinere plek
om hun oude dag door te brengen.
Dat werd een ruim appartement met
balkon en een grote zolder waar
Marius graag wat uurtjes knutselend
doorbrengt aan zijn hobbytafel.
“Het bevalt ons hier buitengewoon
goed. Onze eigen spulletjes staan hier,
dus het voelt net zo thuis als waar we
hiervoor gewoond hebben.”

’Beestjes’ van
volièregaas
Knutselen heeft Marius altijd
gedaan. “Daar ben ik de meeste
tijd mee kwijt”, vertelt hij. “Naast
lezen, luisteren naar klassieke muziek
en dutjes doen”, voegt Lies daar
grinnikend aan toe. Op de ruime zolder
boven hun appartement maakt Marius
‘beestjes’ van volièregaas. Boven de
trap hangt een ‘KLM-zwaan’ en op de
kast staat een wild zwijn met biggetjes,
gemaakt van hetzelfde materiaal. Bij de
vijver van zijn vorige huis stond een
grote pauwhaan, maar omdat die te
groot was om mee te verhuizen, gaf
Marius die aan zijn broer Piet. “Nu ben
ik bezig met het maken van een hond
voor mijn zoon Gie”, vertelt Marius
terwijl hij een werkje van gaas laat zien
dat het hoofd van de bordercollie gaat
worden. “Opruimen kan ik niet goed
en Lies ruimt het niet op. Daarom is het
zo handig dat we deze zolder hebben.
Dan kan ik alles fijn laten liggen.”

Hij verhuisde vorig jaar samen met zijn vrouw van een vrijstaand huis naar een ruim appartement in het dorp.
Deze week plukken we Marius van den Broek (81) uit Baarlo; een voormalig leraar van de lagere Land- en
Tuinbouwschool Baarlo die na schooltijd in zijn serre Engelse les gaf aan dorpsgenoten die wat huis- tuin- en
keuken-Engels wilden leren en die al jaren bijzondere creaties knutselt van volièregaas.
Het was even een omschakeling
voor Marius en zijn vrouw Lies: van
een vrijstaand huis met een grote tuin

en veel groen, naar een appartement
verderop in het dorp. “Het onderhoud
van de tuin werd te veel”, vertelt de

81-jarige Baarlonaar. Vanwege zijn
leeftijd en wat kwaaltjes “laten we het
niet teveel over ziektes en gebreken

De fiets geeft me
weer de vrijheid
Autorijden of fietsen mag
Marius niet meer vanwege een
evenwichtsstoornis. Lies heeft daarom
het autorijden weer opgepakt voor
de kleinere afstanden en sinds een
maand is Marius in het bezit van een

driewieler, waarmee hij toch overal kan
komen. “Dat gaat heel goed, al was het
wel even wennen. Die fiets geeft me
weer de vrijheid om te gaan en staan
waar ik wil.” Hun vier kinderen, twee
dochters en twee zoons, wonen al jaren
niet meer om de hoek. Twee dochters
wonen in Amsterdam, een zoon is
woonachtig in Wijk bij Duurstede en
de andere zoon woont bij Arnhem.
“Soms komen de kinderen ons halen
als we naar hen toe gaan. Mijn vrouw
wil de snelweg niet meer op en zulke
grote afstanden afleggen. Daarbij is de
bushalte hier heel dichtbij en kunnen
we gebruikmaken van de wensbus.
We kunnen samen dus nog genoeg
op pad.”

Samen leuke dingen
blijven doen
Het Baarlose stel sprak jaren
geleden met elkaar af om de rest
van hun leven samen “leuke dingen
te blijven doen.” Tijdens hun reisjes
naar hun dochters in Amsterdam
bezoeken ze altijd een museum of
gaan ze naar een uitvoering in het
concertgebouw. Of ze gaan naar het
voetbal van hun kleinzonen kijken.
“Op de tribune met een dekentje
over onze benen. En tijdens de rust
drinken we dan een kopje koffie in
de kantine.” Daarbij richtte Marius de
Jeu de Boules-club van Baarlo mee
op, waar hij zowel in de winter- als
zomermaanden druk mee bezig is.
Maar ook thuis weet Marius zich prima
te vermaken. “Ik speel veel Wordfeud
(een soort Scrabble, red.) op de iPad,
doe een dutje of luister koormuziek
of Russisch-orthodoxe muziek.”
Het gevoel niets meer te moeten en
te doen waar hij zin in heeft, bevalt
hem wel. “We gaan in elk geval niet
zitten te wachten totdat er iemand
langskomt.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Voetbalclub RKMSV uit Meijel vierde in winterstop

‘Tegentreffers maken me niet zoveel uit’
Het eerste team van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel staat momenteel op een vierde plek in de
vierde klasse E. Net beneden Helden en net boven Beringe. Het doelsaldo van de Meijelse ploeg is op de helft
van het seizoen, met 26 doelpunten voor en 26 doelpunten tegen, precies nul.

ook Kessel en Koningslust in dezelfde
competitie als RKMSV. Voor Bjorn is het
officieuze kampioenschap van Peel en
Maas echter niet zo belangrijk. “Al die
derby’s zijn leuk, maar we preste
ren voor onszelf. Het zorgt voor veel
publiek, maar het is geen doel om van
die teams het beste te presteren.”

Tegentreffers uit
standaardsituaties

Toch zegt dat doelman en aanvoer
der Bjorn van Nienhuijs (26) niet zo
veel. “Ik heb liever dat we met 5-4 of

4-3 winnen dan dat we met 0-0 gelijk
spelen. Ik ben altijd zeer tevreden als
ik de nul hou, maar winnen is veel

belangrijker. Dan maken de tegentref
fers me eigenlijk niet zoveel uit.”
Naast Helden en Beringe staan

Bjorn denkt dat vooral in het begin
van het seizoen punten zijn verspeeld.
“In de eerste aantal wedstrijden verlo
ren we een keer met 6-0 en kregen we
vaak drie of zelfs vier tegendoelpunten
te verwerken. Vooral uit standaardsi
tuaties, zoals hoekschoppen of vrije
trappen, kregen we goals tegen.
Tegen Kessel en Koningslust speel
den we gelijk vanwege die onnodige
tegentreffers. Het was zoeken naar de
juiste opstelling. Op het einde van die
duels stortte het in en lag het hele veld
open. Toen vielen de meeste tegen
doelpunten.”
Niet alleen verdedigend ging het
niet over rozen. Met 26 doelpunten
scoorden alleen de bovenste twee

ploegen vaker, maar toch had Meijel
kans op meer. “Zolang als ik bij Meijel
voetbal hebben we geen spits gehad
die vijftien tot twintig doelpunten kan
maken. De laatste drie seizoenen was
dan ook een middenvelder topscorer.
De laatste paar duels hadden we wat
blessures en waren we op jeugdspelers
aangewezen. Die pakten het heel goed
op. In de laatste wedstrijd voor de win
terstop deed de spits van de A1 mee
en die scoorde meteen twee goals.
Hopelijk trekt de jeugd dat door.”

Nacompetitie halen
Meijel staat nog vierde, maar heeft
een wedstrijd meer gespeeld dan veel
clubs onder hen. Ze kunnen dus nog
een aantal plaatsen zakken. “Ik ben
tevreden als we op het einde van
het seizoen op de vierde plek staan.
De eerste twee plekken zijn niet meer
haalbaar. Die ploegen, Hout-Blerick en
VVV’03 uit Venlo, waren ook gewoon
te goed. Van de derde plek, Helden,
hebben we dit seizoen al gewonnen,
dus die kunnen we hebben. In ieder
geval vierde worden, moet te doen
zijn. Dan zien we in de nacompetitie
wel waar het schip strandt.”

VV Helden op derde plek in tweede seizoenshelft

Trainer Helden verlengt contract en blikt terug
Trainer Rob Jacobs staat met zijn voetbalteam VV Helden op een keurige
derde plek in de vierde klasse E. Mede dankzij de prima prestaties besloot
hij zijn contract te verlengen tot de zomer van 2017. Rob zag zijn ploeg in de
eerste seizoenshelft in sommige wedstrijden uitblinken en vervolgens nog
in hetzelfde duel terugzakken tot een bedenkelijk niveau.

In de wedstrijden met RKMSV (Meijel),
Koningslust, Kessel en BEVO (Beringe)
werden maar twee punten gehaald.
“In de derby’s hebben we inderdaad
veel punten laten liggen. Of ik weet
hoe dat kan? Als ik dat wist, hadden
we wel meer punten gehaald.”
Toch was het niet alleen maar
slecht in de derby’s. Zo werd tegen
Koningslust na een 3-0 achterstand in
de rust, toch nog een puntje gehaald.
“En toen stonden we ook nog eens
meer dan een helft met een man
minder”, vertelt Rob. “Koningslust heeft
in die tweede helft volgens mij nog
maar één kans gehad. We hadden alles
belegerd. Dat was geweldig om te zien.
Maar als je kijkt naar de goals, is het
wel zo dat Koningslust toen vijf van de
zes goals heeft gemaakt. Zij scoorden
twee eigen doelpunten. Als we zelf
de kansen hadden afgemaakt, hadden
we net zo goed met 5-3 of 6-3 kunnen
winnen.”

Contrast binnen de
wedstrijd

“Ik ben afgelopen zomer begonnen
bij de club en het was in het begin dus
vooral wennen aan elkaar. We dachten
op een gegeven moment dat we alles
goed voor elkaar hadden, maar toen
verloren we van Kessel. In de eerste
helft speelden we ze volledig van de

mat en missen we nog een penalty. Na
rust scoren zij drie keer en winnen ze
met 3-1.”

Moeite in de derby’s
Helden heeft vaker problemen met
de andere ploegen uit Peel en Maas.

Scoren is sowieso een probleem
voor Helden. De ploeg wist tot nu
toe negentien doelpunten te maken.
Alleen Swalmen (achtste) en Belfeldia
(laatste) scoorden minder treffers.
“We domineren vaak een groot
gedeelte van de wedstrijd, maar we
maken het niet af. De meest simpele
kansen schieten we naast. We kunnen
daarentegen vaak wel leunen op de
nul achterin”, refereert Rob aan de pas
dertien tegentreffers. Alleen koploper
HBSV uit Hout-Blerick kreeg minder
goals tegen. “Daarom hebben we ook
al een aantal duels met één doelpunt
verschil gewonnen.”
Een goede eerste en slechte
tweede helft, of andersom, is een

vaker voorkomend probleem voor de
blauwhemden. “Er zijn momenten in
wedstrijden dat we de pannen van
het dak speelden en dan plotseling
weer terugzakken naar een matig
niveau”, vertelt Rob. “Er zit vaak

een groot contrast in het duel.
Daar moeten we absoluut aan werken
na de winterstop. Als ik het nu zou
moeten inschatten, verwacht ik dat
we rond de vierde of vijfde plek gaan
eindigen.”

Geen medailles
op Dutch Open
Door: Judoclub Helden
Bij de Dutch Open in Eindhoven op zaterdag 9 en zondag 10 januari
hebben de judoka’s van Judoclub Helden geen podiumplaatsen weten af
te dwingen. Twee keer een zevende plek bleek het hoogst haalbare.
Op zaterdag beet Sjoerd Horvath
het spits af en hij won overtuigend
zijn eerste wedstrijd, maar hij verloor
vervolgens en kreeg geen herkansing.
Artoer Makartjan haalde het maximale
eruit door in een zeer sterke poule
twee wedstrijden te winnen en twee
te verliezen. Umberto Coopmans won
zijn eerste wedstrijd met ippon in
diezelfde poule, maar strandde in de
tweede ronde. Tom van Dijk lootte in
de eerste ronde tegen de uiteindelijke
kampioen en kreeg na de verliespartij
een herkansing. Hierin won hij zijn
eerste wedstrijd, maar met wat pech
verloor hij de volgende wedstrijd.
Cas Janssen, Tetsuo Martynowicz, Mike
Peters en Mark van Dijk kwamen niet
verder dan de eerste ronde. Suraya
Peters won de eerste ronde van een
Nederlandse, maar verloor daarna van
een Duits meisje. Janine Janssen lootte
in de eerste ronde tegen een Duitse,
waar ze van verloor. Janine kreeg een
herkansing en won hierin twee wed

strijden. De volgende wedstrijd ging
verloren, waarna ze op een verdien
stelijke zevende plaats is geëindigd.
Tara van Lier, Hannah Konings en Luna
Lucker kwamen niet voorbij de eerste
ronde. Op zondag gingen de broers
Guus en Rick Manders goed van start.
Beiden wonnen hun eerste wedstrijd
op ippon. Guus verloor vervolgens en
kreeg geen herkansing. Rick v erloor
daarna van een Belg. Door een
scheidsrechterlijke dwaling was zijn
toernooi daarna voorbij. Joris Moors
had geen gunstige loting en kon
geen partij winnen. Aron Theunissen
en Owen van Dijk wisten beiden één
partij te winnen. Jarno Hoenson won
de eerste twee partijen overtuigend,
maar moest daarna de winst aan zijn
tegenstander laten. Diego Coopmans
verloor de eerste wedstrijd van een
Deen die uiteindelijk zilver pakte.
Daarna won hij twee keer van sterke
tegenstanders. Hij werd uiteindelijk
zevende.
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Trainer blikt terug op eerste seizoenshelft

Heren Kessel moeten hoofd erbij houden
Hij zit naar eigen zeggen ‘prima op zijn plek’ in Kessel. Baarlonaar Ruud van Enckevort (41) is bezig met zijn
tweede seizoen als trainer van het eerste herenteam bij voetbalvereniging VV Kessel. Hij is redelijk positief over de
eerste seizoenshelft, “op een wedstrijd of twee na.”
“Ik had natuurlijk niet voor nog een
seizoen bijgetekend als ik in Kessel niet
op mijn plek zat”, vertelt trainer Ruud
van Enckevort. De Baarlonaar was drie
seizoenen trainer bij VV Koningslust
en is bezig met zijn tweede seizoen
in Kessel. “Dit is een iets grotere club
en dat spreekt me ook wel aan.”
Het eerste elftal in Kessel speelt in de
vierde klasse en zit samen met Helden
en Koningslust in de competitie, die op

een derde en dertiende plaats staan.
Achterin het veld zit het met zijn
eerste herenteam wel goed, is de
trainer van mening. Maar aanvallender
kan het beter. “We moeten meer
gaan scoren en om dit te bereiken
meer kansen voor onszelf creëren”,
aldus Ruud. Zijn elftal heeft in totaal
22 doelpunten gemaakt, maar er ook
23 tegen gekregen. “De laatste vijf
wedstrijden zijn we wat aanvallender

gaan spelen. Toen ging het de goede
kant op en hebben we meer punten
gehaald. Dat willen we doorzetten in
de tweede seizoenshelft.”
De ‘vaste’ mid-mid Hans Peeters
nam aan het begin van het seizoen
afscheid van het eerste team om lager
te gaan voetballen. Bram Geraedts nam
zijn positie over en doet dat erg goed,
aldus de trainer. “Hij speelde in de
selectie eerst rechtsmidden. Hij is een

van de voortrekkers van het team en
geeft altijd honderd procent, zowel op
trainingen als tijdens wedstrijden.”
Het minst tevreden was Ruud
toch wel over de uitwedstrijd tegen
Melderslo. De Kesselse heren verlo
ren toen met 4-2. “Toen hadden we
gewoon een offday”, vertelt Ruud.
“We hebben toen best een wanpres
tatie geleverd. Van VVV ’03 uit Venlo
verloren we met een uitwedstrijd ook,
met 3-0. Maar dat was een goede
en sterkere tegenstander.” Met een
tiende plek in de competitie staat het
elftal van Ruud op een veilige plek. De

trainer hoopt veilig te blijven dit jaar.
“Volgend jaar willen we andere spelers
aantrekken en zo in het stabiele mid
den blijven. Qua punten staan we nu
niet heel ver achter op de rest. In deze
competitie zijn we best wel aan elkaar
gewaagd.” Het degradatiegevaar is nog
niet heel dichtbij volgens Ruud, maar
dat betekent niet dat de aandacht mag
verslappen. Met veertien punten is het
verschil met hekkensluiter Belfeldia
zeven punten. “We mogen wel wat
omhoog, ja. Maar ik denk dat als we
compleet blijven als team en ons hoofd
erbij houden, dat wel gaat lukken.”

seizoen verliep prima. Met een klein
verschil van ongeveer 5 punten heeft
Balans Kerkrade gewonnen. Roos
Kessels werd derde, Aafke Brummans
vierde, Kookai Karis vijfde, Fleur Zelen
zesde, Mirthe Tomassen negende en
Fay Tulp tiende.
De meiden van D1 hebben laten
zien wat ze waard zijn en ze wisten

op bijna alle toestellen meer punten
te behalen. Er werd gewonnen
met een verschil van acht punten.
Eva Verheijen werd eerste, Fay
Peeters tweede, Joeske van Lent
vierde, Maud Sillekens vijfde en
Mirre Vissers tiende. Nienke Steeghs
kon vanwege een blessure niet
meedoen.

Eerste wedstrijd Concordia
Door: turnvereniging Concordia
Turnvereniging Concordia uit Panningen heeft op zondag 10 januari de eerste competitiewedstrijd van het
seizoen geturnd. Drie teams waren aanwezig bij de wedstrijd in Kerkrade.
De dames van supplement E
vormen dit seizoen samen met twee
dames van Leonidas Tegelen een
competitiegroepje. Sprong, brug
en vloer gingen gelijk op met het

Kerkraadse team. Met name op de
balk lieten de turnsters punten liggen.
Uiteindelijk heeft Kerkrade gewonnen
met een verschil van zes punten. Kyra
Steeghs werd vierde, Iris Buijssen

achtste, Alexandra Drissen negende en
Lobke Verstappen twaalfde.
De instappers en pupillen 1 met
niveau D2 mochten ook aan de slag in
Kerkrade. Hun eerste wedstrijd van het

Promoveert volgend seizoen

Badmintonclub Maasbree/Baarlo bijna kampioen
Door: Sieuwe Maas, badmintonclub Maasbree/Baarlo
Het eerste team van badmintonclub Maasbree/Baarlo heeft op zondag 10 januari een 8-0 thuiszege geboekt op
Rebeo 4 uit Reuver. Het team nadert het einde van de competitie. De komende weken worden de laatste wedstrijden gespeeld.

heeft kans om dit jaar meerdere
kampioenen te mogen feliciteren
binnen de club. Naast team 1 staan
ook het derde en het vijfde team op

de eerste plek. Team 7 en 8 volgen
met een tweede plek in hun categorie.
Het worden dus nog even spannende
weken voor alle teams.

Peelpush neemt
grotere afstand
Door: volleybalvereniging Peelpush
Ook in het vervolg van de competitie beleefden de mannen van het
eerste team van Peelpush een goede start. Zaterdag 9 januari werd er
aangetreden tegen het tweede team van Dynamo Apeldoorn in het ‘Ahoy
van de volleybalsport’, Omnisport Apeldoorn. Na 59 minuten stond er een
duidelijke 3-0 winst op het scorebord voor de Meijelse mannen.
Met een prima serveserie
van Yannick Gloudemans werd de
eerste set goed gestart met een 9-1
voorsprong. Alsof Peelpush daarna
klaar leek te zijn, kwam Dynamo
weer dichterbij. Bij 12-10 realiseerde
Peelpush zich dat ze de gastheren
wel erg dichtbij hadden laten komen.
Met meer focus werd de eerste set
solide uitgespeeld, 19-25.

Voldoende veerkracht

De wedstrijden begonnen met
de heren- en dames dubbelspelen.
John Smets verving Sieuwe Maas, die
vanwege een rugblessure niet meer
aan de competitie kan deelnemen.
Samen met Jules Zeelen bezorgde
John het eerste team zijn eerste punt,
waarna de dames, Kim Gommans en
Mariska Peeters, al snel de tweede
wedstrijd wonnen.

Het team had weinig moeite met
de spelen enkel. Alleen John verloor
de tweede set. Hij kwam in de derde
set echter goed terug en won deze
met 21-7, zodat ook deze wedstrijd
een punt voor het team opleverde.

Weinig moeite
Daarna was de gemengd dubbel
aan de beurt. Ook tijdens deze

wedstrijden hadden de spelers weinig
moeite om de winst naar zich toe te
halen. Het eindresultaat was dan ook
8-0. Met deze uitslag heeft team 1
de zekerheid dat het volgend seizoen
promoveert. Op dit moment staat het
eerste team tien punten voor op de
nummer 2, terwijl het nog maar twee
wedstrijden voor de boeg heeft.
Badmintonclub Maasbree

Waar de eerste set nog goed
gestart werd, was het in de tweede
doorgang totaal anders. Dit keer
was het Dynamo dat het voortouw
nam en een kleine voorsprong
wist te nemen. Een voorsprong
waar Peelpush maar achteraan
bleef lopen. Met enige gelatenheid
en minder concentratie zwakte
het spel bij Peelpush enigszins af.
Echter toonde de Meijelse ploeg
voldoende veerkracht om een 12-6
achterstand weg te werken. Eenmaal
aangekomen bij de big points werd

de stand rechtgetrokken tot 20-20.
Hierna pakte Peelpush het initiatief
en wist het meteen het eerste
setpoint te verzilveren, 23-25.
De laatste set was voor de
Meijelnaren weer volgens het
vertrouwde spelbeeld. Een goede
start bracht een duidelijk verschil
tussen de nummer 1 en nummer
10 van de competitie. Deze goed
start werd tot aan het eind van de
set stevig vastgehouden en Dynamo
kon het de heren niet meer moeilijk
genoeg maken zoals het ze in de
tweede set wel gelukt was, 17-25.
De tweede 3-0 overwinning
van deze week, een beter begin
kunnen de heren zich niet wensen.
Hierdoor is het gat met de nummer
2, Webton/Hengelo, negen punten
geworden. Wel met één wedstrijd
meer gespeeld. De eerste helft van
het seizoen zit erop. Elf wedstrijden
gespeeld waarvan Peelpush er tien
won. Het team wist 31 sets te winnen
en verloor er maar zes.
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Gepromoveerd Panningen op twaalfde positie

Panningen wil weg uit degradatiezone
Het eerste team van voetbalvereniging Panningen promoveerde afgelopen zomer van de vierde naar de
derde klasse. Het team heeft moeite met de betere tegenstanders, getuige de twaalfde plek op de ranglijst in
de derde klasse C. Aanvoerder Nick van den Beucken weet in ieder geval waar het probleem niet ligt.
“We scoren genoeg.”

gemaakte aantal goals, dan staan
we gewoon in de top 5. We scoren
ook gewoon veel. Maar ja, als je dan
kijkt naar de tegentreffers, weet je
ook meteen waar het probleem ligt.”
Panningen kreeg 31 doelpunten tegen
in de eerste seizoenshelft. Hoe dat
kan, weet Nick ook niet precies. “Het is
meer een combinatie van zaken.
Concentratieverlies en jeugdigheid
wellicht. We hebben kwaliteit genoeg,
daar ligt het niet aan volgens mij.”

Niet meedogenloos
genoeg

Nick is niet tevreden met de
huidige plek op de ranglijst. “Dat is
wel duidelijk. Ik wil dat we zonder

nacompetitie te spelen handhaving
in de derde klasse afdwingen.” Aan
de treffers ligt het niet bij Panningen.

De ploeg scoorde tot nu toe 30 keer.
Evenveel als koploper Oranje Zwart
Helmond. “Als je kijkt naar het

Nick noemt de jeugdigheid als
mogelijke oorzaak van de matige
plek op de ranglijst. “We hebben een
hele jonge ploeg. Ik ben 25 en als ik
zo nadenk, kan ik maar drie spelers
bedenken die ouder zijn. Misschien ligt
het daaraan dat we soms niet mee
dogenloos genoeg zijn. Dat we even
de rust moeten bewaren op bepaalde
momenten, maar dat verzuimen.”
Na de winter sluit Bram Leenders na
een blessure, als alles goed gaat, weer
bij de groep aan. “Voor de winterstop
deed hij al een kwartiertje mee in de
laatste wedstrijd. Bram is ouder dan
de huidige spelers in de verdediging
en kan heel belangrijk worden met
zijn ervaring.”
Met Maasbree en Baarlo treft
Panningen twee andere ploegen uit

Peel en Maas. Tegen Maasbree, vorig
jaar kampioen in dezelfde competitie
als Panningen, werd gelijkgespeeld met
2-2. “Er zat in die wedstrijd nog wat
frustratie van het vorig seizoen toen
zij kampioen werden en wij tweede.
Toch zijn zij een stuk verder dan ons,
volwassener.” Tegen Baarlo werd met
3-1 verloren.

Angst
om te verliezen
De Panningse formatie verloor
punten in de cruciale duels met Kwiek
Venlo en vv VOS, eveneens uit Venlo.
Beide ploegen staan onder Panningen
op de ranglijst, maar wisten allebei
de winst te pakken tegen de Kepèlse
ploeg. “Misschien hebben we te
veel angst om te verliezen tegen
de ploegen die onder ons staan”,
probeert Nick te verklaren. “Dat we
te veel druk op onszelf leggen. In de
wedstrijden dat we geen punten
hoeven te pakken, gaat het wel goed.
We hebben bijvoorbeeld van Sparta’18
uit Sevenum gewonnen toen die
koploper waren en tegen de huidige
koploper Oranje Zwart Helmond
hebben we met 3-1 voor gestaan.
Die wedstijd verloren we alsnog,
maar we hebben toen wel laten zien
dat we iets kunnen. Ik heb in ieder
geval alle vertrouwen in de tweede
seizoenshelft.”

Eerste winst na winterstop

Tupos Baarlo
wint Limburgs
‘onderonsje’
Door: Louk Joris, volleybalvereniging Tupos
Weer een Noord-Limburgs onderonsje. Het eerste herenteam van
volleybalvereniging Tupos uit Baarlo speelde zaterdag 9 januari tegen
S.V. Aspargos uit Grubbenvorst. Een laagvlieger in de eerste klasse,
maar het werd toch een beladen wedstrijd.

Drie kampioensteams VC Olympia
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Drie teams van volleybalvereniging VC Olympia zijn zaterdag 9 januari kampioen geworden.
De teams N5.1, N5.2 en N6.1 wisten beslag te leggen op de titel. Als eerste was team N5.1 aan de
beurt. De ploeg wist ’s morgens in Grashoek kampioen te worden. Isa Jacobs, Kyra Nijssen, Danique
Reijnen en Pien Wilms zijn de speelsters van het team. Later op zaterdag was het team N5.2 dat het
goede voorbeeld volgde. In Panningen konden Mirthe Kuypers, Suus van der Velden, Imke
Vleeshouwers, Dana Voight en Linda Muysenberg de kampioensvlag uithangen. Als laatste van de drie
teams kon ook team N6.1 juichen. Zij namen in Hegelsom de kampioensfelicitaties in ontvangst.
Sharon Geominy, Daan Zeegers, Mara Wilms, Senna Stroomberg en Bente Delmée werden kampioen.
Op de foto de meiden van N6.1 die net het kampioenschap binnen hebben gesleept.

Nadat het herenteam in de
winterstop de oefenwedstrijden
tegen Kessel (3e divisie) en Venray
(1e klasse) verrassend winnend had
afgesloten, waren het met matig
spel, hoopte trainer Jos Nelis dat zijn
mannen het niveau weer op konden
pakken. Dit bleek geen probleem.
De mannen uit Grubbenvorst waren
aanvallend niet in staat om de defen
sie van Baarlo voldoende pijn te doen.
De eerste set ging dan ook, ondanks
vijf servicefouten aan Baarlose zijde,
met 16-25 naar Tupos. Toch bleken de
mannen uit Grubbenvorst veerkrachti
ger dan dat de positie op de ranglijst
doet vermoeden. Tijdens de tweede
set bleek Grubbenvorst de service
druk op te voeren en bleek de pass
aan Baarlose zijde iets in te zakken.
Gelukkig werd dit vrij snel weer opge
pakt omdat spelbepaler Jordy van
den Eertwegh ook de matige pass om
kon zetten in ”blokuiteenscheurende”
set-ups. S.V. Aspargos probeerde nog
via een onderonsje tussen aanvoer

der Wagemans en scheidsrechter
Wagemans enkele punten extra
binnen te slepen, helaas met slechts
één punt als resultaat. Ook de tweede
set ging naar Baarlo met 19-25.
De wedstrijd was gespeeld. De derde
set was nog maar net begonnen of
het was al 9-2 voor S.V. Aspargos.
Even een tandje erop voor Baarlo.
Een paar ballen op Oscar de Jong en
de eindstand stond alweer op het
scorebord, 15-25. Er kan veel worden
gezegd over Tupos, maar terugkomen
van een ruime achterstand is toch een
van de specialiteiten van dit team.
De laatste set. Omdat Maasdal 2 bij
VC Olympia 1 een setje had laten
liggen moest deze gewonnen worden
om de voorsprong uit te breiden tot
vijf punten. De vierde en laatste set
was daarom voor Grubbenvorst een
onbegonnen zaak. Zelfs met Jort
Bongers en Sjors van Wijlick op de
bank bleek alweer dat Jos Nelis zijn
selectie goed op orde heeft. 14-25.
Weer vijf punten mee naar Baarlo.
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SV Grashoek 1 blikt terug op eerste seizoenshelft

’Met 6-1 verliezen wil ik niet meer’
Met een negende plek in de competitie is voor het eerste herenteam van voetbalvereniging Grashoek duidelijk:
dat moet omhoog. En ondanks dat het elftal een paar wedstrijden met vier, vijf of zelfs zes tegendoelpunten
verloor, is aanvoerder Tim van Ophoven (36) tevreden over de eerste seizoenshelft. “We hebben wedstrijden terecht
verloren, maar gaan na de winterstop vast weer genoeg punten halen.”

De geel-zwarten uit Grashoek
hebben er het afgelopen seizoen een
aantal instromers van jongere leeftijd
bij gekregen. Dat is volgens Tim van
Ophoven ook een van de redenen dat
zijn team niet geweldig gepresteerd
heeft aan het begin van het seizoen.
“Het zijn jongens van een jaar of 16 die
misschien nog niet helemaal gewend
zijn aan het niveau. Ze moeten nog wat
dingen leren, maar onderling in het
team gaat het goed en ze zijn enorm
fanatiek. Voetballen kunnen ze in elk
geval wel en ze doen hard hun best.”

Nieuwe start
De aanvoerder is om die reden
dan ook zeer tevreden. Behalve van
de negende plek af komen in de vijfde
klasse en omhoog kruipen op de
competitielijst, heeft het team geen
concreet doel afgesproken. “Zie dit
seizoen als een nieuwe start”, aldus
Tim. “Iedereen zijn plek laten vinden,
de nieuwe aanwas goed mee laten
draaien en volgend seizoen weer echt
voor een positie gaan.”

’Jaren met keeper
vooruit’
De 21-jarige doelman Koen Clephas
kijkt met gemengde gevoelens terug

op de afgelopen weken. “Soms ging
het heel goed, maar zoals men weet
hebben we ook wedstrijden flink
verloren met zes tegendoelpunten.
Dat reken ik mijzelf niet persoonlijk
aan, al baal ik er wel flink van.”
De aanvoerder is in elk geval blij met
zijn doelman: “Koen is een talent,
hij heeft het ondanks een paar grote
verliezen heel goed gedaan. En eerlijk
is eerlijk, er zaten soms tegengoals bij
die een andere keeper ook niet tegen
had kunnen houden. We kunnen nog
jaren met hem vooruit.”
Volgens beide spelers zijn de
tegenstanders in de competitie,
waaronder Egchel, Heibloem en
Helenaveen, aan elkaar gewaagd.
Met 17 doelpunten in het voordeel,
27 tegen en geen grote verliezen
tijdens de laatste w
 edstrijden voor de
winterstop zijn zowel de aanvoerder
als de keeper ervan overtuigd dat ze
hoger in de competitie terecht gaan
komen. “Een zesde of zevende plek
zou moeten lukken”, aldus de keeper.
“En anders wordt het de achtste plek.
Maar als we zo doorspelen als tijdens
de laatste wedstrijden, gaat het de
goede kant op.” Eén ding is voor
Koen duidelijk: “Verliezen met 6-1 wil
ik echt niet meer.”
(Foto: Jac Haenraets)

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van
innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt
op systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op
besturingstechniek georiënteerde oplossingen. In ruim 40 jaar
tijd is Hotraco uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf voor
de ontwikkeling en productie van computergestuurde meet- en
regeltechniek. Onze succesformule staat garant voor verdere groei.

Wij zijn ter versterking van onze werkmaatschappijen HG Industrial en Hotraco Agri op zoek naar enthousiaste collega’s:

Industrieel E-monteur
Buitendienst

Electrical Engineer

Sales Engineer

Taken en verantwoordelijkheden

Taken en verantwoordelijkheden

(m/v fulltime - vast dienstverband)

(m/v fulltime - vast dienstverband)

(m/v fulltime - vast dienstverband)
Taken en verantwoordelijkheden
Als Industrieel E-monteur Buitendienst werk je in een dynamische
industriële omgeving waarin je de mogelijkheden hebt om gevarieerd
werk te verrichten voor diverse klanten. In de functie van Industrieel
E-monteur Buitendienst ben je werkzaam op locatie. Je bent
verantwoordelijk voor het verrichten van alle voorkomende montage-,
onderhoudswerkzaamheden en modificaties. Daarnaast houd je je bezig
met het inbedrijfstellen van machines en het oplossen van storingen.
Je werkt zelfstandig of coördineert een klein team met collega’s.

Profiel

Als Electrical Engineer werk je samen met je collega Electrical
Engineers, de collega’s van het bedrijfsbureau en de Accountmanagers
aan hardware-engineeringprojecten voor onze industriële klanten.
Als Electrical Engineer heb je een adviserende rol naar de klant en je
collega’s. Je voert (onder begeleiding) hardware-engineeringsprojecten
uit in alle fasen van een project. Vanaf offerteaanvraag tot en met de
nazorgfase lever je, onder begeleiding, een volledige en gestructureerde
professionele bijdrage op je vakgebied;

Profiel

De Sales Engineer is werkzaam op de afdeling Sales Binnendienst
van Hotraco Agri. Hotraco Agri is een wereldwijd opererende innovatieve
stalautomatiseerder voor met name de pluimvee- en varkenssector
die zich richt op het creëren en behouden van een optimaal stalklimaat.
Je werkt in een gedreven team met collega’s Sales Engineers en de
Commercieel Medewerkers Binnendienst. Je werkt veel samen met
onze Accountmanagers. Je houdt je bezig met het calculeren en
offreren van projecten en het uitwerken en aansturen van grote
projecten.

Profiel

• MBO niveau 4 opleiding richting Electrotechniek of gelijkwaardig
• Minimaal 3 jaar ervaring als Industrieel E-monteur
• Je hebt passie voor techniek op het gebied van industriële
besturingstechniek
• Affiniteit met PLC Techniek
• Je bent bereid tot het uitvoeren van servicewerkzaamheden
• Proactief, communicatief en oplossingsgericht
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Ook bereid om in het buitenland te werken op projecten (incidenteel)
• In bezit van geldig rijbewijs B

• Minimaal MBO niveau 4 opleiding richting Electrotechniek of
gelijkwaardig
• Minimaal 5 jaar ervaring als Electrical Engineer voor de Industrie
• Minimaal 3 jaar ervaring in de industriële automatisering en
machinebouw
• Je bent proactief, communicatief en oplossingsgericht
• Neemt initiatief en werkt nauwkeuring
• Je bent sterk in communicatie met de klant en vind het een uitdaging
om de klant op de juiste manier de adviseren

• De functie vereist een MBO/HBO Elektrotechniek opleiding met enkele
jaren commerciële werkervaring
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en
geschrift
• Goede beheersing van de Spaanse en/of Franse taal is een pré
• Goede kennis van het MS Office pakket en het ERP-pakket
• Klantgerichte instelling
• Probleemoplossend vermogen, zelfstandig kunnen werken
• Initiatiefrijke, flexibele en dienstverlenende instelling

Meer informatie over HG Industrial kunt u vinden op www.hg-industrial.nl

Meer informatie over HG Industrial kunt u vinden op www.hg-industrial.nl

Meer informatie over Hotraco Agri kunt u vinden op www.hotraco-agri.com

Wil jij werken bij een ambitieuze en groeiende organisatie? Wij bieden uitdaging en samenwerking binnen het netwerk van de Hotraco Group en een prettige werksfeer in een hecht
team. Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het metaalbewerkingsbedrijf.
Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV met begeleidend schrijven sturen naar Hotraco Group, t.a.v. Lian Achten (HR Functionaris), Postbus 6086, 5960 AB te Horst, of,
bij voorkeur, per email: l.achten@hotraco.com
Aquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld!
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15 VRAGEN

Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dennis Jacobs
15 jaar
Baarlo
Het Bouwens

In welke historische tijd zou je willen
leven?
Dan zou ik de jaren 50 en 60 kiezen.
De tijd van Elvis Presley, Marilyn
Monroe. Een tijd met veel kleur,
muziek, vrolijkheid. Vooral Hollywood
lijkt me heel tof om te zien in die tijd.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Dat was toen ik het punt van mijn
laatste economietoets terugkreeg.

aan
Dennis Jacobs

Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik zou wel wat minder verlegen willen
zijn. Vooral nieuwe mensen ontmoeten
vind ik lastig. Het is gewoon hoe ik
ben, maar ik zou veel liever gewoon
op iemand af willen durven stappen.
Dat is ook veel handiger als ik straks
een andere opleiding ga doen of voor
later. Ik doe wel mijn best minder
verlegen te zijn en het gaat al een stuk
makkelijker.
Waarmee zou jij het liefst verrast
worden?
Het allerliefst word ik verrast met een
vakantie naar Amerika. New York,
Los Angeles of San Francisco zou ik heel
erg graag willen zien. Ik heb gehoord
dat het hele mooie steden zijn, en echt
groot en indrukwekkend. De Engelse
taal vind ik erg leuk en ik denk dat het
een land is waar je een keer naartoe
moet zijn geweest.
Wat zou je nooit weggooien?
Tekeningen die een vriendin voor me
gemaakt heeft, zou ik nooit van mijn
leven weggooien. Maar ook andere
persoonlijke dingen als kaarten of
kleine aandenken van familie of
vrienden zou ik nooit wegdoen. Het zijn
herinneringen aan leuke tijden of aan
mensen van wie ik hou.
Als je naar het buitenland zou
verhuizen, welk land zou dat zijn?
Dan zou ik naar Groot-Brittannië ver
huizen. Ik vind Engels een heel leuke
taal en de verschillen tussen Engeland,
Wales en Schotland zou ik graag eens
Ik had nét een onvoldoende gehaald en met eigen ogen willen zien. Ik houd er
niet van als het heel warm of super
kon wel door de grond zakken toen ik
het hoorde. Het was mijn eigen schuld, koud is, dus qua weer zou het ook
ideaal voor me zijn.
want ik had niet goed geleerd en een
Welke maaltijd kun jij goed
hoop antwoorden gegokt. Niet zo slim
klaarmaken?
van mezelf.
Ik ben het beste in het maken van
Geloof je in een God?
ontbijt. Eieren, pannenkoeken, wafels
Nee, ik geloof niet dat er een God is.
of fruitsmoothies maak ik heel graag
Iedereen moet geloven wat hij of zij
als ik er de tijd voor heb. Ze zeggen
zelf wil. Ook al heb ik vroeger de com
dat het de belangrijkste maaltijd van
munie gedaan, nu geloof ik niet dat er
de dag is en ik vind het vooral het
één iemand is geweest die alles om
lekkerste.
ons heen heeft gemaakt. Er gebeuren
Wat ligt er onder je bed?
trouwens veel te erge dingen in de
Van alles. Kussens, kabels, opladers,
wereld die een God, als die bestond,
maar vooral troep denk ik. Ik mag
wel voorkomen zou hebben.

Restaurant|Partycentrum|Dansschool
Restaurant|Partycentrum|Dansschool

Wereldse gerechten
in onze ‘Reis om de wereld’

elke 2e persoon
halve prijs!
Reserveren kan via onze website, telefonisch of via de mail
Aktie geldt in januari en februari 2016 en alleen bij reserveringen

Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
www.hoovedevriendschap.nl - info@hoovedevriendschap.nl
Hoogstraat 70 - 5986 AB Beringe - 077-3078682
open van woensdag
t/m zondag
www.hoovedevriendschap.nl
- info@hoovedevriendschap.nl
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mijn kamer eigenlijk wel wat vaker
opruimen, want ik ben nogal rommelig.
Wat is het belangrijkste voorwerp
dat je hebt?
Dat is een schildpadje van glas dat ik
ooit van mijn oma heb gekregen toen
ik op zwemles zat. Ik spaarde toen
schildpadjes. Dat doe ik nu niet meer,
maar ik heb de meeste wel bewaard.
Mijn oma overleed in 2013 dus dat gla
zen schildpadje is me heel erg dierbaar.
Waar kijk je het meeste naar uit dit
jaar?
Ik kijk het meeste uit naar eindexa
men doen, slagen en aan mijn nieuwe
opleiding beginnen. Ik wil de opleiding
interieuradviseur gaan doen en ik heb
er enorm veel zin in. Eindelijk doen
wat ik echt leuk vind en leren voor een
beroep dat me leuk lijkt. Daar heb ik
nog meer zin in dan de eindexamenreis
naar Londen.
Hoe zie jij jezelf over tien jaar?
Hopelijk heb ik dan werk in interieur
advies dat ik leuk vind om te doen,
woon ik op mijzelf en ben ik gewoon
nog steeds gelukkig.
Welk klusje vind je het minst leuk
om te doen?
Dat is toch wel de afwasmachine
inruimen. Het zijn altijd zo veel borden
en pannen, dat ik daar na het eten
meestal helemaal geen zin in heb.
Maar als mijn ouders zeggen dat ik
degene ben die het moet doen, zal het
toch moeten.
Wat is het leukste vak op school?
Mijn favoriete vak is beeldend tekenen.
Ik vind het leuk om te tekenen en de
kunstgeschiedenis die we erbij krijgen
vind ik ook interessant. Lekker creatief
bezig zijn tijdens de les en niet echt
na hoeven denken. Nu hebben we de
opdracht gekregen een stilleven van
een schilder na te tekenen. Dat gaat
me nog redelijk goed af.
Wat is je lievelingsmuziek?
Ik houd van verschillende soorten
muziek. Ik luister vooral popmuziek,
maar heb laatst ook naar jazz
geluisterd. Het leukste liedje vind ik
Immortals van Fall Out Boy. Dat is een
stoer liedje, wat harder en weer eens
wat anders dan ik normaal luister.

CARNAVAL bij Niëns Maasbree!

Kijk voor het complete
programma op onze
facebook pagina!
5 t/m 10 februari
Niëns Horeca Maasbree www.nienshoreca.nl - 077 4652219

Prins
carnaval
In de afgelopen weken zijn
er veel prinsen en prinsessen
uitgekomen voor carnaval.
Zoals de meeste mensen wel
weten, is Ed II in Panningen
uitgeroepen tot prins carnaval
van de Kuus oeht Kepèl. Dit
werd gedaan door middel van
een klein toneelstukje,
waarin een aantal leden van
de Kuus de grappige film ‘The
Hangover’ nadeden. Dat was
echt hilarisch om te zien. Ook
maakten ze gebruik van
filmpjes waarin foto’s werden
geprojecteerd. Door middel
van de foto’s lieten ze hun
‘avontuur’ zien hoe ze de
prins waren kwijtgeraakt en
waar ze hem weer konden
vinden. De prins kwam
uiteindelijk uit een kofferbak
van een auto die op het
podium stond.
Hoewel er wat ophef was
dat de prins oorspronkelijk niet
uit Panningen komt (maar uit
Meijel), denk ik dat hij het
prima gaat doen. Ik heb van
mensen die hem kennen
gehoord dat hij altijd heel erg
enthousiast en zeer betrokken
bij Panningen is, dus ik
verwacht dat hij geen
problemen krijgt als prins.
Ook is er dit jaar een
jeugdprinses gekozen in
Panningen. Prinses Jikke
Verlinden met haar twee
adjudanten Sam en Wissal. Het
drietal komt van basisschool
De Groenling uit Panningen
(was eerst Panningen-Noord,
waar ik op heb gezeten) en het
is de eerste prinses van de
gloednieuwe school. Dat is een
hele eer en ik denk dat Jikke
geschikt is als prinses.
Ondanks de ophef over de
‘grote’ prins en de eerste keer
voor de nieuwe school, denk ik
dat prins Ed en jeugdprinses
Jikke het heel goed gaan doen
tijdens carnaval! Ik heb er in
ieder geval zin in.
Marijn
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Drie Panningse leden van Rat-look NL over hun hobby

‘Een teringzooi op wielen’

Ze hebben alle drie een opmerkelijke hobby. Dat de Panningnaren Luuk Janssen (27), Pim Segers (29) en Tim Maessen (31) graag met hun auto aan de
slag gaan, is nog niet zo raar. Hoe die auto’s er inmiddels uitzien, is wat opmerkelijker. Ze hebben hun wagens aangepast aan de ‘Rat-look’.

Tim, Pim en Luuk bij hun opmerkelijke auto’s
Wat de Rat-look precies inhoudt,
is lastig uit te leggen. Veel roest, teke
ningen op de auto, attributen die aan
de wagen hangen en bij voorkeur een
imperiaal op het dak met spullen erop.
Ze moeten echter wel nog kunnen
rijden, leggen Luuk, Pim en Tim uit.

‘Elke keer een paar
tientjes’
Luuk: “Technisch moet de auto in
orde zijn. Hij moet dus nog gewoon

kunnen rijden. Visueel mag je er eigen
lijk mee doen wat je wilt. Misschien
kun je het best omschrijven als een
teringzooi op wielen.”
Dat is misschien ook wel de charme
van de opmerkelijke voertuigen. Pim:
“Lekker zelf weten wat je er mee doet.
Gewoon schijt hebben aan wat andere
mensen denken en er je eigen creatie
van maken.” Het lijkt misschien alsof er
alleen maar rotzooi die ze nog ergens
hadden liggen aan de auto’s hangt,
maar toch gaat er wel geld in zitten.

Uit

Baarlo is het dorp waar ze
opgroeide, waar ze een huis kocht
dat ze zelf opknapte, waar ze
trouwde, twee dochters kreeg en
klein begon als ondernemer met het
verkopen van tweedehands carna
valskleding. Inmiddels heeft ze twee
grote zaken in Reuver en Sittard
waar ze carnavalskostuums verkoopt
voor carnaval en trachten-kleding
voor de Oktoberfeesten. De 59-jarige
Mieke verhuisde 2,5 jaar geleden
naar Maasmechelen, een gemeente
in Belgisch Limburg net over de
grens bij Geleen. Haar huis in Baarlo
verkocht ze niet, maar zette ze
met pijn in het hart in de verhuur.
“Het dorp mis ik soms wel een
beetje”, vertelt ze. “Er woont nog
heel veel familie van me. De afstand
is nu een stuk groter.” Ondanks dat
ze met haar vriend Ton Smeets (59),
die haar tweede zaak in Sittard runt,
samenwoont in Maasmechelen
ziet ze zichzelf niet oud worden
in Belgisch-Limburg. “Waar wel
weten we eigenlijk nog niet. Op het
moment ben ik er niet zo mee bezig,
dus we zien het wel. Maar waar
schijnlijk keer ik terug naar Baarlo.”
Nadat ze zelf een aantal
schminklessen en –cursussen had
gevolgd, ging Mieke in de jaren 90
haar kennis van grime aan anderen
overbrengen. Vanuit haar garage

Peel
en
Maas

in Baarlo begon ze met het geven van
cursussen en stonden de dorpsgenoten
rijen dik aan haar deur tijdens de
optocht op carnavalsmaandag. “Van al
die geschminkte gezichten maakte
ik dan foto’s om te bewaren”, vertelt
Mieke. Maar het was niet ‘af’, vond ze.
Daarom kocht ze een paar bonte hoed
jes die haar geschminkte fotomodellen
voor de foto konden dragen. Vanaf toen
werd het schminken en verkopen van
carnavalskleding een bron van inkom
sten in plaats van alleen een hobby.
“De hoedjes die ik had ingekocht,
wilden mensen graag hebben. Zo ben
ik langzaamaan meer spullen gaan
inkopen, vooral tweedehands, en zelf
gaan maken. Dat verkocht ik dan op
markten.” De verkoop kwam in een
stroomversnelling. Rond 1991 mocht
ze in het kleine pand van een oude
fietsenzaak in Baarlo tegenover zaal
Unitas haar spullen verkopen, zes
weken voor carnaval. Later verhuisde
ze met haar winkel, inmiddels omge
doopt tot ’t Kallebeske (dialect voor
handtas, red.), naar de zolderverdie
ping van de Boerenbond elders in het
dorp. “Vanuit daar verkocht ik twee
dehands verkleedkleren zoals jassen,
maar ook pruiken en hoedjes. Binnen
dat gebouw ben ik nog een paar keer
verhuisd. Ik moest weg van de zolder
en ging naar een ruimte achterin het
pand. Daarna kwam ik voor in het pand

“Als je je auto laat tunen, ben je in één
keer enorm veel geld kwijt”, vervolgt
Pim. “Nu gaat het elke keer om twee
tientjes ofzo. Maar ja, uiteindelijk telt
dat allemaal bij elkaar op en heb je er
alsnog veel geld aan uitgegeven.”
In de winter doen ze weinig met
de hobby. Pim: “Het staat nu ‘on hold’.
In de lente of zomer begin ik weer
met de maffe fratsen er op te zetten.”
Tim: “Voorheen reed ik altijd in deze
auto, maar sinds kort heb ik een andere
wagen gekocht. Het was drie weken

halen. Die zouden niet goed vastzitten.”

Overgewaaid uit
Amerika

Toen Tim zijn auto kocht, wilde
hij er graag iets anders mee doen.
“Hij was niet zo duur en ik wilde er
zo goedkoop mogelijk iets anders van
maken. Toen kwam ik bij de Rat-look
uit.” Luuk begon als eerste van de drie
met zijn auto aanpassen. “Ik kwam
het volgens mij zes jaar geleden tegen
op internet en begon toen aan mijn
eigen auto. Het is begonnen in Amerika
en kwam tegen die tijd overwaaien
naar Europa.”
Pim begon anderhalf jaar geleden
met het aanpassen van zijn wagen.
Inmiddels is de Rat-lookgemeenschap
groter dan dat die toentertijd was.
“We zitten alle drie bij de landelijke
vereniging van Rat-lookauto’s. Een paar
geleden dat ik in deze had gereden,
keer per jaar hebben we meetings.”
dat merk je wel. Deze trilt nogal, haha.” Tim: “In Horst en Venray zitten er nog
Vanwege het uiterlijk van de
een paar. Dan heb je er in de buurt van
voertuigen wil de politie ze nog wel
Eindhoven ook nog. En in Rotterdam
eens aan de kant van de weg zetten.
ook eentje.” Pim: “Het enige probleem
Pim: “Ik werd een keer aangehouden.
is dat we dan allemaal bier willen
Toen zeiden dat mijn nummerplaat niet drinken en dat we allemaal met de
scheef mocht hangen. Toen moest ik
auto zijn. Daar moeten we nog iets op
ze uit gaan leggen dat dat wel mag…”
vinden.” Dat de drie Panningse jongens
Luuk: “Mijn broer gebruikte deze auto
alle drie een Opel Corsa rijden, is puur
wel eens om naar school te rijden.
toeval. Luuk: “Het mag met iedere
Op een gegeven moment moest hij van auto.” Pim: “Wij zijn toevallig Opelde politie alle spullen van het imperiaal gekken, vandaar.”

Mieke Nillesen
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is. In dit derde
deel van de serie Mieke Nillesen uit Baarlo. Een onderneemster in carnavalskostuums die klein begon in haar
geboortedorp maar inmiddels naar Maasmechelen is verhuisd.

terecht en uiteindelijk moest ik eruit.”
’t Kallebeske verhuisde naar een pand
in Reuver, waar ze tot op de dag van
vandaag nog zit. “Vanaf toen werd
het groot”, vertelt Mieke. In augustus
2015 opende ze een tweede zaak in
Sittard. Klanten van heinde en verre
weten haar te vinden als ze op zoek zijn

naar een verkleedoutfit. “Ze komen uit
Brabant, Overijssel, Gelderland en uit
de buurt van Sittard. Ondanks dat daar
ook een zaak zit, reizen ze gerust wat
kilometers verder.” De hobby waar het
ooit mee begon, schminken, heeft ze
inmiddels weer opgepakt in de vorm
van een cursus. Maar dat ze van een

klein winkeltje in haar geboortedorp
naar twee grote zaken in Limburg
zou gaan, had Mieke nooit gedacht.
“Ik ben onder aan de ladder begon
nen. Met vallen en opstaan ben ik
opgeklommen. Inmiddels heb ik
mijn eigen lijn carnavalskostuums
en daar ben ik best trots op.”
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl

Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18 | pet.horst@home.nl
Kapelaan Henk Lemmens
077 307 13 88
| lemmensh@hetnet.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34 | roger.maenen@ziggo.nl
Kerkbestuur		077 307 14 88
| kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
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Kunstwerk bibliotheek
Panningen klaar
Het kunstwerk ‘Een landschap van boeken’ van de Heldense José Kranen in de bibliotheek in Panningen is
dinsdag 5 januari gepresenteerd. In het Huis van de Gemeente, waar de bibliotheek sinds vorig jaar gevestigd is,
werd het kunstwerk officieel geopend.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 17 januari
Geen H. Mis
Zondag 24 januari
9.30 uur t.i.v. K.B.O.Beringe voor alle
overleden leden van het afgelopen
jaar; overl. fam. Gommans- Reinders

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Henk Oostdam
(jaardienst/verj)
Zaterdag 23 januari
Geen H. Mis

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 17 januari
Geen H. Mis
Zondag 24 januari
H. Mis 11.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Mie Manders-Gielen (jaardienst);
Leentje Lemmen-Brouwers en Jeu
Lemmen (jaardienst/overl fam.)

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Gerrit
Runneboom (jaardienst), Martine
Runneboom-Michels en kleindochter
Laura
Zondag 17 januari
Doopviering 12.00 uur: Joep Nijssen,
Marisbaan 16, in aanwezigheid van
de eerste communicanten
Zondag 24 januari
Géén H.Mis

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 17 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Nentje Lemmen-Scheres en Piet
Lemmen (mnd); Toos MaessenNijssen: (col); Gerardus Peeters,
Henrica Bruijnen en overl. kinderen;
overl. fam. Cox-van den Beucken;
Harrie Klompen (verj); Louis Bouten,
Leen Bouten-Coenen en kleinzoon
Dennis
Dinsdag 19 januari
H. Mis 14.00 uur uit dankbaarheid
b.g.v. het 50jarig huw. echtp. JanssenDelissen – seniorenkoor

Parochie Meijel
Misintenties
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 14 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur
Zondag 17 januari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Daan Schreurs (jaardienst); Thea en
Jacobus Gielen-Verber; Leo en Louie
Gielen; Hubertus Stultiëns, Johanna
Steegs en Kapelaan Antoon Stultiëns,
Rien Stultiëns-Verstappen, Sjef
Stultiëns, Piet Spee, Hannie KesselsSpee, Sjef v.Bree, John Stultiëns en
Mia Stultiëns-v.Roy (gest.jaard); uit
dankbaarheid.
Maandag 18 januari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 19 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 21 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30-10.00 uur

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
parochiecentrumpanningen@hetnet.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 16 januari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Adri Luiten (zeswekendienst);
Riek Duijf-Joosten (jaardienst); Maria
Gerris-Kersten (jaardienst); Pierre van
Maris (jaardienst); Harrij v.d. Hoogen

“Voor de kerst was het al bijna
klaar en de bieb is gewoon open
geweest, dus de mensen hebben
het al kunnen zien”, vertelt José.
“Dinsdag was echter de officiële
opening toen Maria Verhaegh van de
bibliotheek het laatste boek plaatste.”
Haar kunstwerk van achtduizend

Agenda
Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

Baarlo

Pronkzittingen
vr 15 en za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: zaal Unitas

boeken bestaat uit twee delen. De één,
bestaande uit blauw en grijs geverfde
boeken, stelt de Maas voor. De andere,
geschilderd in verschillende tinten
goudgeel, paars en groen, staat voor
de Peel. De boeken zijn afkomstig uit
de oude bibliotheek in Panningen,
maar ook van particulieren die ze

in konden leveren. Onder andere
burgmeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, wethouder Roland van Kessel
en directeur van Bibliotheek Maas en
Peel Vincent Freriks leverden een boek
in. José overhandigde hen dinsdag
certificaten met daarop de locatie van
hun ingeleverde boeken.

Après House Party

Booremoosbal

za 16 januari 22.00 uur
Locatie: The Apollo

za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: Booremoëters
Locatie: zaal Niëns

Kessel

Meijel

Revu Eg Kessel
vr 15 en za 16 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: De Paort

Kééj Knappe Kwéékmiddig
en Kéjsjeut
zo 17 januari 13.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: D’n Binger

Beringe

Kessel-Eik

Panningen

vr 15 en za 16 januari 20.00 uur
Organisatie: Beringse Kuus
Locatie: Wieksjlaag

za 16 januari 19.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis

do 14 januari 14.00 uur
Locatie: DOK6 Theater

Egchel

Jeugdprins(es) uitroepen

Bonte avond

Jeugdprinsen treffen

Alzheimer café Peel en Maas za 16 januari 20.11 uur

Jong Toptalent Concert

Receptie
CV De Kuus oeht Kepèl

di 19 januari 19.30 uur
Organisatie: Alzheimer
Nederland regio Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis

zo 17 januari 15.11 uur
Org: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Theater

Verlovingsbal boere broelof

MamaCafé Peel en Maas

Grashoek
Zittingen

za 16 januari 20.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis

wo 20 januari 10.00-11.30 uur
Organisatie: Taaljuweel
Locatie: loungebar Robuust

vr 15 en za 16 januari 19.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

Koningslust

Informatieavond
Nieuweschool

za 16 januari 19.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: De Sprunck

Yentl en de Boer

Helden

Jeugdprins onthulling
vr 15 januari19.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: The Apollo

Bongkte Aovend

Maasbree

wo 20 januari 19.00 uur
Locatie: Nieuweschool

wo 20 januari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

Latin Lovers

Jeugdprins(essen)bal

De Notenkraker

za 16 januari 22.00 uur
Locatie: Club Palladio

vr 15 januari 20.11 uur
Locatie: Mafcentrum

wo 20 januari 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater

94%

van onze klanten
beveelt Superkeukens aan

Sorrento
Plus
kristalgrijs hoogglans
Direct de beste prijs incl. apparatuur

ÌÌÌÌÌ

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

8,6

€ 3999,5 jaar apparatuurgarantie

GROHE Red
3-in-1 kokendwaterkraan

Superdea l!

NU

€799,Koud, warm én kokend water
Druk-draaibediening
Incl. kokend waterboiler 4 liter
Boilervat: titaan

OP=OP

Netto ovenvolume 35 (liter)
Touch Control-bediening
Magnetronvermogen: 1000 W
19 Verwarmingsfuncties
Easy-to-clean email binnenzijde
Vlekvrij roestvrij staal

HORST
Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

afzuigkap
vaatwasser
spoelbak
werkblad

Vaatwasser
60 cm

Heteluchtoven
met magnetron
(NIS 45 cm)

Superdea l!

compleet met:
keuken 340 cm
koelkast
combi-oven
met magnetron
gaskookplaat

Superdea l!

NU

€849,OP=OP

NU

Energieklasse A+
5 programma’s
3 temperaturen
Geluidsniveau 49 dB
Standaard couverts: 13

€449,OP=OP

ROERMOND

HEERLEN

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS ROERMOND, HORST EN HEERLEN ZIJN ONDERDEEL VAN ELECTRO WORLD TUMMERS | WWW.SUPERKEUKENS.NL

