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Alle inwoners van Peel en
Maas zijn van harte welkom
bij de Sleuteloverdracht op vrijdag
5 februari a.s. in evenementenhal
De Heuf. Start 18.11 uur bij het
Huis van de Gemeente.
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Syrisch lid voor
boerenstand Kessel
In Kessel worden de kindjes die na carnaval van het vorig jaar geboren zijn, ieder jaar opgenomen in de ’boerenstand’. De boerenfamilie komt voor carnaval langs bij de
kinderen die aangemeld zijn om een oorkonde af te leveren en het kind welkom te heten. Dit jaar zat er een bijzonder geval bij: Amjad Alrayes uit Syrië. Hij werd zaterdag
30 januari in typisch Nederlands weer welkom geheten door de leden van Stichting Boerenbruiloft Kessel.

De boerenhofkapel wordt met een
tractor voor het huis van de familie
Alrayes gereden. Onder de klanken
van carnavalsmuziek krijgt vader
Mohamad Alrayes in de stromende
regen de oorkonde voor zijn zoontje
uitgereikt. De Syrische familie kwam
iets meer dan een jaar geleden in
Kessel wonen en zag toen voor het
eerst het fenomeen carnaval. Mohamad
hoorde van de boerenstandtraditie
en meldde zijn zoon aan voor deze
editie. Zelf spreekt hij nog niet zo goed
Nederlands, zijn kinderen Achmed (8)
en Maria (10) wel.  

Veel zin
in carnaval
Hij zit al meer dan een jaar
op basisschool de Merwijk, vertelt
Achmed. Carnaval was een hele
belevenis toen ze er mee in aanraking
kwamen vorig jaar. “We zagen allemaal
verklede mensen en we vonden het

heel gek allemaal. We snapten het
niet zo goed. Nu wel. Ik vind het ook
heel leuk en heb er heel veel zin in.”
de leden van de boerenfamilie krijgen
ondertussen allemaal een oppeppertje
in de vorm van een glaasje gin en
ze maken foto’s van het nieuwe lid.
Het boerenbruidspaar van Kessel
legt uit dat de oorkonde op het raam
gehangen mag worden. Mohamad
knikt dat hij het begrepen heeft.
Cor van Erp gaf Amjad op voor
de boerenstand. Hij is eigenaar van
Tasty-Bugs in Kessel waar Mohamad
een stageplek heeft om de taal te
leren. “Ik had zelf ook een kleinkind dat
opgenomen werd in de boerenstand.
Zodoende kwam het ter discussie bij
ons. De familie Alrayes is heel actief
bezig met carnaval en met integreren
in onze cultuur en na overleg hebben
we toen besloten om Amjad op te
geven.” Carnaval heet een katholiek
feest te zijn. Echter is dat voor het
Syrische gezin geen reden om het over

te slaan. “Voor hen is het niet zozeer
een religieus feest. Ze zien het meer
als een happening in het dorp”, vertelt
Cor. “En daar willen ze graag aan
deelnemen. Mohamad is ook heel erg
blij dat hij zo goed ontvangen wordt
hier.”

Heel bijzondere
aanmelding
Ook de organisatie was heel
erg blij. “We zijn blij met alle
aanmeldingen, maar deze was
natuurlijk heel bijzonder”, vertelt
voorzitter van Stichting Boerenbruiloft
Kessel, Roland van Kessel. “Heel mooi
dat een familie uit zo’n ver land,
die helemaal vreemd zijn met onze
cultuur en carnaval, hier aan mee wil
doen. Cor had van tevoren gevraagd of
we met de hele boerenfamilie langs
mochten komen om Amjad op te
nemen in de familie. Daar stonden ze
gelukkig heel positief tegenover.”

De traditie bestaat inmiddels
alweer een hele tijd. “Ik dacht
een jaar of 18”, vertelt Roland.
“Het is toen bedacht omdat we
constant willen blijven vernieuwen.
Dit kwam toen uit de koker als een
leuk initiatief. Natuurlijk willen we
de kinderen ook aan ons binden,
zodat ze op latere leeftijd naar onze
activiteiten komen. Normaal komen

we met paard en wagen de kinderen
opnemen, maar dat ging deze keer
niet vanwege het weer. Toch waren
er zo’n zestig tot zeventig leden
aanwezig.”
Dan vertrekken de tractoren met
huifkarren en de boerenfamilie weer.
Ze moeten in totaal bij 23 kinderen
langs om ze welkom te heten.
Werk aan de winkel dus.

Aankondiging

Met U wil de raad graag in gesprek over:
“Toekomst doelgroepenvervoer Limburg” en
“Renovatie van sporthallen Piushof te Panningen”
De raad nodigt u uit voor de beeldvormende vergadering
op dinsdag 16 februari om 19.30 uur in het gemeenschapshuis
het Anker om in gesprek te gaan raadsleden.
Doe mee en schuif aan bij één van de overlegtafels?
Voor meer informatie kijk op: www.PeelenMaas.nl >
bestuur > Beeldvormende Vergadering > 16 februari 2016
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Stichting KidzBase over Week van het Vergeten Kind

‘Wij willen dat ieder kind zich speciaal voelt’
De Week van het Vergeten Kind begon dit jaar op vrijdag 29 januari en
duurt tot en met donderdag 4 februari. Met de week wil Stichting
Het Vergeten Kind aandacht vragen voor de ongeveer 38.000 kinderen in
Nederland die in opvanglocaties zitten. Stichting KidzBase in Maasbree heeft
een soortgelijke doelgroep en wil de speciale week aangrijpen om de
inwoners van Peel en Maas bewust te maken van de problematiek
rondom zorgkinderen.
Jessica Macciomei-Pelzer (36) is
medewerker van KidzBase en vertelt
wat de stichting allemaal doet om de
ongeveer tweehonderd kinderen in
Noord- en Midden-Limburg die thuis
niet veilig op kunnen groeien te
helpen. “Het zijn kinderen van wie de
ouders niet meer voor hen kunnen
zorgen, bijvoorbeeld vanwege een

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke woensdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.250 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 396 13 57
redactie@hallopeelenmaas.nl
Rob Dieleman
Kim Jacobs
Fotografie
Bram Becks
Henny Roosen
Commercieel adviseurs
077 396 13 56
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Fabienne ten Horn
Bezorging
Dorothé Gijsen-Verhaeg
077 396 13 56
bezorging@hallopeelenmaas.nl
Nieuwsblad niet ontvangen? Bel of mail
donderdagmorgen vóór 12.00 uur of ga naar
www.hallopeelenmaas.nl/bezorging om dit
door te geven.

Bezoek- en correspondentieadres
Raadhuisstraat 168
5981 BJ Panningen
Aanlevertijden
Redactie: maandag 12.00 uur
Advertenties: maandag 12.00 uur
Familieberichten: dinsdag 10.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

verslaving. We ondersteunen onder
meer een gezinshuis in Maasbree, waar
de gezinshuisouders nu twee
’beschadigde’ kinderen in huis hebben.
In een gezinshuis wordt beroepsmatig
gewerkt met beschadigde kinderen in
een huiselijke omgeving. Er wordt niet
alleen aan hun problemen gewerkt,
maar ze leren ook functioneren in een
gezinssituatie. Dat is iets wat velen van
hen amper of niet kennen. Ook wonen
er kinderen die we helpen bij zorg
instelling Daelzicht in Koningslust.
Wij ondersteunen de zorginstellingen
door het organiseren van activiteiten,
maar ook soms door producten te
leveren.”

Derde- of vierdehandskleding
Jessica vertelt over een aantal van
de activiteiten. “Zo zijn er s peciale
winkeldagen waarbij onze vrijwilligers gaan shoppen met groepjes
kinderen die normaal in derdehands- of
misschien wel vierdehandskleding
rondlopen”, vertelt Jesscia. “Ze krijgen
dan geen geld van ons, maar de
begeleider maakt de beslissing en mag
de kleding kopen als het inderdaad
nodig is.” Verder zijn er onder andere
zwemactiviteiten, sportactiviteiten,
kookworkshops en een fietsenproject
waarbij een professionele fietsen
maker fietsen controleert en repareert.
“De kookworkshop is bijvoorbeeld
nodig omdat in sommige instellingen kant-en-klaarmaaltijden worden
geserveerd”, legt Jessica uit. “De kinderen hebben dan geen idee hoe een
kookproces in zijn werk gaat. Ze weten
bij wijze van spreken niet eens hoe een
aardappel eruit ziet. Dat is niet handig

als ze later op zichzelf gaan wonen, dus
ondersteunen we ze daarbij.”

Offroad-dag in Kessel
Eén van de grootste projecten
van het jaar is de offroad-dag. Jessica:
“Op die dag kwamen er twintig
Landrover-eigenaren vrijwillig met de
kinderen rondrijden op een parcours in
Kessel, dat was heel leuk. We hebben
zelf ook twee Landrovers. Die zijn soms

nodig omdat het vervoer naar de activiteiten soms niet geregeld kan worden
door de zorginstellingen. Zo kunnen de
kinderen dan alsnog meedoen.”
Het belangrijkste doel van de
stichting is inspelen op de situatie
van het kind. “We willen alle kinderen het gevoel geven dat ze speciaal
zijn. De jongeren die wij helpen, zijn
tussen de nul en 18 jaar oud. Ze hebben niemand om op terug te vallen,

omdat ze geen netwerk van vrienden
en familie hebben. Ze zijn als het ware
overgeleverd aan het systeem. Wij willen er voor zorgen dat ze kind kunnen
zijn, gezien worden en zich speciaal
voelen. Dat ze het gevoel krijgen dat
ze de moeite waard zijn. Deze week is
ideaal om mensen bewust te maken
dat het niet vanzelfsprekend is om op
te groeien in een liefdevolle en veilige
gezinssituatie.”

22 voertuigen ontvreemd in 2015

Aantal gestolen voertuigen
Peel en Maas gelijk aan 2014
Het aantal gestolen voertuigen in de gemeente Peel en Maas is in 2015 hetzelfde gebleven ten opzichte van het jaar ervoor. In beide jaren werden
22 voertuigen ontvreemd. Dat blijkt uit cijfers van het RDW, de instelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. In 2013 werden 23 voertuigen gestolen in de gemeente.
Hoewel de aantallen voertuigen gelijk zijn gebleven, zijn er ook
opmerkelijke verschillen te ontdekken
tussen de jaren. Zo werd er in 2014
maar één personenauto gestolen
in de gemeente, vorig jaar was er
ineens sprake van zeven ontvreemde
personenauto’s, een grote stijging.
In 2013 werden er echter elf auto’s
gejat. Flinke schommelingen in de
cijfers dus. Dat is ook het geval bij
de aanhangwagens. De cijfers gaan
van twee ontvreemde aanhangers in
2013 naar negen in 2014 en vervolgens helemaal geen meldingen van

gestolen aanhangwagens vorig jaar.

Geen verklaring voor
verschil
De politie laat via een woordvoerder weten ook geen verklaring
te hebben voor de schommelingen.
“Er is zeer waarschijnlijk gewoonweg
sprake van toeval. Een paar gemeentes verderop kunnen de cijfers weer
precies andersom zijn. Er is geen
lijn in te trekken. Als je kijkt naar de
landelijke cijfers, zie je dat het aantal
gestolen personenauto’s terugloopt.

Per gemeente verschilt het echter ieder
jaar weer.” De politie laat verder weten
ook weten dat voorkomen van diefstal
vrijwel onmogelijk is. “We proberen
de mensen goed te informeren en ze
zo attent mogelijk te maken, maar de
meeste diefstallen zijn bijna onmogelijk
te voorkomen.” Of de zaken opgelost
worden, is natuurlijk maar de vraag.
“Bij elke aangifte van diefstal kijken we
naar hoe zinvol het is om de zaak te
onderzoeken”, vervolgt de woordvoerder. “Als er sprake is van camerabeelden, een zeldzame auto die je maar
weinig op de weg ziet of getuigen van

de misdaad, hebben we aanknopingspunten en kunnen we het gaan
onderzoeken. Als die aanknopingspunten er niet zijn, is het lastig om de
zaak op te lossen.”
In de gemeente Peel en Maas
werden in 2015, naast de zeven personenauto’s, verder zes bedrijfsauto’s,
vier bromfietsen, twee driewielige
motorrijtuigen, twee motorfietsen
en één oplegger ontvreemd. Alleen
bij de aanhangwagens en personenauto’s is er sprake van een duidelijk
verschil met voorgaande jaren.
De rest is ongeveer gelijk gebleven.
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Carnavalsgroep Sjerpsjutters uit Egchel stopt na elf jaar

‘Veel gezongen, gezopen,
gelachen en gesjanst’

Heerlijke Nonnevotte!

Na elf jaar vol optredens en feesten, besloten de vier mannen van carnavalsgroep Sjerpsjutters uit Egchel na de
vastelaovend van 2016 te stoppen. Bart van den Berg (42), Sander Selen (40), Bart Snijders (40) en Dan (Danny)
Gommans (39) treden op carnavalszondag 7 februari bij café de Zoes in Helden voor de laatste keer op.

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl
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077 398 59 05 • 06 12 99 23 43 • wiek@ bouwconsultance.nl • wiekbouwconsultance.nl

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

Een perceel cultuurgrond

Direct aan de verharde weg gelegen perceel cultuurgrond aan de Most,
te Sevenum. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Sevenum,
sectie V, nummer: 244, groot 2 ha 82 a en 97 ca.
Het perceel zal worden verkocht via een inschrijfprocedure.
De sluitingsdatum is 19 februari 2016.

Inlichtingen en inschrijfformulieren (met bijbehorende informatie)
zijn verkrijgbaar via ons kantoor.

Het besluit om te stoppen werd
vorig jaar al genomen na een optreden
op carnavalsmaandag. Bart Snijders:
“Danny zei na dat optreden dat
het zijn laatste was geweest bij de
Sjerpsjutters. Toen hebben we heel
democratisch gezegd dat dat niet
het geval was en we nog een jaar
door zouden gaan. Ook omdat we
dit jaar de elfde verjaardag vieren.”
Danny: “de jongens hadden geen
‘closure’ als we het zo abrupt hadden
afgesloten. Dus toen heb ik gezegd dat
ik nog één jaar door zou gaan. Ik speel
ook bij de feestband Sjloetingstied uit
Panningen en daar treden we heel veel
mee op. Het werd allemaal te druk.”
De groep besloot na de uitspraak
van Dan vrijwel meteen dat doorgaan in een andere samenstelling
of met een man minder geen optie
was. Bart van den Berg: “Natuurlijk
zijn alle ideeën de revue gepasseerd,
maar we zijn met z’n vieren begonnen en willen het dan ook met z’n

Geen geld
gekost
Natuurlijk was er ook de deelname aan het LVK. Met het nummer
‘Wae zette de toën’ mochten ze in
2014 naar het LVK in Grubbenvorst.
Sander: “Dat was het enige nummer van de ongeveer twintig dat ik
niet geschreven heb.” Bij de bekendmaking van de finalisten zaten ze
in café Manders in Egchel te wachten op het verlossende bezoek van
de o
 rganisatie. Danny: “We zaten
letterlijk met drie man in het café.
We hebben zelf de koffie moeten

z etten. De presentator van L1 vertelde
dat hij zoiets ook nog nooit had
meegemaakt.”De LVK-deelname was
geweldig, maar de bekendheid was er
al eerder. Bart Snijders: “Ik denk dat
‘Zuusse mich wel staon’ uit 2007 de
grootste impact gehad heeft. Al deed
‘Sexy verkleid’ het in 2006 ook heel
goed bij de jongeren in de regio.”
Roem en geld waren echter nooit een
drijfveer voor de mannen. Ze zijn in
ieder geval niet rijk geworden met
hun hobby. Bart Snijders: “We hebben
wel altijd alles kunnen betalen van
de opbrengsten van onze optredens.
Het heeft ons geen geld gekost.”
Heel Peel en Maas, Neer, Linne,
Kelpen-Oler en zelfs de Parade in
Venlo op carnavalszaterdag werden
aangedaan door de Egchelse mannen.
Toch weet Bart Snijders vooral nog
een optreden in Kessel te herinneren.
“Bij De Viersprong stonden we op te
treden voor anderhalve man en een
paardenkop. Die zaten ook nog eens
aan de bar met de rug naar ons toe.”
Bart van den Berg: “Toen kwam er een
vrouw naar ons toe die ons vijftig euro
zou geven als we zouden stoppen.
Dat hebben we niet gedaan. Voor het
optreden kregen we meer.”
Danny omschrijft de elf jaar op
een passende manier. “We hebben
veel gezopen, gelachen en gesjanst.”
Sander: “Gezongen moet daar ook
bij.” Danny: “Oh ja. Veel gezongen,
gezopen, gelachen en gesjanst.”
Sander: “Daar gingen de meeste liedjes
eigenlijk ook wel over.”

Baarskampstraat 11, 5995 AS KESSEL
Tel. 077-3586700
makelaardij@hoeijmakers.nl
www.hoeijmakers.nl

Uw voeten in goede handen
• Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
• Gespecialiseerd in schimmel/kalknagels
• Cosmetische voetzorg
Diana Bouten
Dr Poelsplein 13,
5981 TW Panningen
tel: 077 - 851 46 45

Voor meer informatie: www.lachimere.nl
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• 7 jaar garantie
• Schadeherstel voor
alle verzekeraars
• Gratis vervangend vervoer
• Ruitvervanging en reparatie
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Andere samenstelling
geen optie

vieren afsluiten. Zoals het hoort.”
Het begon elf jaar geleden toen de
mannen met fronsende wenkbrauwen
stonden te kijken naar de liedjes
middag in Egchel. Bart van den Berg:
“We dachten: dat kunnen wij ook,
maar dan anders.” de groep begon
met het maken van tegendraadse
carnavalsnummers en wist in tien jaar
tijd liefst vijf keer de liedjesavond
in eigen dorp te winnen. Dat
betekendeook vijf deelnames aan het
P&M Liedjesfestival, waar ze in 2009
en 2016 derde werden en in 2009 de
PJP-bokaal wonnen. Dat had een keer
vaker mogen zijn, vindt Bart Snijders.
“In Meijel werd de jury toen uitgefloten
omdat wij de publieksprijs niet
wonnen. Dat was mooi om mee te
maken.” Danny: “Dat was ook één van
de hoogtepunten. De halve zaal ging
toen helemaal los op ons nummer.”

OP S
C

Er werd niet zomaar voor de
Heldense kroeg gekozen voor het
laatste optreden. Danny: “Wij h
 ebben
zelf gevraagd of we onze carrière
daar mochten afsluiten. De Zoes is de
plaats waar we het vaakst opgetreden
hebben in onze Sjerpsjutters-carrière.”
Sander: “We hebben daar zo vaak
mogen zingen. Nu willen we het dan
ook daar symbolisch eindigen.”
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Tied van laeve

Henk Goutier
54 jaar

Henk Goutier

allerliefste van

Henk is al jarenlang een zeer gewaardeerd lid
van onze veteranenafdeling.

Ine Goutier-Leenders
lieve trotse pap van

Tim, Pien
Familie Goutier
Familie Leenders
Panningen, 1 februari 2016
Beekstraat 41
5981 AR Panningen
We nemen afscheid van Henk op vrijdag 5 februari om 10.00 uur in
MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. Aansluitend vindt
de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.
Henk was een verenigingsman, in plaats van bloemen graag een
bijdrage voor het verenigingsleven in Panningen. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig.
Op www.janssenuitvaart.nl/requiem vindt u meer informatie
over de uitvaart. Hier kunt u ook een persoonlijk bericht of
condoleance plaatsen. U logt in met de naam Henk Goutier en inlogcode CC8MWY.

Deskundig & betrokken

tel. 077-3078642

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl



Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze voetbalvriend

Geboren

Raff

24 januari 2016
Zoon van
Tom Kerkhoffs
& Linda Lommen
Kerkstraat 38
5981 CG Panningen

Henk, bedankt voor je inzet op het veld maar zeker ook daarbuiten.
We zullen jouw humor en jouw immer aanwezige positivisme
nooit vergeten!
We wensen Ine, Tim, Pien en alle verdere familie heel veel sterkte toe.



Veteranen SV Panningen.

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-inlood 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.
Een Zoekertje valt goed op en wordt
goed gelezen, net als deze!

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

Wij verzorgen thuisopbaringen en maken
gebruik van rouwcentra bij u in de buurt

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Petra Steeghs • T 0478 - 760012
Tienray • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Of ondersteuning bij mantelzorg?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Wij zijn dolgelukkig
met de geboorte
van onze dochter

Mila

Grip op leren en opgroeien!
Reach Up hulp bij: Engels, Nederlands
(begrijpend) lezen, spelling, zaakvakken, leren leren, faalangst. Dyslexie,
autisme, AD(H)D, pgb, kindercoach.
Gratis Intake. Tel. 06 50 27 19 73.
info@reachup.nl www.reachup.nl

Geboren op
10 januari 2016
Dochter van
Bert Sijbers en
Wendy Peeters
Breetse Peelweg 2a
5993 NC Maasbree

Tulpen te koop. Zorgtuinderij Kaate
Zandberg 10 Helden.
Collega gezocht. Wij zoeken een spontane meid voor onze winkel. Leeftijd
+/- 17 jaar. Werktijden op zaterdag
en in vakanties. Opleidingsniveau havo
- vwo. Graag cv sturen naar
info@kaasboerderijmertens.nl of
bel 077 477 34 08.

Geboren

Noud
Duijkers

Verloren op 28 jan. portemonnee
in Beringe-Meijel langs de kanalen.
Tel. 077 307 35 95.

23 januari 2016
Twan Duijkers en Ilse Pijls
Ericaplein 5
5966 NZ America

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.

Basisschool, ouderen, leden van Daelzicht en kleuters vieren carnaval

Een carnavalsviering voor alle groepen
Basisschool De Groenling beleefde op donderdag 28 oktober een bijzondere carnavalsviering. Naast de eigen kinderen kwamen ook ouderen uit
verzorgingshuis De Groenling, cliënten van zorginstelling Daelzicht en de kleuters van Stichting Hoera kindercentra langs om te delen in de feestvreugde.
Het was letterlijk een feest voor jong en oud.
Kijk voor meer foto’s op
www.hallopeelenmaas.nl

Juffrouw Vivian houdt de kinderen
van de basisschool bezig, terwijl
aan de andere kant van de aula de
cliënten van Daelzicht en de ouderen
van verzorgingstehuis de Groenling
binnenkomen. Als iedereen plaats heeft
genomen, begint ze. “Is iedereen die
carnaval wil vieren nu aanwezig?”,
vraagt de juffrouw. “Zijn de kinderen
van de Groenling binnen?” wordt
gevolgd door een luidkeels ‘ja’ van
de leerlingen. “Zijn de kinderen van

Hoera binnen?” en “Zijn de ouderen
van de Groenling binnen?”, worden
nog wat voorzichtiger beantwoord,
maar de vraag ‘Zijn er mensen van
Daelzicht binnen?’ kan weer op groot
gejuich rekenen van de enthousiaste
carnavalsvierders.
Roy Verberne is één van
organisators van het gemengde feestje.
Samen met onder andere juffrouw
Vivian zette hij het carnavalsevenement
op poten. “Het initiatief kwam

inderdaad van de school, maar voordat
de school begon met de organisatie,
waren er al gesprekken geweest over
samenwerking. We begonnen in januari
2015, nu dus een jaar geleden, en we
wilden wel iets met het feit dat er
zoveel verschillende mensen in één
gebouw zitten. We hadden kunnen
zeggen dat iedereen zijn eigen ding
zou doen, maar wij denken dat dit veel
leuker is. De ouderen vinden het heel
leuk om hier bij te zijn en de kinderen

leren van de interactie met de ouderen
en de cliënten van Daelzicht. Het is
voor iedereen goed.”Dan is het tijd
om de nieuwe prins en prinses van de
school uit te roepen. Onder toeziend
oog van jeugdprinses Jikke I van
Panningen komen prins Jelle en
prinses June naar voren als het nieuwe
prinsenpaar. Als de twee hun spreuk
naar zowel de kinderen als de andere
toehoorders hebben uitgesproken,
kunnen de optredens van start gaan.

Na de pinguïndans van groep 3 volgt
de kabouterdans van groep 1 en 2.
Als de dansvloer leeggemaakt is, is het
tijd voor de cliënten van Daelzicht om
een optreden te verzorgen. De dames
en heren beginnen met het uitdelen
van ruitenwissers en zingen enthousiast
mee met ‘Roetewisser’ van Fabrizio.
Het eindoptreden is voor Huub.
Hij laat zijn gevoel voor show duidelijk
zien en komt al zwaaiend naar zijn
keyboard gelopen. Na wat ophitsende
woorden (“de Groenling, hebben we
er zin in?”) speelt Huub ‘Geneet van
‘t laeve’ van Sjef Diederen. Hierna volgt
nog een polonaise onder aanvoering
van de net gekozen prins en prinses.
Onder applaus en gejuich van de
andere aanwezigen loopt de bonte
stoet de school rond.
Het is de eerste keer dat de
gezamenlijke carnavalsviering
plaatsvindt, dus ook voor Roy was
het afwachten. “Kerst hebben we
al samen gevierd en dat was goed
bevallen”, vertelt de meester, terwijl
op de achtergrond de confetti van het
optreden van de cliënten van Daelzicht
wordt opgeruimd. “Vandaar dat we nu
ook dit hebben gedaan. Volgens mij
was het behoorlijk geslaagd. Het doel
was samenkomen en dat is zeker goed
gelukt. Die saamhorigheid houden
we erin.”
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Dorpsfiguren van Peel en Maas
2/11

Piet Ebisch Panningen

Elk dorp heeft er wel een: een dorpsfiguur. Een bekend gezicht op straat, iemand die altijd iets te
vertellen heeft, of het nu over vroeger gaat of vorige week. Iedereen kent deze persoon, en deze persoon
kent iedereen. HALLO Peel en Maas ging op zoek naar deze ‘dorpsfiguren’ en tekent hun verhaal op.
In de tweede editie: Piet Ebisch (59) uit Panningen, de marktmeester én kermismeester van het dorp.

Grashoekse tweede bij
buuttekampioenschappen
De Grashoekse Eva Meijers (14) heeft op zaterdag 30 januari bij de
Limburgse jeugd Buuttekampioenschappen in Maasbracht een tweede
plek gehaald met haar buut ‘De Cheerleader’ in de categorie Jóngere.
Eva trad al voor het vijfde jaar op rij op met een buut.

Iedereen in Panningen kent
Piet als de marktmeester van de
markten die wekelijks en door het
jaar heen worden georganiseerd
in het dorp. “Maar ik sta sinds
2005 ook wekelijks op de markt
in Helmond en in 2010 kwam een
van mijn grootste wensen uit.
Toen werd ik ‘kermismeister’ van
de hele gemeente Peel en Maas”,
vertelt Piet. Hij heeft er zijn handen
vol aan, minimaal vijf dagen in
de week. Vergunningen regelen,
plekken afbakenen voor fietsenstallingen, hekken plaatsen, wegen
indien nodig afzetten en de markt
helpen opbouwen. “Ik ben altijd
met de markten bezig”, aldus Piet.

Jongste
marktmeester van
Nederland
In 1974 rolde de toen 17-jarige
Piet in het vak van bode, huismeester van de gemeente. “Ik had
toen lang haar, van die schoenen
met van die zware hakken en een
fiets met hoog stuur”, grinnikt Piet.
Hij ging twee weken het werk op
de weekmarkt overnemen van de
gemeentebode die op vakantie
was. “Het was een collega van mijn
vader, die ook bij de gemeente
werkte. Maar aan die twee weken
kwam geen eind”, vertelt Piet.
“Die collega werd ziek, kon niet
meer aan het werk en is later zelfs

overleden. Ik mocht dus blijven en ben
sindsdien eigenlijk nooit meer opgehouden met het werk te doen.” Terwijl
leeftijdsgenoten aan het werk gingen
als vrachtwagenchauffeur of timmerman, werd Piet de jongste marktmeester van Nederland. “Ik heb mijn diploma
tot lasser gehaald, dus het had ook die
kant op kunnen gaan als ik toen niet op
de markt was gaan werken.”

attracties en de wooncaravans van
de standhouders.” Auto’s die niet
goed geparkeerd staan bijvoorbeeld, of vrachtwagens die volgens
omwonenden te lang voor hun huis
blijven staan. “Het komt allemaal
voorbij. Maar na overleg met
bewoners komen we er meestal
wel goed uit. Het blijft geven en
nemen hè.”

Verbinding tussen
Opa doodgeschoten
gemeente, stand
op de markt
dat Piet al jaren met
houders en bewoners veelOndanks
plezier zijn werk doet, herinMet zijn werk als meester van de
markten en kermis, krijgt Piet veel
te maken met bewoners, winkelondernemers en de aanliggende
horeca. “Wat ik doe, is mensen met
elkaar verbinden”, vertelt Piet. “Ik ben
bijvoorbeeld de contactpersoon tussen
de gemeente en de standhouders op
de markt. Klachten die bij de gemeente
binnenkomen, worden weer teruggekoppeld naar mij.” Vooral het organiseren van kermissen brengt wat extra
werk met zich mee. “Dan heb ik ook te
maken met politie en beveiligers die
het kermisterrein bewaken”, aldus Piet.
“Het is niet verkeerd bedoeld, maar
kermismensen zijn toch iets ander volk.
Ik moet ervoor zorgen dat zij ergens
kunnen wonen als er een kermis wordt
gehouden. Maar niet alle bewoners
zijn blij tijdens de opbouw van een
kermis. Bewoners kunnen wel eens wat
moeite hebben met de opstelling van

nert de locatie waar de weekmarkt
in Panningen wordt gehouden
hem elke keer aan een vreselijke
gebeurtenis. “Mijn twee opa’s zijn
overleden op deze markt”, vertelt
Piet. “Tegenover wat nu café Dotje
is, is op 10 augustus 1944 opa Piet
van mijn moeders kant dood
geschoten. Een stukje verder de
hoek om, op de Kerkstraat, woonde
hij met mijn oma. Zij was op dat
moment net zwanger van hun
veertiende kind.” Een stukje verder
op de Markt, tegenover de slagerij,
vond zijn andere opa de dood.
Piets opa Graad kwam in 1956, een
week nadat Piet werd geboren,
onder een legerauto toen hij niet
goed keek tijdens het oversteken.
“Elke keer als ik hier op de markt
kom, word ik aan die gebeurtenissen herinnerd. En dat is toch wel
een beetje dubbel.”
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In Maastricht houdt het de gemoederen de laatste tijd al volop
bezig: bier in glazen of plastic bekers met carnaval? De gemeente daar
kondigde aan dat er dit jaar een proef plaatsvindt waarbij er geen bier
in glazen verkocht mag worden op straat. In de kroegen zijn de
uitbaters overigens vrij om de keuze zelf te maken. Veel kroeg
eigenaren (35 in totaal) spraken echter onderling af om het bier alleen
maar in plastic beker te schenken. Met name vanwege de
veiligheidsrisico’s.
Gemeente Maastricht zag het aantal behandelingen met een
glasverwonding spectaculair toenemen van rond de zeventig in de jaren

voor 2015 tot 215 vorig jaar. Een verdrievoudiging. Ook zou het glas een
risico vormen wanneer een massa mensen in beweging komt, bijvoorbeeld
in een panieksituatie. Veel carnavalsvierders zweren echter bij een glas
bier. Dat zou beter smaken en meer in de traditie van het feest zijn.
De carnavalsgroep Ziesjoem uit Maastricht maakte er zelfs al een nummer
over. In het liedje ‘Gelazer mèt de glazer’ pleiten ze voor bier in glas
tijdens carnaval in de Limburgse hoofdstad.
Hoe zit het in gemeente Peel en Maas? Welke kroegen en
vastelaovestempels hebben plastic bekers en welke glazen? En hoe
maken de kroegeigenaren die keuze? Een rondje langs de dorpen.

Plastic of
met carnaval?

Dorpshuis De Sprunk
Koningslust

Club Palladio Helden

DOK6 Panningen

Club Palladio in Helden laat via eigenaresse Ans Jacobs
weten dat er zowel in plastic als in glas geschonken wordt.
“In het club-gedeelte, voor 18 jaar en ouder, zijn er iedere
avond van die wegwerp plastic bekers. In het deluxe-gedeelte, voor 27 jaar en ouder, schenken we het bier gewoon
in glas. Ik mag hopen dat mensen van die leeftijd er mee
kunnen omgaan. In café Jaks wordt ook met plastic bekers
gewerkt. We vinden wegwerpbekers alleen ’s avonds met
de carnaval acceptabel, anders echt niet. Het is geen mooie
pot bier, maar wel veiliger en het werkt in principe ook
prima.”

De thuishaven voor de Kuus oeht Kepèl
tijdens de vastelaovend is DOK6. Eigenaar Geert
Peeters laat weten dat er zoals altijd in glas wordt getapt.
“Ten eerste is het zo dat ik vind dat een glas bij de
sfeerbeleving van een biertje hoort. Ten tweede vind ik het
qua veiligheid allemaal wel meevallen wat er gezegd wordt.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat er geslagen wordt met
glas. Volgens mij is plastic gewoon handiger qua wassen en
ophalen. Het is ook niet zo dat we veel glazen kwijtraken.
Daarnaast is het voor het milieu ook veel beter om glas te
hebben.”

“We hebben hier al heel lang duurdere glazen die ook wat
harder zijn. Als die op de grond vallen zijn de scherven minder
scherp. Die harde plastic bekers vind ik veel te onhygiënisch. Die
kun je niet goed wassen. We hebben gewoon wegwerpbekers
die we niet hoeven her te gebruiken. Je wilt alleen niet weten
hoeveel werk het is om de rotzooi van die dingen op te ruimen
na afloop. Op zondagmiddag met het optochtbal hebben we
overigens wel gewoon glas in de zaal. We tappen dus ook in
plastic, maar eigenlijk vind ik het niks.”

“Alles moet groen, groen, groen, maar we moeten wel het
bier in plastic gaan serveren. Dat is niet echt milieuvriendelijk als
je ziet hoeveel rotzooi er van komt. Bij feesten die overwegend
buiten zijn, is het inderdaad handiger om plastic te hebben.
In Venlo en Maastricht bijvoorbeeld lopen de mensen van de
ene kroeg naar de andere. Dan is het niet te doen om met glas
te werken. Bij ons is alles binnen op dezelfde plek. Het volk
gaat niet lopen met hun glas en dus is plastic ook helemaal niet
nodig hier.”

Gemeenschapshuis
’t Erf Egchel

Café-zaal Leanzo
Grashoek

Gemeenschapshuis
Kessel-Eik

De gymzaal van gemeenschapshuis ’t Erf is tijdens
carnaval de vastelaovestempel van de Kemphazen uit Egchel.
“Het bier in plastic schenken, is eigenlijk nog nooit ter sprake
gekomen”, vertelt voorzitster van het bestuur van het
gemeenschapshuis Germa Beurskens over de keuze voor glas.
“Ten eerste vinden wij bier in plastic niet lekker en ten
tweede vinden wij het niet milieuvriendelijk. Daarnaast valt
het allemaal heel erg mee hoeveel glazen er sneuvelen ieder
jaar. Dat wordt dan door het personeel meteen opgeruimd,
dus zo erg is dat niet. Zolang plastic niet nodig is, blijven wij
het gewoon in glas tappen.”

“Mensen hebben toch het liefste hun bier in een glas
geschonken. Dat geeft meer comfort en de beleving is
anders dan bij plastic bekers”, vertelt Michel Gommans van
café-zaal Leanzo in Grashoek. “Plastic bekers gebruiken we
wel tijdens de kermis, dan zijn we buiten. Het wordt daarna
alleen zo’n puinzooi altijd. Met carnaval zijn we binnen en
dan gebruiken we gewoon glazen. Kiezen voor kunststof
bekers heeft meestal met de veiligheid te maken, maar dan
nog. Zolang het mag, blijven we gewoon glas gebruiken.”

Tijdens carnaval vinden de activiteiten van CV De Eikkaters
voornamelijk plaats in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Daar gebruiken ze tijdens de carnavalsdagen gewoon glas,
aldus Annie Janssen-Vromans van het gemeenschapshuis.
“We gebruiken eigenlijk al jaren glas. De afgelopen jaren
hebben we ook gemerkt dat het best wel meevalt hoeveel
glazen er kapotgaan met die dagen.” Maar áls er dan eentje
sneuvelt, wordt het volgens Annie vaak wel een rommeltje
omdat mensen er op gaan staan of het wegtrappen tegen
het buffet.

Geen glas, maar kunststof bekers worden gebruikt bij
dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Tenminste, alleen bij de
activiteiten die plaatsvinden in de gymzaal. In het café-
gedeelte wordt er uit glas gedronken. Uitbater van de horeca in
De Sprunk, Wim van Dommelen, legt uit waarom hij het zo
doet. “In de gymzaal is het te gevaarlijk om met glas te
werken, dus vanwege de veiligheid is dat niet mogelijk daar.
Zo’n wegwerpglazen vind ik helemaal niks. Zo’n slappe beker
in de hand vind ik zelf niet prettig, dus dat wil ik niet. En je
hebt een berg rotzooi liggen op het eind van de avond.
De kunststof bekers haal je door de vaatwasser en je kunt ze
hergebruiken.”
“Ze zijn bijna niet kapot te krijgen. Kijk, als er krassen in zitten,
gooi ik ze ook weg natuurlijk. Tot een paar jaar geleden hadden
we ook in de gymzaal gewoon glas, maar dat werd echt te
gevaarlijk. Er zijn altijd mensen die klagen, maar bij glazen gaat er
te veel kapot. Al verschilt het erg per avond. De ene keer gaat er
veel kapot en de andere keer sneuvelt er geen één. Ik weet ook
niet hoe dat komt.”

“Op de vloer van de gymzaal ligt een tapijt, dus over
achtergebleven glas hebben we ook nog nooit klachten gehad.
Er valt wel eens een glas, maar dat is dan meestal als er bij
het ophalen iemand tegen de stapel loopt of iets dergelijk.
De mensen in Egchel gedragen zich vooralsnog redelijk goed.
Daarbij is het zo dat de raad van elf ook een oogje in het zeil
houdt. Als er ergens een akkefietje of iets dergelijks is, springen
zij daar meteen op in. Alleen als de glasbreuk schrikbarend hoog
wordt, zou het een ander verhaal kunnen worden.”

Wat de kosten betreft, maakt het volgens Michel niet
zo veel uit of hij voor glas of plastic kiest. “We hebben met
die dagen wat meer personeel nodig om de glazen op te
halen en er sneuvelen er altijd een paar, maar dat hoort
erbij. Plastic bekers kosten toch een paar cent per stuk en die
moet je na gebruik weer weggooien.” Over eventuele schade
die de houten zaalvloer oploopt door gebroken glas maakt
de uitbater zich niet zo’n zorgen. “We hebben een houten
vloer, maar echt schade loopt die daar niet van op geloof ik.
Na carnaval schrob ik het hout een keer flink, dan kan ‘ie er
weer tegenaan.”

Wat de kosten betreft, is het Annie om het even. Een deel
van de glazen zijn in bruikleen en tijdens drukke avonden lopen
er een paar uurtjes kelners rond die de glazen op gaan halen.
De overweging om plastic te gaan gebruiken heeft Annie naar
eigen zeggen niet gehad. “Ik krijg de discussies over bier schenken
in glas of plastic in het zuiden bij Maastricht wel mee natuurlijk.
Maar ondanks dat zie ik geen reden om zelf ook over te stappen
op plastic bekers. Ik heb zo’n vierhonderd glazen bijbesteld bij de
brouwerij. Tijdens drukke avonden, zoals met de receptie, wil ik
namelijk niet hebben dat er te weinig glazen op voorraad zijn.”
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glas
Cafés De Zwaan
Café Dotje Panningen
en Nostalgie Meijel
De cafés De Zwaan en Nostalgie in Meijel laten
weten het bier gegarandeerd in glazen te serveren. “Het is
bij ons nooit een issue geweest om plastic te gaan
gebruiken. Het risico van glas hangt van veel zaken af.
Zo zijn er de doelgroep, het type muziek, de hoeveelheid en
de leeftijd van de bezoekers. Wij denken dat met carnaval
het risico niet hoog is. Als er heel veel jeugd zou zijn
geweest, zou het een ander verhaal zijn. We hebben ook
nog nooit een incident meegemaakt hier. Plastic is wat ons
betreft onbespreekbaar.”
“Daarbij klaagt de consument steen en been als ze het
pilsje niet in een glas krijgen. Als we buiten hadden getapt, was
het een ander verhaal geweest. Nu is het alleen maar binnen
en mogen we met onze vergunning gewoon in glas tappen.
Ik snap dat de gemeente in Maastricht er moeilijk over doet.
Daar komen tienduizenden mensen op af. Hier staan maximaal
350 tot 400 personen op één locatie. Wij vinden het dus niet
nodig om van de glazen af te stappen.”

Trefcentrum
D’n Adelaer Maasbree
Bij sportbar-trefcentrum D’n Adelaer in Maasbree wordt
het bier tijdens carnaval gewoon in glas geschonken.
“Zo hebben we het altijd gedaan eigenlijk. En bier uit een
glas drinken smaakt nou eenmaal gewoon veel lekkerder”,
aldus eigenaresse Anneke Roelofs. “Tijdens carnaval kunnen
we maximaal driehonderd mensen kwijt in de zaal. Dan heb
je nog een beetje overzicht. De afgelopen jaren is ook
gebleken dat men eigenlijk best netjes omgaat met glas.
Rokers hebben een aparte rookruimte en verder komt
niemand met het glas buiten.”
De keuze om bier in glazen te schenken heeft volgens Anneke
niets met een eventuele kostenoverweging te maken. “De glazen
huur ik. Mocht ik plastic willen gebruiken, dan zou ik dat zelf moeten aanschaffen. Tijdens het P&M Liedjesfestival hebben we wel
plastic bekers gebruikt. Maar dat was omdat er ruim duizend man
op af kwamen en het in de gymzaal gehouden werd. Dan moeten
we opletten dat de vloer niet beschadigd wordt. Ook kwamen er
veel mensen van buiten Maasbree op het festival af, dus dan heb
je veel minder overzicht. Mensen die in hun eigen dorp uitgaan,
letten meestal toch wat beter op hoe ze zich gedragen.”

Bij café Dotje in Panningen tappen ze al anderhalf jaar
in bekers op de drukke dagen, vertelt kroegeigenaar
Martijn Horsten. “Ik drink zelf ook het liefste uit een glas,
maar dat is niet meer van deze tijd. Plastic bekers zijn
beter voor de hygiëne, de veiligheid en het scheelt een
hoop stress met personeel met glazen wassen en ophalen.
Laat staan als er een keer trammelant is. Iedereen is er
inmiddels wel aan gewend. Die harde plastic bekers zijn
helemaal niets. Die rapen ze van de grond en uit de
urinoirs en na die drukke dagen zit er schimmel in.”
“Bij elk festival, op elke kermis en op de zaterdagavond
bij Dotje is iedereen er al aan gewend. Ik snap de discussie
in Maastricht ook niet zo. De gemeente moet het gewoon
verplicht stellen en dan passen de kroegen zich wel aan.
Als kastelein tap ik ook het liefste in een ‘sjoën glaeske’, maar
op de drukke dagen kan dat niet. Kijk maar naar de vrijdag
met carnaval hier, ik zet er dozen met bekers neer en ik hoef
er de hele avond niet meer naar te kijken. Daarnaast kosten
vijf glazen net zoveel als tweehonderd bekers, dus dat is ook
nog een afweging.”

Café De Paort Kessel
Bij café De Paort in Kessel worden al ruim tien jaar
kunststof bekers gebruikt. Exploitant André Zentjens legt uit:
“De oude gemeente Kessel verplichtte ons jaren geleden om
tijdens grote evenementen harde, kunststof bekers te
gebruiken. Als argument werd gegeven dat het voor de
veiligheid was, dus in eerste instantie is dat de reden dat we
al zo lang geen glas gebruiken tijdens bijvoorbeeld
carnaval.”
Maar vanaf het moment dat het café zelf de commerciële
exploitatie is gaan doen, zijn André en Ans Zentjens overgestapt
op de ‘disposables’, wegwerpbekers. “Niet alleen geeft dat meer
gebruikersgemak, het is ook hygiënischer. De harde, kunststof
bekers werden nogal ruw door het gebruik. Daardoor zagen ze er
op een gegeven moment niet meer uit en waren ze ook nog maar
moeilijk schoon te maken.” Inmiddels blijkt het kostenplaatje er
ook heel anders uit te zien: “De aanschaf van wegwerpbekers
is veel voordeliger gebleken dan het vervangen van kapotte
glazen. Er is uiteraard nog licht verzet van enkele ’die-hard’
glasliefhebbers onder de klanten, maar die zijn in de minderheid.
De meeste mensen zien inmiddels wel dat het stukken veiliger
is. Een bijkomend voordeel van geen glas gebruiken is ook dat er
veel minder schade aan de houten vloeren ontstaat.”

Café De Nabber Beringe
Bij café De Nabber in Beringe gebruiken ze tijdens
evenementen vrijwel altijd glas. “Dat hebben we altijd
gedaan, dus ook tijdens de carnaval blijven we dat doen”,
vertelt uitbater Ves van Rijt. “De verenigingen moeten er
tijdens die avonden zelf voor zorgen dat de glazen ook weer
worden opgehaald. Meestal wordt per vereniging één iemand
aangewezen, bijvoorbeeld bij de raad van elf, die dat gaat
doen.”
Alleen op carnavalszondag, als het erg druk is vanwege de
optocht en er ook veel kleine kinderen rondlopen in het café,
maakt het glas plaats voor plastic bekers. “Vijf jaar geleden
hebben we van die harde, kunststof bekers gekocht. Die lijden
haast niets en kunnen jaren vooruit. Het gevaar van kapot glas
met kleine kinderen in de buurt moet je niet willen. Dan gaat
het gevaar boven het feit dat bier lekkerder drinkt uit een
glas. En trouwens, als je een paar pilsjes gedronken hebt merk
je er toch niets meer van dat je bier in een plastic beker zit.”
Wegwerpbekers gebruikt Ves één keer per jaar tijdens de kermis.
“Dan zijn we verplicht om die te gebruiken. Na zo’n avond ligt de
hele zaal wel altijd vol met die dingen.”

Jongerencentrum
Sjiwa Baarlo
De Baarlose jeugd is tijdens carnaval te vinden bij jongerencentrum Sjiwa, het ‘thuishonk’ van het jeugdtrio van de
Jeug Vastelaovend Baolder (JVB). “We gebruiken tijdens
carnaval zowel plastic als glas”, vertelt Danny Geurts, voor
zitter van de JVB. “Per dag bekijken we of we glas kunnen
gebruiken, of dat plastic bekers beter zijn. Met de receptie van
het jeugdtrio op zaterdag gebruiken we glas. Daar komen
voornamelijk volwassenen op af, dus wordt er wat rustiger
mee omgegaan. Op zondag is het ‘Kruumelkesbal’ voor de
allerkleinsten. Dan gebruiken we plastic vanwege
de veiligheid.”
Alle dagen zijn er vrijwilligers aanwezig die de leeggedronken
glazen en ook de wegwerpbekers op komen halen. “Zo proberen
we te vermijden dat het één grote rotzooi wordt. Doordat plastic
bekers regelmatig op de grond worden gegooid, denken mensen
dat ze álles uit hun handen kunnen laten vallen”, aldus Danny.
Het prijskaartje dat aan de tienduizenden weggegooide bekers
hangt, heeft de JVB ooit doen overwegen harde kunststof bekers
aan te schaffen. “Ook dat is prijzig, maar die worden na verloop
van tijd toch vies. Er zijn ook mensen die ze mee naar huis nemen
of toch weggooien. Daar gaan we dus niet aan beginnen.”
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Zeven deelnemers Kom in de Kas

Een kijkje nemen achter het glas
Gemeente Peel en Maas is dit jaar het decor van publieksevenement
Kom in de Kas van de glastuinbouwsector in Nederland. Zeven bedrijven uit
Peel en Maas zetten hun deuren open voor nieuwsgierige mensen. Het
evenement vindt plaats op zondag 3 april.
Het thema van het evenement is
‘Tuinbouw is boeiend’. Zeven ondernemers uit Baarlo, Kessel, Egchel,
Helden en Koningslust haken in op
dit thema en bereiden activiteiten
voor. Tijdens Kom in de Kas openen
tuinders hun kassen om mensen
kennis te laten maken met de wereld
van glastuinbouw. De voorzitter van
het organisatiecomité dit jaar is Emiel
Verhaegh van tomatenkwekerij ’t
Brook uit Koningslust. “Mooi dat dit
evenement dit jaar weer in Peel en
Maas plaatsvindt. De glastuinbouwsector wil open en transparant zijn naar
de samenleving. We hebben niets te
verbergen. We zijn daarom blij dat
we met een dergelijk publieksevent
als Kom in de Kas grote groepen
mensen mee kunnen nemen in onze
wereld.” Verhaegh is trots dat hij als
jonge ondernemer als voorzitter van

het organisatiecomité mag optreden.
“WeKom in de Kashebben een heel
enthousiaste groep ondernemers
bereid gevonden mee te werken en
alles voor te bereiden. We worden
daarin stevig ondersteund door de
LLTB. Als jonge ondernemer en vader
van twee kleine kinderen vind ik heel
belangrijk dat mensen zien waar
tomaten en gerbera’s vandaan komen.
En wie is er al eens in een wijndruivenkas geweest? Zo zijn er zeven speciale
locaties tijdens deze editie van Kom in
de Kas. Voor alle leeftijden is dit boeiend, maar zeker voor kinderen”, aldus
Verhaegh. De deelnemende bedrijven
zijn: Boomkwekerij Coonen uit Baarlo,
Lenders prei- en aspergeplanten uit
Kessel, Het Zomerkoninkje uit Egchel,
de Belaeving uit Egchel, Gerja uit
Helden, Teboza uit Helden en ’t Brook
uit Koningslust.

Emiel, Dorothé en Will Verhaegh van ’t Brook in Koningslust (Foto: Maartje van Berkel)

Winkel Bakkerij
Supermarkt Coop naar Maasbree
Broekmans in Baarlo
Supermarktketen Coop opent in april een vestiging in Maasbree. Dat bevestigt een woordvoerder van het
bedrijf desgevraagd.

De Panningse bakkerij Broekmans opent een vestiging in Baarlo. Dat
bevestigt eigenaar Thijs Broekmans desgevraagd.
De bakkerswinkel opent op de
locatie waar nu verswinkel Ut Eppelke
is gevestigd aan de Grotestraat.
“We zijn nog volop aan het plannen
en willen circa twee weken voor
Pasen open zijn”, aldus Thijs
Broekmans, sinds 1987 de eigenaar
van de bakkerij. De keuze om een
vestiging in Baarlo te openen is heel
bewust gemaakt, laat Thijs weten.
“Het is een dorp met potentie. We

waren al langer aan het kijken naar
een goede vestigingsplek en deze
denken we nu gevonden te hebben.
Het pand van Ut Eppelke ligt midden
in het centrum van het dorp. Vlakbij
de lokale supermarkt en Kruidvat.”
Broekmans heeft al dertien vestigingen, waaronder in Panningen,
Maasbree, Asten, Grubbenvorst, Horst,
Someren, Beesel, Roermond, Tegelen,
Nederweert en Venlo.

Het pand aan de Amicitia waar nu
nog een Lidl is gevestigd, wordt door
de nieuwe supermarkt overgeno-

men. In januari werd bekendgemaakt
dat de budgetsupermarkt op 5 maart
haar deuren sluit in het centrum van

Maasbree. Dit omdat het toekomstbeeld dat voor Lidl was opgesteld,
niet realiseerbaar is in de dorpskern.

Zaal21 ondernemers
richten coöperatie op
Negen ondernemers van ondernemerscollectief Zaal21 hebben hun samenwerking bekrachtigd in een
c oöperatie. De bedrijven zijn gevestigd in kantoorruimtes aan de Kerkstraat in Panningen. Met de oprichting van het
samenwerkingsverband Coöperatie Zaal21 willen de leden vooral hun klanten meer voordelen bieden.

Cursus Nederlandse
Gebarentaal
Iedereen die wil kunnen communiceren met doven en slechthorenden,
kan sinds kort een cursus Nederlandse Gebarentaal volgen. Opleidingsinstituut NHA (Nationale Handelsacademie) uit Panningen biedt naar eigen
zeggen als eerste in Nederland een volledige cursus aan.
Bij de acht maanden durende
cursus leren de deelnemers gesprekken te voeren met slechthorenden over
uiteenlopende onderwerpen, zoals het
weer, eten en drinken, familie en het
verkeer. Aan de hand van instructievideo’s wordt uitleg gegeven over de
tweeduizend gebaren en driehonderd
volledige zinnen. Naast de gebaren zelf
leren de cursisten ook over de dovencultuur, grammatica en doofblindheid.
De cursus is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven moeten
kunnen communiceren met doven en
slechthorenden, zoals met familie
leden, vrienden, kennissen of collega’s.
Ook voor docenten, verpleegkundigen,
maatschappelijk werkers en tolken
die met doven en slechthorenden
werken, kan deze cursus een uitkomst
zijn, aldus NHA. “In Nederland wonen

volgens Hoorwijzer 45.000 mensen
met ernstig gehoorverlies of die geheel
doof zijn. Naast deze groep hebben
ruim 1,5 miljoen mensen zoals ouders,
familieleden, vrienden, docenten en
tolken dagelijks contact met doven
of slechthorenden”, laat het instituut
weten.
Nederland kent de gestandaardiseerde Nederlandse Gebarentaal (NGT),
waar voor elk begrip een gebaar is
vastgelegd. Toch bestaat een ‘algemene’ gebarentaal niet. Elk land kent
zijn eigen gebarentaal.
Nationale Handelsacademie
(NHA) is een school die zich al ruim
tachtig jaar richt op thuiscursussen
en -opleidingen in Nederland, België
en Duitsland. In Nederland biedt het
Panningse bedrijf ruim vijfhonderd
cursussen en opleidingen aan.

“We werkten al veel samen met
elkaar en dat hebben we nu formele
kracht bijgezet”, vertelt Roger Gielen
van Crinno Marketing. De coöperatie
schrijft dat ”ondanks, of misschien wel

dankzij, het feit dat ze in verschillende
branches actief zijn, er verrassende
samenwerkingen ontstaan.” De ondernemers hebben in wisselende samenstellingen al verschillende projecten

uitgevoerd. De deelnemende bedrijven zijn Bureau B, Crinno Marketing,
dit is Dennis, Selevisie, Maarten
coacht, maartje van berkel.fotograaf,
met Willem, Proxeto en Remmedia.
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Verswinkel sluit na 23 jaar de deuren

‘Het was tijd voor iets anders’
Verswinkel Ut Eppelke in Baarlo, met de appeltjesgroen geschilderde gevel, sluit zaterdag 6 februari definitief
haar deuren. Het 23-jarig jubileum van de winkel gaan ze nét niet halen, want dan verhuren ze het pand aan
ondernemer Thijs Broekmans. “We zijn aan het idee gewend, maar het maakt het niet makkelijker om te stoppen”,
aldus eigenaren Ron en José Coenen (beiden 50).

dat het tijd werd voor iets anders”,
vertelt Ron. “Na lang denken en
overleggen hebben we besloten
te stoppen met de winkel en het
pand te verhuren aan een andere
ondernemer.”

‘Doorgaan of tijd voor
iets anders’
Al snel kwam de naam van
Thijs Broekmans, van de gelijknamige
bakkerij, naar voren. “We kennen hem
al heel lang. Hij heeft van 1998 tot
2005 ook het brood aan ons geleverd
dat we in de winkel verkochten.
We wisten dat hij de wens had om
een winkel in Baarlo te openen,
maar het juiste pand nog niet was
tegengekomen. Toen wij het besluit
hadden genomen om de winkel te
sluiten, dat was ergens vorig jaar,
hebben wij hem ook vrijwel direct
benaderd. Zo is het balletje gaan
rollen.”

‘Broekmans wilde
een winkel in Baarlo’

Bij binnenkomst in de winkel
komt de geur van kaas, brood en
verse groenten en fruit je tegemoet.

Al ruim twintig jaar is de winkel
van ondernemersechtpaar Ron en
José Coenen een begrip in Baarlo.

“Afgelopen jaar werden we allebei
vijftig en kwam de vraag bij ons
op of we zo door moesten gaan, of

Samenwerking Platte
landscoöperatie en Agrea

Ondanks dat de bekende gezichten
vanaf zaterdag niet meer in de winkel
te zien zullen zijn, stoppen Ron en José
niet helemaal met het werk. “We gaan
allebei aan het werk in de ’Bekkereij’
van Thijs. José vijf middagen in de
week, ik vijf ochtenden. Daarnaast
blijven we doorgaan met het verkopen
van ijs met onze kraam en blijven
we buffetjes maken.” Ron en José
namen in 1993 de winkel over, die
toen al zes jaar een verswinkel
was. “Hier en daar vervingen we
wat dingen en knapten we het op”,
aldus José. “Wat we toen echt niet
begrepen, was dat de weegschalen
bij de toonbank niet gekoppeld waren

aan de kassa. We moesten dus steeds
opschrijven wat we verkochten en
hoeveel gram of kilo en dat weer
handmatig in de kassa invoeren. Dat
was geen doen. Daarom hebben we
vrij snel gekoppelde weegschalen
gekocht en een computerprogramma
aangeschaft dat die weegschalen
aanstuurt.” In 1997 werd de winkel
flink verbouwd. Die indeling is nooit
veranderd. Het assortiment wel.
“We begonnen met groente, fruit en
brood. Later kwamen daar kant-enklaarmaaltijden bij, verse soepen en
warme en koude buffetten. Dat laatste
blijven we doen, naast het werk in de
bakkerij. Na al die jaren dag in, dag
uit werken hebben we dan weer wat
meer tijd voor onszelf, onze dochter
Veronique van 17 jaar oud en elkaar.”

Weer meer tijd
voor elkaar
Echt veel krijgt het stel wat werk
betreft niet gedaan op het moment.
Ron: “Veel vaste klanten komen nog
even terug om afscheid te nemen,
maar ik ben ook al veel bezig met
ideeën en plannen maken voor de
ijskraam en catering.” Na carnaval gaan
Ron en José weer, hoewel gedeeltelijk,
aan het werk voor een baas. “Dat
wordt wel even wennen, ja”, grinnikt
José.

Aan het idee
gewend
“We zijn inmiddels aan het
idee gewend dat we met de winkel
gaan stoppen, maar dat maakt het
niet gemakkelijker”, voegt Ron toe.
“Straks zit hier een andere winkel in,
dat is wel gek. Maar hoe dan ook, ik
hoop dat het hen goed gaat hier.”

Plattelandscoöperatie Peel en Maas regio heeft woensdag 27 januari een Bijenboom aangeplant. Dit werd
gedaan om de samenwerking van de coöperatie met de firma Agrea symbolisch een ‘groeiende start’ te geven.

Hans Jacobs in het midden

Na vijftig jaar vertrek
bij de bakker
Na vijftig dienstjaren komt op zaterdag 6 februari een einde aan de
carrière van Hans Jacobs (67) bij Bakkerij Jacobs in Panningen. Hij begon
op 17-jarige leeftijd als bakker, maar was de laatste jaren vooral actief
als bezorger. De taken worden overgenomen door Tiny Gommans.
De boom die werd geplant was
een Tetradium. ‘Die staat symbool
voor de bestuiving in de land- en
tuinbouw, de economische factor en
de groene aankleding en biodiversiteit in het landelijke gebied’, aldus de
Plattelandscoöperatie. ‘Er zijn nieuwe
kansen en impulsen voor de land- en

tuinbouw, samen met ons.’
De drie agrarische coöperaties
AgroDyn, BoerenBond Agro en het
Limburgsch Landbouwsyndicaat
gingen per 1 januari samen in Agrea.
De gefuseerde firma houdt zich
voornamelijk bezig met het leveren
van producten aan en adviseren van

agrarische ondernemers in Limburg,
Noord-Brabant en de Euregio.
Het hoofdkantoor is gevestigd in
Panningen. De Plattelandscoöperatie is
ook gevestigd in Panningen en is een
samenwerkingsverband tussen boeren
en tuinders wil een brug slaan tussen
de boerderij en de maatschappij.

“Hans heeft altijd met plezier
de klanten voorzien van alle
producten. Iedere dag kwam hij
met een glimlach langs de deur.
Voor een praatje of een kopje koffie
heeft Hans altijd tijd gemaakt.

Nu kan hij gaan genieten van alle
andere hobby’s die hij nog heeft.
Wij wensen hem in ieder geval het
allerbeste toe”, aldus neefje van
Hans en huidige bakker Raymond
Jacobs.
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Coach dames
VC Kessel blijft

Peelpush stuit op
‘de Muur van Taurus’

Het damesvolleybalteam van VC Kessel zal ook in het seizoen
2016/2017 door trainer en coach Nico Maessen uit Heythuysen worden
ondersteund.

Door: Mieke Basten, volleybalvereniging Peelpush Meijel
Met een 3-0 nederlaag op zak moest het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush zaterdagavond
30 januari gedesillusioneerd vanuit Houten terug naar Meijel. Wetend dat het op ’de Muur van Taurus’ was gestuit.

De 49-jarige Heythuysenaar gaat
het damesteam voor het vijfde jaar
trainen en coachen. “Ik heb het in
Kessel uitstekend naar mijn zin”,
aldus Nico. “Het is een vereniging
die perfect bij me past en het is
een genot om met deze talentvolle
fanatieke groep te kunnen werken.
Daarom blijf ik ook volgend seizoen
graag bij VC Kessel en zijn we snel tot

een overeenstemming gekomen.”
Toen Nico naar Kessel kwam,
speelden de dames in de tweede
klasse. Na twee opeenvolgende
kampioenschappen is het team
opgeklommen naar de promotieklasse
en staat het ook dit seizoen voor
de derde keer bovenaan. Ook werd
onder leiding van Nico Maessen twee
keer de regiobeker gewonnen.

Egchel speelt gelijk
tegen koploper
Door: voetbalvereniging SV Egchel
In de eerste wedstrijd na de winterstop heeft Egchel op zondag
31 januari een gelijkspel behaald tegen koploper Olympia Boys. Op het
kunstgras in het Brabantse Ommel werd het 1-1, een terechte punten
deling. De thuisclub was het meeste in balbezit met de meeste dreiging
voor het doel, de gasten kregen de betere kansen.
Voor Egchel was het punt
welkom na een reeks van slechts
drie punten uit vijf wedstrijden.
Bovendien miste de ploeg van Peter
Peeters enkele spelers wegens
blessures. Onder druilerige weers
omstandigheden floot de pas
19-jarige arbiter Cansiz uit Helmond.
Hij kon terugkijken op een goed
geleide wedstrijd.
Olympia Boys bepaalde het
spelbeeld in het eerste part van het
duel. Het meeste gevaar speelde
zich dan ook af voor het doel van
de Egchelse keeper Guus Maessen.
Enkele malen had Egchel ook het
geluk aan haar zijde dat de Boys
niet doel troffen. De gasten stichtten
het meeste gevaar met enkele
uitbraken. Uit één daarvan kwam na
een half uur de openingstreffer op
het scorebord. Uit een aanval over
diverse schijven bracht Juul Stammen
de bal voor het doel en Colin Bruisten
liet met een mooie actie keeper Erik
Loomans kansloos, 0-1.

Daarna bleef het spelbeeld
identiek: de blauwhemden met de
meeste aanvalsdrang en de oranjehemden loerend op een counter.
De tweede helft ging op dezelfde voet
verder. Olympia Boys ging nadrukkelijker op jacht naar de gelijkmaker en
kreeg enkele grote mogelijkheden die
niet verzilverd werden.
Na een uur spelen kwam de ploeg
van trainer Heymans verdiend op
gelijke hoogte toen Koen van Bree bij
de tweede paal doel trof, 1-1. Beide
ploegen gingen vervolgens op jacht
naar de volle winst en zo ontstonden
er over en weer mogelijkheden. Lex
Verstappen kreeg namens Egchel nog
een grote kans, maar hij zag zijn inzet
op het dak van het doel belanden.
Het duel werd ook wat grimmiger
zodat arbiter Cansiz enkele gele prenten moest tonen. In de slotfase trok
hij zelfs rood voor een Olympia Boys
speler. De wedstrijd eindigde op een
inmiddels verlicht veld in een terechte
1-1 eindstand.
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De debutant in de eredivisie had
een fantastische verdediging staan.
Alle aanvallen van Peelpush werden
geweerd. Vaak onmogelijke ballen werden toch nog teruggehaald. Zo werd
aan Houtense zijde de vloer schoongehouden en lukte het Peelpush te weinig
om de bal op de grond te krijgen. In de
eerste set zag het er voor de rode lantaarndrager van de eredivisie nog best
goed uit. De Meijelse ploeg liep weg
tot 3-9. Maar tijdens een time-out van
Taurus werd de thuisploeg op scherp
gezet. Het werd 9-9 en 13-13. Daarna

liep Taurus weg. In het restant van de
set werd het 12-3, waardoor er een
25-16 stand op het scorebord kwam te
staan. Het inzetten van Floor Berden
en voor het eerst ook dit seizoen Maud
Koolen als spelverdeelster, hadden
niet het gewenste effect. Set twee
liep ook tot 13-13 gelijk op. En ook nu
sloeg vanaf dat moment Taurus toe.
De thuisploeg kreeg er nog 12 punten
bij, Peelpush maar 5. Peelpush maakte
te veel individuele fouten. Dat de set
met een Meijele servicefout eindigde,
was typerend voor het spel. Het derde

bedrijf bleek de laatste. Het spel van
Peelpush was te rommelig en met te
veel fouten en misverstanden om het
Taurus echt lastig te maken. Op 23-20
was er nog enige hoop op verlenging
van de wedstrijd, maar ook nu lukte
het niet meer om de bal aan Houtense
kant op de grond te krijgen. Als zo vaak
deze wedstrijd waren er lange rally’s
die uiteindelijk door Taurus tot een punt
werden omgezet. Bij Peelpush scoorde
eigenlijk niemand een voldoende. En
dat moet, wil de ploeg de degradatie
straks ontlopen, beter. (Foto: Wim Simons)

Rick Manders Limburgs
kampioen judo
Door: Frans Manders, judoclub Helden
De Limburgse kampioenschappen judo voor junioren vonden op zondag 31 januari plaats in Roermond.
Rick Manders van judoclub Helden werd daar Limburgs kampioen in de klasse tot 60 kilo.
Rick Manders moest drie keer
de tatami (mat, red.) betreden en
besliste al zijn wedstrijden voortijdig.
De eerste wedstrijd won hij met ippon.
De tweede wedstrijd kostte wat meer
moeite. Op een klein moment na
domineerde Rick de wedstrijd en won
uiteindelijk ook met ippon. De finale
won hij binnen 30 seconden met een
verwurging van zijn tegenstander.
Bart Cuppens, uitkomend in de klasse
tot 66 kilo, won zijn eerste wedstrijd
met een houdgreep. De tweede
wedstrijd verloor hij dubieus na ‘grabbing’, wat hem op diskwalificatie
kwam te staan. Bart herstelde zich
goed van deze tegenslag en won de
wedstrijd om de derde plaats. Guus
Manders, in de klasse tot 60 kilo, won
zijn eerste wedstrijd maar verloor de
tweede partij door vier straffen. Ook
de strijd om de derde plaats ging,
ondanks een voorsprong, door een
verwurging v erloren. Quinn Janssen,
die ook uitkwam in de categorie tot 60
kilo, won zijn eerste wedstrijd, maar
verloor daarna zijn tweede wedstrijd.
Quinn had in de wedstrijd om de derde

plaats zijn tegenstander duidelijk in
een houdgreep. De hoekscheidsrechters
gaven dit aan, maar de scheidsrechter

op de mat had dit niet in de gaten en
onderbrak de wedstrijd. Quinn moest
uiteindelijk toch het onderspit delven.
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Gastheren uit Houten scoorden 35 punten

Peelpush-heren na 54 minuten klaar met Cito
Door: Ivo Naus, volleybalvereniging Peelpush
Het was in De Körref in Meijel op zondag 31 januari weer een dag zoals
veel bezoekers deze het afgelopen seizoen vaak gezien hebben. Binnen het
uur waren de heren van het eerste volleybalteam van Peelpush klaar met de
gasten uit Zeist.
Misschien was het wat de hoofdstedelingen van US Amsterdam laatst
pienter opmerkten, namelijk dat
Peelpush expres de zondagen als speeldag uitkiest om de gasten van hun à
propos te brengen, maar Cito had met
35 punten weinig in te brengen tegen
de Meijelse gastheren.
Nog voor de wedstrijd begonnen
was, had het noodlot al toegeslagen
bij Cito. Speler Rob de Wit ging tijdens
de warming-up door zijn enkel en was
uitgeschakeld om aan te vangen tegen
de koploper.
Ondanks dit voorval startte
Peelpush erg geconcentreerd aan de
wedstrijd. Met een krachtige serveserie kon Peelpush vanaf het begin
een ruime break maken. Het degelijke niveau van Peelpush bracht de

Meijelse heren op geen enkel moment
in gevaar. Elke bal die werd verdedigd,
werd nog in het voordeel van Peelpush
beslist. Cito kon op geen enkel moment
in de wedstrijd komen en de eerste
set werd ook met ruime cijfers beslist,
25-12.

Genadeloos toekijken
Ook de tweede en derde set bleef
het spel van Peelpush degelijk en
werden er erg weinig fouten gemaakt.
De enkele wissels bij Cito konden het
spel niet doen keren. Het spel met een
goede serveserie en goede aanvallen
werd door Peelpush bepaald en Cito
moest genadeloos toekijken hoe zij
zonder één punt terug gestuurd zouden
worden naar Zeist, 25-11 en 25-12.
(Foto: Wim Simons)

Debuut op kampioenschap

GV Concordia
Limburgs Kampioen
trampolinespringen
Door: Maud Opstals, gymvereniging GV Concordia
Voor de trampolinegroep van GV Concordia uit Peel en Maas was
zondag 31 januari het debuut op het Limburgs kampioenschap in Vaals.
In de ochtend werd met het team
de spits afgebeten op de minitrampoline. Met mooie sprongen en wat
verbeterpuntjes werd een mooie
tweede plaats behaald. Daarna door
naar de pegasus, waar de hoge sprongen gewaardeerd werden door de
jury. Hier werd GV Concordia Limburgs
Kampioen.
In de middaguren vonden de
persoonlijke wedstrijden plaats.
Maud Opstals en Mandy Briels hadden pech dat ze last-minute met

het hoogste niveau mee moesten
doen, waardoor een sprong niet
gewaardeerd werd. De uitslagen bij
de mini-trampoline: Junior Alexandra
Drissen werd derde, senior Pien
Derks vijfde, Gaby van de Pasch
vierde en Winnie van de Pasch
werd Limburgs Kampioen bij de
minitramp. De individuele uitslagen
op de pegasus: Gaby van de Pasch
vierde, Winnie van de Pasch vijfde,
Maud Opstals tweede en Mandy
Briels werd Limburgs Kampioen.

12 seconden achter derde plek

Stultiens zesde
op WK veldrijden
Sabrina Stultiens (22) uit Meijel heeft zaterdag 30 januari de zesde
plek behaald bij het wereldkampioenschap veldrijden. De Nederlandse
Thalita de Jong werd wereldkampioen. Stultiens eindigde uiteindelijk op
twaalf seconden van de derde plek en dus een medaille.
Stultiens startte goed en reed
vrijwel de hele wedstrijd dicht bij
de vier koplopers Sanne Cant uit
België, Sophie de Boer uit Nederland,
Caroline Mani uit Frankrijk en Nikki
Harris uit Groot-Brittanië. In de laatste
ronde werden die echter allemaal
ingehaald door Thalita de Jong die
meteen doorstootte en de titel pakte.
Ondanks dat ze geen medaille
won, is Sabrina tevreden over het
WK. “Ik ben heel blij met de zesde

plek”, liet ze haar fans weten.
“Afgelopen week ben ik verkouden
geworden, maar ik was net op tijd
gelukkig weer fit. De wedstrijd was
superzwaar. Door de vele regen
van de nacht ervoor en ook nog
overdag was het een modderig
parcours geworden. Het was jammer
dat ik het gaatje met de koplopers
steeds net niet dicht kreeg, maar
uiteindelijk is de zesde plaats een
mooie klassering.”

Verlies beugelclub Maasbree
Door: Frank Peters, beugelclub De Treffers Maasbree
De Maasbreese beugelaars van De Treffers konden het vrijdag 29 januari niet waarmaken in Neer. Ze kregen de
oren gewassen met een dikke nederlaag die eindigde in een 4-1 voor de thuisploeg.
Op een veel te natte beugelbaan
was het letterlijk dweilen met de kraan
open en dat was aan het beugelspel
te merken. Het thuisvoordeel, kennis
van de baan, was hierin in het

voordeel voor Neer. Waar Jac Lintjens
en Wim Grommen kansloos hun
verlies moesten incasseren, hadden de
gebroeders Jo en Hem Hendrix meer
kans op de winst.

Frank Peters kon het enige
winstpuntje mee naar Maasbree
nemen. Hij kwam vanuit een schijnbaar
verloren partij toch nog sterk terug om
de winst nipt te grijpen.

Bevo verspeelt zege tegen
Hasselt
Door: Bart Ebisch, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo Hc heeft de ‘generale repetitie’ voor de final four in
en tegen Hubo Initia Hasselt nipt verloren met 21-20. De Belgische ploeg, die continu tegen een achterstand had
aangekeken, scoorde in de laatste seconde de winnende treffer.
Vlak voor tijd leidde Bevo nog met
twee doelpunten verschil. “Daarna
maakten we drie domme fouten door de
bal over de lijn te gooien en kon Hasselt
langszij komen”, blikt coach Martin Vlijm
terug. “Natuurlijk had ik liever gewonnen. Gelukkig heeft de nederlaag geen
consequenties. Anders was het wel
super vervelend geweest.” Voor beide
ploegen stond er weinig meer op het

spel. Vooraf stond al vast dat Bevo en
Hasselt zaterdag tegen elkaar spelen
in de finaleronde van de BENE League.
In Hasselt kon Bevo nog wel stuivertje
wisselen om de tweede plaats in de
reguliere competitie, maar dan moest
er wel gewonnen worden. Het leek er
lange tijd op dat dat ook ging gebeuren.
Bevo ging rusten met een voorsprong
van 9-8. Na rust nam de ploeg van

coach Martin Vlijm met vier doelpunten
verschil verder afstand van Hasselt. In de
laatste minuten ging het echter nog mis.
“Het was geen beste wedstrijd. Op het
laatst werd het toch nog spannend, want
er moest een winnaar uit komen”, blikt
Vlijm terug. “Het tempo lag niet extreem
hoog. De laatste wedstrijden scoorden
we meer dan dertig doelpunten, nu
twintig.”

Kesselse volleybaldames
hard onderuit
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden op zaterdag 30 januari de uitwedstrijd tegen VC Landgraaf. Een team dat,
aangevuld met ex-divisiespeelsters, een echte concurrent bleek. Bij aanvang van de wedstrijd stond Kessel nog op
een voorsprong van zeven punten in het klassement, maar het bleek al snel dat Landgraaf deze voorsprong wilde
verkleinen.
Een goede spelverdeling in combinatie met sterke middenaanvalsters
en snel spel naar de buitenaanvalsters,
zorgden ervoor dat de Kesselse dames
niet in hun spel kwamen. De eerste set
werd verloren met 25-17. De tweede en

derde set waren vergelijkbaar met de
eerste set, waarbij Kessel in de derde set
nog geen tien punten wist te halen. Deze
sets werden verloren met 25-19 en 25-9.
In de vierde set was er een opleving
bij de Kesselse dames, maar dit wisten

ze niet om te zetten in setwinst. Na de
25-20 in de vierde set was het toch een
4-0 verlies voor Kessel. Een grote teleurstelling voor de dames en er zal hard
gewerkt moeten worden om de nu nog
2 punten voorsprong te behouden.
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Van mij mag er wel meer sneeuw vallen
Eindelijk was het winters weer in Peel en Maas. Het was echter maar
van korte duur. Dat vond 58 procent van de stemmers jammer; van hen had
er wel meer sneeuw mogen vallen dan alleen in het weekend van zaterdag
16 en zondag 17 januari. Want sneeuw hoort immers bij Nederland als bier
bij carnaval hoort. Een winter in Nederland zonder sneeuw is geen echte
winter. Daarnaast ziet het er natuurlijk prachtig uit als het hele land weer
bedekt is onder een witte laag. Lekker wandelen door de onaangeroerde

sneeuwvlaktes, sneeuwballen gooien, sneeuwpoppen maken en genieten
van het uitzicht. Pret voor jong en oud. Toch vond 42 procent het beetje
neeuw dat er viel meer dan genoeg geweest en had er echt niet meer
hoeven vallen. Want sneeuw brengt ook genoeg problemen met zich
mee: spekgladde wegen, files en ijskoude temperaturen. Inmiddels is het
kwik weer gestegen tot een aangename tien graden, wat ideaal is met de
carnavalsdagen in het vooruitzicht.

Een plastic beker voor mijn pilsje vind ik ook prima
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In HALLO Peel en Maas besteden we deze week volop aandacht aan de
glas versus plastic-discussie die momenteel wordt gehouden in de Maastrichtse
politiek. Waar de horeca in de Limburgse hoofdstad is overgestapt naar plastic,
serveren veel kroegen en ‘vastelaovestempels’ in Peel en Maas hun bier tijdens
carnaval nog gewoon in glas.
Sommige kroegen moeten ook gewoon met plastic werken. Het is bijna niet
te doen qua personeel als het heel druk is. De glazen moeten constant opgehaald
en gewassen worden, dat is gewoon een paar man personeel extra. Daarnaast is

plastic veel veiliger. Geen scherven op de grond en geen potentiële wapens voor
ruziezoekers.
Aan de andere kant is het zo dat bier uit glas beter smaakt en er beter uit
ziet. Dat het onveilig zou zijn valt allemaal wel mee. Het zijn meestal geen
jongeren die met carnaval in de kroegen staan, je mag dus hopen dat de
bezoekers wel weten hoe ze met glas om moeten gaan. Daarnaast is het veel
beter voor milieu. Het scheelt bakken met rotzooi.
Een plastic beker voor mijn pilsje vind ik ook prima. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > Tijdens de vastentijd drink ik geen alcohol
> eens 38% oneens 62%

Wist u dat…
• er 18 februari weer een KIES-groep van start
gaat voor kinderen van gescheiden ouders?
• dat u deel kunt nemen aan de contactgroep
blinden en slechtzienden?
• dat daarvoor ook vrijwilligers gezocht worden?
• dat u bij ons terecht kunt wanneer u te maken
heeft met huiselijk geweld?
• dat u elke dag met uw vragen terecht kunt bij
Info & Advies in het Huis van de Gemeente
tussen 8.30 – 12.00 uur?
Voor vragen of meer info, neem gerust contact met ons op.

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

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/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Hulp in de huishouding
De raad heeft de pilot ‘Hulp in de Huishouding’ goedgekeurd. Deze
pilot (die in Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel start) betekent dat
hulp in de huishouding een zogenaamde algemene voorziening wordt, net
zoals een dorpsdagvoorziening al is.
De enige toelatingseis voor deelname aan de dorpsdagvoorziening is
dat iemand tot de doelgroep behoort.
Dat is bij de hulp in de huishouding
ook zo. U meldt zich bij het dorpsinfoloket en van daaruit wordt de
dorpsondersteuner ingeseind. Hij of
zij komt bij u langs voor een lichte
toets of u tot de doelgroep behoort.
Is dat het geval, dan kunt u kiezen

voor iemand die bij een zorgorganisatie werkt of voor iemand die poetst
op zelfstandige basis. U betaalt aan
de kernorganisatie in uw kern en zij
regelen de afrekening naar degene die
bij u poetst. De hulp in het huishouden
komt zo meer bij de mensen in de
dorpen zelf te liggen. Peel en Maas
geeft hiermee invulling aan de opdracht
van de drie D’s, namelijk mensen in hun

eigen kracht zetten en meer regie bij de
dorpen. Mensen weer voor elkaar laten
zorgen. Het ‘poetsen’ kan laagdrempeliger worden geregeld, want er is slechts
een lichte toets nodig. Doordat de
hulp in de huishouding georganiseerd
wordt via een algemene voorziening
kan de gemeente een korting geven
aan mensen met een smalle beurs.
Daarnaast wordt de ZZP-er een vast
uurtarief betaald, goed voor de werkgelegenheid. Lokaal Peel en Maas blijft dit
experiment nauwlettend volgen!
Saskia Vervoort,
fractie Lokaal Peel en Maas

Feest!
Nog een paar dagen, dan
staat Limburg weer op zijn kop.
Vastelaovend regeert, dus
laten we alles even voor wat
het is en maken we er een
feestje van! Met z’n allen
brullen we de bekende
vastelaovesklassiekers mee,
maken een dansje met wie
daar maar zin in heeft. Voor
mij is het een feest van
verbinding, of je elkaar nou
kent of niet. In die dagen zijn
we allemaal één, trots op ons
Limburgs bloed.
‘Dae kriebel in ut blood’,
die zat er al vroeg in. Als kind
voelde ik al die magie, ik kon
me dan ook geen mooier feest
voorstellen. Je verkleden,
dansen, zingen, lekker lang
opblijven en buiten spelen,
net wat meer vrijheid was alles
wat het voor mij leuk maakte.
Later werd ik samen met mijn
zus Wendy gevraagd om
dansmarieke te worden en werd
de vastelaovend nog specialer.
Zo leerde ik ook mijn man
kennen, maar dat wist ik toen
natuurlijk nog niet. Zoenen en
vriendjes, daar was ik nog
helemaal niet mee bezig.
Dat veranderde allemaal een
jaar later. Stiekeme kusjes, de
eerste kriebels. Drie dagen lang
mocht je superverliefd zijn.
En wat daarna gebeurde, dat zag
je dan wel weer. Uiteindelijk
bleef mijn man volhouden, en
veranderde alles opnieuw voor
ons, vele jaren later, wéér met
de vastelaovend. Het liedje
‘Ein jaor’ speelde daar een grote
rol in en mocht dan ook niet
ontbreken op onze trouwdag.
Nu vier ik carnaval voor de
kids. Ook al is dat minder
spannend, ook daar geniet ik
van. Mijn dochter geniet van
precies dezelfde dingen als ikzelf
en mijn zoon geniet vooral van
de vrijheid. De rest hoeft voor
hem niet zo. Ieder moet er
vooral z’n eigen feestje van
maken. Dus genéét en maak
mooie herinneringen, want voor
je het weet is het weer voorbij!
Karin
Reageren?
www.hallopeelenmaas.nl
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Vrijdag 5 februari a.s.
in evenementenhal De Heuf
in Panningen
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Sleutelover racht 2016
Programma:

Alle inwoners van
Peel en Maas zijn
van harte welkom bij
de Sleuteloverdracht
op vrijdag 5 februari
a.s. in evenementenhal
De Heuf.

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

Meijel

Helden

Om 18.11 uur vertrek
optocht van het Huis van de
Gemeente naar De Heuf in
Panningen.
M.m.v. alle prinsen en
verenigingen, Björn van
Berkel, ZoeWieZoe (winnaars
P
&M Liedjesfestival), Blieve
&
P&M
Lache (winnaars presentatieprijs P&M
P&
&M Liedjesfestival),
Coëp, Alaaf Airlines,
De Bubs, De Breurkes
(LVK-finalist), De SuPiSiLi’s,
Mingelmoos, Laot Gaon
en De Graaskneuzers.
Om 21.11 uur voortzetting
carnavalsfeest met
DJ Rob van Soest.
Presentatie:
Robert Janssen

Kessel-Eik

Maasbree

Beringe

Koningslust

Baarlo
Grashoek

Koningslust - Daelzicht

Panningen
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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

Fenne Engelen
16 jaar
Grashoek
Het Bouwens

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?
Opstaan als ik vanzelf wakker word,
dus niet van de wekker. Als ontbijt
pannenkoeken eten en tot het
middaguur in pyjama lekker op de bank
hangen en filmpjes kijken. Douchen,
aankleden en ’s middags shoppen. Als
ik thuis kom gezellig met opa en oma
Gielen, mijn ouders en zusje Chinees
eten. Na het eten optutten en met mijn
vriendinnen stappen.
Wie zou je meenemen naar een
onbewoond eiland?
Ten eerste zou ik mijn ouders
meenemen, want dan hoef ik niet zelf
te koken. Zonder hen zou ik het niet
lang volhouden. Ook zou ik mijn zusje
Merle meenemen, omdat ze altijd
van die grappige opmerkingen heeft.
Daar vrolijk ik vaak van op. Als laatste
zou ik mijn vriendinnen meenemen.
Met hen kan ik altijd lachen.

In welke historische tijd zou je
willen leven?
Ik vind de tijd waarin ik nu leef prima.
Wel zou ik graag een gesprek met
Aletta Jacobs willen voeren, maar zij
is al in 1929 overleden. Ze heeft veel
voor vrouwen betekend. Dat bewonder
ik enorm. Ik vind het belangrijk dat
mannen en vrouwen dezelfde rechten
hebben. Vreemd dat vrouwen vaak nog
steeds minder verdienen voor dezelfde
functie dan mannen. Ook raar dat nog
altijd van vrouwen wordt verwacht dat
zij het huishouden doen.
Wat is je droomberoep?
Het lijkt mij ontzettend leuk om als
choreograaf te werken voor grotere
shows. Bijvoorbeeld de dansjes
verzinnen voor een bekende musical of
muziekshow op tv. Hierdoor zal ik veel
kunnen dansen en er dan ook nog veel
geld voor kunnen krijgen.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Het strand in Portugal waar ik in 2015
op vakantie ben geweest. Het was een
prachtig zandstrand met mooie kliffen.

aan
Fenne Engelen

Het uitzicht was er ook heel erg mooi.
Het koste me geen enkele moeite om
’s morgens vroeg op te staan. Vanuit
ons appartement hadden we uitzicht
over de zee. Zo mooi.
Met wie zou je een week willen
ruilen van leven?
Het lijkt me geweldig om een week
als een Victoria Secret-model te leven.
Dan moet ik gezond eten en heel veel
sporten en natuurlijk heel erg veel
modeshows lopen. Ook zie ik dan in
één week een erg groot deel van de
wereld en dan zou ik verschillende
landen van mijn lijstje kunnen strepen.
Is er iets waar je niet goed in bent,
maar wel graag zou willen kunnen?
Ik wou dat ik kon voetballen. Ik vind
het een erg leuke sport om naar te
kijken en het liefst zou ik zelf ook mee
willen doen, maar toch ligt dansen mij
meer. Voor voetballen ben ik gewoon
niet in de wieg gelegd.
Hoe zou je beste vriend of vriendin
jou omschrijven?
Volgens één van mijn beste
vriendinnen ben ik zorgzaam, spontaan,

al meer da
n 50 jaar ‘n vertrouwd adres

ook voor
al uw
kledingreparaties

Tel. 077-3071716
www.vanhalstomerij.nl
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Garagedeuren • Kunststof kozijnen • Zonweringen
077 - 466 39 20 | 06 - 12 67 13 63

www.mathpeeters.nl

open en oprecht. Ik doe altijd mijn
best om vriendelijk te blijven en vind
het heel belangrijk om altijd eerlijk
te zijn. Ik heb een hekel aan mensen
die zich anders voordoen dan ze
daadwerkelijk zijn.
Welke vraag zou je stellen aan een
helderziende?
Welke studie ik ga volgen na het
behalen van mijn vwo-diploma. Ik
weet nu nog echt niet wat ik moet
gaan kiezen en dat vind ik echt heel
erg irritant.
Wat zou je nooit weggooien?
Herinneringen aan vroeger, zoals
foto’s, filmpjes en diploma’s. Ik vind
het leuk om foto’s en filmpjes van
vroeger te bekijken en dan zien dat
ik bepaalde karaktereigenschappen
al heel vroeg liet zien.
Waar ben je het meest bang voor?
Voor kippen. Kippen hebben enge
ogen, een rare snavel, zo’n lelletje
en ze kunnen vliegen. Ik zou het echt
niet leuk vinden als ik in een ren met
kippen rond moet lopen.
Heb je ooit iets gewonnen?
Ja, een kleurwedstrijd, een
voorleeswedstrijd op de basisschool,
de hoofdprijs (een Wii) bij een
tombola en meerdere voorrondes
voor het NK dansen met SSS Helden.
Vooral met het dansen ben ik blij.
Het is iets wat ik erg graag doe en
als je er dan voor wordt beloond, is
erg fijn.
Wat ligt er onder je bed?
Laminaat. Ik hou er niet van als
mijn slaapkamer een rommel is.
Dat is dan ook de reden dat mijn
slaapkamer altijd is opgeruimd en
elke week wordt schoongemaakt.
Er ligt dus niets onder mijn bed.
Heb je ooit iets gebroken?
Ja, mijn rechter ringvinger. Ik zat
nog maar twee weken op het
Bouwens en toen heb ik tijdens
het basketballen mijn ringvinger
gebroken. Ik moest toen nog
gewoon doorgaan met de gymles.
Na school ben ik vlug naar huis
gefietst en deed mijn vinger steeds
meer pijn. Naar de huisarts, een
röntgenfoto gemaakt en toen kreeg
ik een spalkje.
Wanneer heb je voor het laatst
gehuild?
Met oud op nieuw heb ik voor het
laatst gehuild… van het lachen. We
hebben zo veel lol gehad die avond
en nacht. Ik kwam bijna niet meer
bij van het lachen. Deze avond zou ik
elk weekend wel over willen doen.

Ben jij er
klaar voor?
Carnaval staat alweer voor
de deur. Voor veel mensen het
mooiste feestje van het jaar.
Dit betekent dat iedereen
weer op zoek is om zijn of
haar perfecte carnavalsoutfit
te scoren. Wat word jij dit
jaar? Is de geschikte outfit al
gevonden?
Een aantal weken voor de
carnaval wordt het onderwerp
carnavalskleding al in de
groeps-whatsapp gegooid.
Wat worden we dit jaar? Na een
hoop ideeën waarbij soldaat,
politieagent, clown of
misschien wel cowboy
genoemd werden, kwam er dan
toch een idee naar boven dat
iedereen leuk vindt. Mijn
vriendinnen en ik hebben dit
jaar besloten om bouwvakker
te worden.
Daarna is het tijd om met
z’n allen naar de winkel te
gaan. De meeste mensen gaan
naar de carnavalswinkel om
dan een bijpassend pakje te
scoren, maar wij als jeugd doen
daar meestal niet meer echt
aan. Natuurlijk verkleden wij
ons ook, maar we gaan dan
bijvoorbeeld naar de stad en
kopen daar een korte broek
met een shirt en daar maken
we, door het te combineren
met accessoires, een geschikte
outfit van.
Ook mijn vriendinnen en ik
zijn naar de stad geweest, maar
dat bleek lastiger dan gedacht.
Het is natuurlijk nog winter, dus
korte broekjes waren nergens
te vinden en ook de zoektocht
naar bijvoorbeeld het
gereedschap was een lastige.
Wij hebben uiteindelijk alles bij
elkaar gevonden en het is met
ons dus wel goed gekomen.
Ik hoop dat ook jullie de
perfecte carnavalsoutfit vinden
of gevonden hebben en er
samen een knallend feestje van
maken! Alaaf!
Janique
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Jubileumeditie ‘Vestelaovesbook’ D’n Hab Maasbree

Niet voor de oud-papierbak
De Maasbreese carnavalsvereniging D’n Hab bestaat 55 jaar. En dat wordt onder andere gevierd met een
jubileumeditie van hun ‘Vestelaovesbook’. Peter Kerren (48) is sinds 2009 onderdeel van de vijfkoppige redactie die
elk jaar het tijdschrift samenstelt. “Het is veel werk, maar wel ontzettend leuk om te doen. Anders deed ik het
natuurlijk niet.”

in 2009 aansloot bij de redactie van
het tijdschrift.

‘Iets om te bewaren’
“Hoe lang ik al lid ben weet ik
eigenlijk niet. Ik ben wel al lang
indirect betrokken bij de vereniging.
Als mannetje van een jaar of 17 heb ik
de voormalige hofkapel, de Breethaler,
mee opgericht. Daar heb ik altijd
de rol van contactpersoon met de
carnavalsvereniging vervuld.” Toen de
in het dorp legendarische Frits Wijnen
in 2009 overleed, trok de toenmalig
voorzitter Peter aan de jas. “Frits heeft
’Britse’ woordenboeken gemaakt,
kon geweldig tekenen, kende het ‘echt
Brits dialect’ heel goed en was lid van
de redactie vanaf het eerste moment.
Nadat hij was overleden, vertelde
René Lemmen mij dat er een vacature
was bij de redactie. Ik heb toen meteen
gezegd dat ik dat wel wilde doen.”
Ook Jan Timmermans, die sinds het
eerste ‘Vestelaovesbook’ in 1994 bij
de redactie zat en het met Frits had
opgepakt, legde afgelopen jaar zijn
taak neer.

Helemaal gerestyled

Tijdens het carnavalsseizoen van
1993/1994 staken een paar leden
van CV D’n Hab uit Maasbree de
hoofden bij elkaar. Ter gelegenheid
van het 33-jarig jubileum moest
er een Maasbreese carnavalskrant

komen. “In andere dorpen maakten
verenigingen die al, maar de
Maasbreese leden wilden voorkomen
dat de krant op Aswoensdag bij het
oud papier belandde”, vertelt Peter.
Daarom werd gekozen voor een

tijdschriftuitvoering. “Professioneel
gedrukt op glossypapier, zodat het
boek of tijdschrift iets wordt wat
mensen willen bewaren.”
Peter was al lang vrijwilliger
binnen de vereniging, voordat hij zich

“De mensen van het eerste uur
zitten er niet meer bij. Nu hebben we
een heel nieuwe redactie”, vertelt
Peter. “Lieke Koopmans en Loes Seelen
zijn de twee vrouwen in het team,
Hans van Megen, Jaer Nijssen en ik
de drie heren.” Vanwege het 55-jarig
jubileum van de carnavalsvereniging
en het feit dat de afgelopen 22 jaar
het ‘Vestelaovesbook’ dezelfde layout
heeft gehad, vond de redactie het
tijd voor iets nieuws. “We hebben
hem helemaal gerestyled en de kaft
flink aangepast. Loes heeft een hoop
grafische vernieuwingen aangebracht
die we de komende jaren gaan

behouden. Frank Wijnen, de zoon van
Frits heeft hetzelfde tekentalent als
zijn vader en hij heeft ons logo in een
nieuw jasje gestoken.” Samen met
Jaer is Peter verantwoordelijk voor
de teksten. Ze doen onder andere de
interviews met de oud-prins en de
terugblik met de jeugdprins of prinses
en vertalen dat naar het Maasbreese
dialect. “We pretenderen niet dat
het altijd correct is, maar we zijn wel
consequent.”

‘Book’ van de
vereniging
Bij het interviewen, schrijven en
vertalen van de teksten houdt het voor
de redactie echter niet op. “Er moeten
foto’s van het afgelopen jaar worden
uitgezocht, de prins moet foto’s van
vroeger aanleveren, de proclamaties
moeten erin en een aparte commissie
zorgt voor de advertenties”, vertelt
Peter. Ook moeten de foto’s van de
nieuwe grote prins en de jeugdprins
of prinses worden aangeleverd
nog vóórdat die officieel zijn
bekendgemaakt. “Dat is de enige
‘maar’ aan het werk. Eigenlijk vinden
wij dat allemaal niet zo leuk, ook al
kunnen we zwijgen als het graf.”
Omdat het seizoen dit jaar zo
vroeg valt, moest alles voor de kerst
klaar zijn en naar de drukker. Net na
de carnaval moeten de eerste foto’s
weer worden uitgezocht en dan
gaat het werk voornamelijk vanaf
september verder voor de volgende
editie. “Het is elk jaar weer veel werk,
maar wel erg leuk om te doen. Anders
deed ik het niet. Het ‘Vestelaovesbook’
is echt ‘ons ding’ binnen de
vereniging. Daarmee wil D’n Hab
uitdragen wat en vooral wie voor ons
belangrijk is.”

BLAAGEBAL-DISCO!

met optreden van COEN JANSSEN

OPTOCHT en prijsuitreiking!
De TODDEZÈK
Receptie BOOREBROELOF
‘de Koëlemoëters ‘
BEN VERDELLEN en BIG BENNY

HIÉRINGSCHÈLLE
‘nao de H.Mis’!
Niëns Horeca Maasbree - www.nienshoreca.nl - 077 4652219

Speel-O-Theek Maasbree uitverkocht
Lege schappen bij de sluitende Speel-O-Theek in Maasbree, zondag 31 januari. Vanwege het krimpende
ledenaantal, een afname in het aantal vrijwilligers en de geringe financiële opbrengst zag de organisatie van
de speelgoeduitleenwinkel zich genoodzaakt de Speel-O-Theek te sluiten na ruim dertig jaar draaiende te
zijn geweest. Om die reden werd er zondag 31 januari een totale uitverkoop gehouden van al het speelgoed
dat nog in de Speel-O-Theek aanwezig was. Na een kwartier was al het speelgoed van het voormalige
leenhuis verkocht.
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11 vragen aan prins Hans I

‘Geniet met volle teugen, want je
bent maar één keer prins’
Wie ben je?
Mijn naam is Hans Wijers en mijn leeftijd is 51 jaar.
Ik ben getrouwd met Ellen Boots en we zijn kinderloos.
Ik denk dat ik bekend sta als iemand die wel van een
feestje houdt.
Waar werk je?
Ik ben al sinds 1998 werkzaam bij het FNV als
vakbondsbestuurder en de laatste zeven jaar in Zorg
en Welzijn als landelijk onderhandelaar. Ik heb een
financiële achtergrond in SPD bedrijfsadministratie.
Mijn werkgever weet eigenlijk nog niet dat ik prins
word. Boven de rivieren snappen ze dat vastelaoves
gevoel niet zo. Maar misschien verandert dat nu.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het is mooi om een jaar lang voorop te mogen gaan
als boegbeeld van de Kesselse vastenaovend. En het
kon natuurlijk niet uitblijven dat er uit Joekskapel
Kiek Oet een keer een prins moest komen. Als je dan
gevraagd wordt, hoef je daar dan ook niet lang over na
te denken.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vind het een eer, maar had het niet meer verwacht.
Daarom was de verrassing des te groter. Samen met
Peter en Theo willen we er een mooi jaar van maken.
Beiden ken ik vanuit de joekskapel en reisvereniging
De Moselblumchen.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vastenaovend betekent voor mij gelijkheid voor iedereen. Maar ook op
ludieke manieren zaken aan de
kaak kunnen en mogen stellen.
Een feestje maken met iedereen
die dat wil en één keer per jaar
even alles van je af laten glijden.
Wat wordt er volgens jou van
een prins verwacht?
Mijn voorbereiding bestond eruit
om op schaarse momenten te sporten
om topfit te worden. Ik vind dat een
prins voorop moet gaan en zich op zoveel
mogelijk plekken in de gemeenschap moet laten zien.
Op school, bij de ouderen en ga zo maar door.
Wat wens je de carnavalsvierders in je
gemeente toe?
Ik wens iedereen, jong en oud, veel lol en plezier
met deze dagen. Spring eens lekker uit dat keurslijf!
Dat strakke schema komt na die dagen wel weer
terug.

CV De Kevers (Kessel)

‘Al zien
we gries
en kaal, met
vastenaovend
make weej
kebaal’

Welke carnavalsactiviteit is
voor jou het hoogtepunt?
De laatste maanden waren
geheimzinnig, maar wel erg leuk.
Wij zullen alle momenten zoveel
mogelijk in ons opnemen, want elk
moment is mooi. Als ik er toch één moet
noemen, ben ik benieuwd naar alle inspanningen die
iedereen weer doet om er een mooie optocht van te
maken in het Kesselse Keverriek.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens carnaval?
Wij hebben beloofd om niet als eerste naar bed te
gaan, dus dat zullen korte nachten gaan worden. Ik ben
geen langslaper, ik kan goed tegen weinig slaap. Ik heb
twee weken vrij genomen om me volledig in het

BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
Prins Hans
I
BOOTS
BOOTS
BOOTS
en zien adjudante
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS

‘vastenaovesgewoel’ te kunnen storten.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn naam wordt al jaren genoemd, dus als ik de vraag
kreeg of ik prins werd dan gaf ik maar een antwoord.
Met name bij de motorclub waren de vermoedens heel
erg groot. Bij de nieuwjaarsborrel kreeg ik het dan ook
even benauwd toen een oud-prins me een strikvraag
stelde.
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee
willen geven?
Geniet met volle teugen van de voorbereidingen,
zorg voor een puike conditie en pak alle activiteiten
aan waar je bij kunt zijn. Je bent nou eenmaal maar
één keer prins.

P R I N S H A N S 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

van herte gefeliciteerd
en maak der
unne sjoene
vastelaovend van!

Karreweg Noord 30,
5995 ME Kessel
Telefoon (077) 462 12 04

www.bootskessel.nl

Wij
feliciteren
alle Hoegheden
van ut
Keverriek
www.lesartistes.nl

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

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw
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11 vragen aan prins Bart II

CV D’n Hab (Maasbree)

‘Mijn moeder vond dat we erg vaak
uit eten gingen de afgelopen tijd’

Wie ben je?
Mijn naam is Bart Zeelen. Ik ben 42 jaar geleden
geboren in Maasbree. Daar woon ik samen met
Leontien Kessels uit Beringe en onze twee jongens
Fer van 3 jaar en Loek van 9 maanden. Leontien
is net als ik helemaal gek van carnaval en dit
proberen we onze kinderen ook mee te geven.
Naast dat ik vaker met de optocht in Maasbree
heb meegedaan en carnaval vier, voetbal ik bij
het vierde seniorenteam van MVC’19 op zondag
ochtend. Ook speel ik basgitaar in de band
de Woeste. Verder gaan wij af en toe ’cultuur
snuiven’ bij een concert of festival als de Zwarte
Cross.
Waar werk je?
Ik ben nu bijna een jaar werkzaam als chauffeur bij
Nabuurs B.V. in Haps. Voor Sligro in Venray rij ik elke
dag met onder andere levensmiddelen naar diverse
horecagelegenheden zoals restaurants, cafés en
kantines in Zuid-Oost Nederland.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Onze vriendengroep VZN telt al drie oud-prinsen en
het elftal van MVC’19 waarin ik voetbal heeft ook
al meerdere prinsen voortgebracht. Hierdoor heb
ik al een paar keer van dichtbij meegemaakt hoe

‘Mèt os
gèn gesol,
mâr
rock & lol’

gaaf het is. Daarom hoefde
ik er dus niet lang over
na te denken toen ik zelf
gevraagd werd.
Hoe voelde het om tot
prins te worden gekozen?
Supersjiek! En samen met mijn
twee adjudanten gaan we er vol
tegenaan. Jan Bruijnen is al jaren mijn
buurman en zit ook in dezelfde vriendengroep en
Marijn is zanger in onze rock ’n lol-band de Woeste.
Ze zijn allebei net zo ‘vastelaovesgek’ als ik, dus dat
is de perfecte combinatie om er samen een super
feest van te maken.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Met zijn allen een flink feest bouwen! En of dat
nu op een zittingsavond, optocht, prinsenreceptie
of boerenbruiloft is, dat maakt niets uit. Net als
zovelen in Maasbree heb ik mijn ‘vestelaovendsopleiding’ gekregen in het Mafcentrum. Al vanaf de
lagere school leer je daar hoe je moet feesten.
Wat wordt er volgens jou van een prins
verwacht?
Samen met mijn adjudanten zullen we voorop gaan
en er voor zorgen dat iedereen een onvergetelijke
vestelaovend gaat beleven.

Wat wens je de carnavals
vierders in je gemeente toe?
Ik wens ze veel ‘Rock ’n Lol’
toe!
Welke carnavalsactiviteit is
voor jou het hoogtepunt?
Tot nu toe was het één groot
hoogtepunt dat hopelijk tot en met
Aswoensdag zal gaan duren.
Hoeveel uur verwacht je te slapen tijdens de
vastelaovend?
Niet veel, maar dat halen we na Aswoensdag wel
weer in.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het was in het begin af en toe lastig als we een
‘vergadering’ hadden bij de president van D’n Hab.
Omdat we kleine kinderen hebben, moest ik dan
vaak mijn moeder inschakelen. Ze zei achteraf dat
ze vond dat we de laatste tijd wel erg vaak uit eten
gingen!
Welk advies zou je je opvolger in 2017 mee
willen geven?
Meteen ja zeggen als je gevraagd wordt en geniet
er met volle teugen van! Laat het maar gewoon op
je afkomen.

PRINS BART II GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Pro
en adjudanten
Jan & Marijn
www.hermanvaessen.nl

Prins Bart II

en adjudanten Jan en Marijn,
proﬁciat!
Wij wensen jullie een
onvergetelijke carnaval toe!
Niëns Horeca Maasbree - www.nienshoreca.nl - 077 4652219
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Gebr. Hermans B.V.

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

Proficiat Prins Bart II
en adjudanten Jan en Marijn!
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Heldense slagwerkgroep
Nederlands kampioen
De slagwerkgroep van fanfare St. Cecilia uit Helden is op zaterdag 30 januari Nederlands kampioen
geworden. De strijd om de titel vond plaats in theater de Nieuwe Kolk in Assen. Het is de derde Nederlandse
titel voor de slagwerkgroep na de winst in 1980 en 1991.

Oude Heldenseweg 8c | Maasbree | T (077) 465 17 72
www.hermansloonbedrijf.nl

Prins Bart II gefeliciteerd
en veel leut toegewenst tijdens de carnaval!
W W W. N A B U U R S . E U

Wij wensen
Prins Bart
proficiat!
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl
Restaurant is tijdens de carnaval normaal geopend

GEFELICITEERD PRINS BART EN
ADJUDANTEN JAN EN MARIJN

Heierveldlaan 3, 5993 GD Maasbree
077 465 28 23
WWW.THERESEMAASBREE.NL
Wij zijn t/m aswoensdag gesloten

Hoewel de slagwerkgroep de enige deelnemers
was in de vierde divisie, had de vereniging de ambitie
om meer punten te behalen dan tijdens het Limburgs

kampioenschap in Geleen. Daar werd ook de titel
gepakt. Met 91,33 punten werd die prestatie inderdaad
verbeterd.

Examens Heldense Reddingsbrigade
Door: Nico Bots, Heldense Reddingsbrigade
De examens van de Heldense reddingsbrigade vonden zaterdag 30 januari plaats. Er werd afgezwommen
voor de junior redder-, zwemmend redder- en Life Saver-diploma’s.
De junior redder-diploma’s zijn de eerste diploma’s
die de kinderen kunnen halen bij de reddingsbrigade.
Bij deze diploma’s ligt vooral nog de nadruk op de
zwemtechnieken en je zelf goed kunnen redden in het
water. De kinderen hebben geleerd hoe ze iemand in
nood dicht bij de kant kunnen helpen met bijvoorbeeld
een stok of touw. Arlene Smeets, Hayat Essebaai en
Kes Heijmans kregen hun junior redder-diploma 1
uitgereikt. Voor junior redder 2 slaagden Niels van den
Berg, Fleur Engels en Marijn Engels. Stijn Fila, Fenna
Geris, Lars Houben, Dave Janssen, Sabien Theelen en
Joost Verlinden kregen hun redder 3-diploma en Loes
Berghs, Joep Doensen, Jolein Huizing, Noud Salden,
Siem Janssen, Chris Fontaine, Noa Spiering en Ceyda
Guclu nummer 4. Bij de zwemmend redders-diploma’s

moesten Krista Gielen, Denise Fontaine, Luna Leenders,
Arjen Kassteen heel veel droge en natte reddingen
oefenen. Daarbij moesten de redders zelfstandig
iemand in het water gaan redden en deze met de
juiste technieken en reddingsmiddelen terugbrengen
naar de kant. Voor de Life Saver-diploma’s moesten
Maartje Verstraaten, Lisanne Schroen, Manon Berben,
Rick Fontaine, Anouk van Neerven, Ilona Gielen, Ismay
van Lier en Myrna Gielen een theorie-examen maken
waarbij alles geleerd moest worden over reddingen in
binnen- en buitenwater. In de praktijk leerden ze grotere
en moeilijkere reddingen uit te voeren. Bij een ongeval,
waarbij iemand bijvoorbeeld rug- of nekletsel heeft,
moeten ze met elkaar samen kunnen werken en leren
leiding geven.

Beweegdiploma’s voor gymnasten
Gymnastiekvereniging SSS Helden heeft op zaterdag 30 januari ruim twintig beweegdiploma’s
 itgereikt. De kinderen lieten onder belangstelling van hun ouders, opa’s en oma’s hun gymkunsten zien en
u
verdienden daarmee het nijntje Beweegdiploma.

Proficiat prins Bart II
en adjudanten Jan en Marijn!

Wij wensen jullie een fantastische carnaval toe!

Maasbree

Heierveldlaan 10 077 465 16 16

Wij hebben normale openingstijden tijdens de carnaval

PROFICIAT!
WWW.RUUDVERHAAG.NL

SSS Helden is sinds het seizoen 2014-2015 begonnen om kinderen tussen 2 en 6 jaar in de gemeente
Peel en Maas te stimuleren om spelenderwijs beter te
leren bewegen. Het nijntje Beweegdiploma is een speels

beweegprogramma waarbij kinderen alle basisvaardig
heden van bewegen leren. Tijdens de les wordt er naast
het verbeteren van de motorische vaardigheden ook aan
de sociale vaardigheden van de kinderen gewerkt.
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GEPLUKT Luuk Craenen

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.

al aangegeven dat ik de functie
maximaal vijf of zes jaar wilde doen.
Ik gun iemand anders het vorstschap.
Ik merkte ook wel aan mezelf dat de
motivatie niet meer 110 procent was.
Daarnaast wilde ik voorkomen dat
mensen al wisten wat ik ging zeggen.
Dan is het tijd voor een frisse wind
en de ambtsketting aan de wilgen te
hangen. Ik heb het in ieder geval al die
jaren met veel plezier gedaan.”

Doordeweeks op
de vrachtwagen

Na vijf jaar als vorst van De Graasvraeters uit Grashoek, stopt Luuk Craenen na het huidige carnavalsseizoen met
zijn functie. Een prima aanleiding om de Grashoeker het hemd van het lijf te vragen en hem te plukken.
Inmiddels vijf jaar geleden werd
hij gevraagd om vorst te worden van

de Grashoekse carnavalsvereniging
De Graasvraeters. Nu is het genoeg

geweest voor de 33-jarige Luuk.
“Toen ze me vroegen, heb ik meteen

Het lag echter niet alleen
aan de motivatie of de gunfactor.
Ook zijn werk vergt veel tijd van
Luuk. “Ik werk als internationaal
vrachtwagenchauffeur bij TSB in
Maasbree. Dat betekent dat ik bijna
altijd van maandag tot vrijdag weg
ben. Ik rijd vooral op Zuid-Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. Ik moest zeg
maar alles wat normaal doordeweeks
geregeld kon worden als vorst,
allemaal op zaterdag organiseren.
Dat maakte het wel lastig. Nu ik stop
als vorst valt er gelukkig wel een hoop
organisatiewerk weg.”
Vrijwel zijn hele leven staat in
het teken van carnaval. Zijn vriendin
Marlie, waar hij nu 1,5 jaar mee
samenwoont, leerde hij kennen bij de
recepties. Zij komt uit Koningslust. “Dat
maakt verder niets uit”, lacht Luuk.
“Koningslust en Grashoek kunnen
het altijd goed met elkaar vinden.
Zij heeft mij ook altijd gesteund in
mijn vorstschap. Zonder steun van
de partner is het denk ik ook niet te
doen.” Samen met Marlie squasht hij
nog wel eens. “Ik heb gevoetbald,
maar dat is ook alweer jaren geleden.
Als vrachtwagenchauffeur ben ik al
zoveel weg, dan is het weekend heilig.
Dan heb ik geen behoefte om ook nog
te gaan sporten.”

Hij maakte wel wat dingen mee
als vorst. Bij de prinsenreceptie van het
huidige paar, Job en Joy, bijvoorbeeld
nog. Luuk kreeg van zustervereniging De Peelpluimen uit Helenaveen
een biggetje cadeau. Geen knuffel,
maar een levensecht exemplaar.
“Het prinsenpaar en de eigenaar van
café Leanzo kregen er ook een. En bij
de receptie van prins Chris Lemmen van
Koningslust werd er eveneens een big
als cadeau gegeven. Die vier varkentjes
staan nu allemaal bij elkaar hier in
Grashoek, waar ze vetgemest worden.
Van de zomer hebben we een barbecue
met twee van die biggen.”

Levende big als
cadeau
De opvolger van Luuk is ook al
bekend. Rick van de Pasch neemt
vanaf het prinsenbal in 2017 het
stokje over. “Rick zit nu nog in de
kledingcommissie. Hij zorgt ervoor dat
we er allemaal goed opstaan. Ik heb
hem al verteld dat hij van klerevent
naar vorst promoveert, haha.” Luuk
verlaat de carnavalsvereniging nog
niet. “Ik ben al dertien jaar lid en ook
volgend jaar blijf ik erbij. Ik word de
leider van de raad van elf.”
Als vorst vertelde Luuk verhaaltjes
over de prinsen van zusterverenigingen
uit de voormalige gemeente Helden.
Toch vond hij dat niet het belangrijkste
onderdeel. “de eer om de prinsenparen
te begeleiden, vond ik het mooiste.
Een vorst moet inderdaad een vlotte
babbel hebben, maar ook zorgen
dat het prinsenpaar in een gespreid
bedje terecht komt. Als het ware had
ik de functie van adjudant er ook nog
bij. Als de paren op het einde zeiden
‘jij bent er echt voor ons geweest’,
is dat een super waardering voor mij.
Ik ben heel erg blij dat ik de kans
gekregen heb.”

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.

7

HALLO-lifant van papier-maché

3

De vriendengroep VG gèn Keus/VG gèn Gebrek uit Baarlo doet al drie jaar op rij mee met de carnavals
optocht in hun eigen dorp en daarbuiten. Ook dit jaar werkt de groep mannen en vrouwen aan een carnavalswagen in de loods van Ger en Yvonne Smets, die elk jaar ook zijn landbouwgrond ter beschikking stelt
voor de Koningsnachtcross. Om de objecten te maken van papier-maché had de vriendengroep dit jaar een
hoop kranten nodig. “We hebben handig gebruik mogen maken van de HALLO-exemplaren die over waren”,
vertelt Stan Teurlings (23) van de groep. “Zo hebben we bijvoorbeeld deze olifant kunnen maken van
papier-maché. We beginnen altijd in december met het bouwen van de wagen, maar voor ideeën zitten we
al vanaf oktober bij elkaar. We proberen in te spelen op actuele thema’s en geven daar een dubbelzinnige
betekenis aan.” Wie wil weten bij welk thema de HALLO-olifant hoort, moet daarvoor maandag 7 februari
naar de optocht in Baarlo komen kijken.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Laatste carnavalsavond in het Hofje
Maasbree
Op vrijdag 5 februari vindt bij sociëteit ‘t Hofje in Maasbree de carnavalsavond plaats. Voor de laatste keer, want volgend jaar wordt deze in de
nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) gehouden.
De organisatie pakt daarom uit
om de laatste carnavalsavond bij de
sociëteit tot een speciale editie te
maken. Het wordt een carnavalszitting
met Maasbreese artiesten, muziek van
joekskapel Toemârop, een optreden van
schlagerzangers Frans en Loek en Twan
van Nellegraad laat zijn buut horen.

Wim Hermans, voorzitter van de MFA,
maakt die avond de nieuwe hofdame
bekend. De Straotflôtse bezingen
tijdens de carnavalsavond op hun eigen
manier het wel en wee rond het hart
van Maasbree. De zaal van sociëteit
’t Hofje is open om 19.30 uur en het
programma begint om 20.00 uur.

Vreug Vastelaoves
Konzert Panningen
De negende editie van het Vreug Vastelaoves Konzert vindt donderdag
4 februari plaats in DOK6 in Panningen. De avond staat in het teken van live
muziek, vastelaovesleedjes en gastmuzikanten.
De Venlose band Minsekinder
treedt al meer dan 25 jaar op en brengt
ook tijdens het ‘konzert’ bij DOK6 haar
carnavalsliedjes ten gehore. Ook de
93-jarige Sjraar Peetjens, nestor van
het Venlose Vastelaovesleed, zal enkele
klassiekers van hemzelf ten gehore
brengen, zoals het bekende ‘Och waas
ik maar beej moder thoès gebleve’.

Rasmuzikant Ton Engels is ook van de
partij. In 2008 werd voor het eerst een
concert gehouden in het DOK Café.
Inmiddels is het evenement uitgegroeid tot een groot concert dat wordt
gehouden in de grote zaal van het
theater. De zaal van DOK6 Theater gaat
om 20.30 uur open en het programma
start om 21.30 uur.

Boerengezelschap
Baarlo
Het nieuwe boerengezelschap van Baarlo werd zaterdag 30 januari
onthuld tijdens het Boeremoosbal in zaal Unitas. Nadat Kiët Gnob, het
gezelschap van vorig jaar, hun ‘kiendje’ hadden laten zien, werden de
nieuwe boeren en boerinnen van de BaolderKèr-Race naar het podium
geroepen. Bruid Anke van den Eertwegh en bruidegom Christian Smedts
werden daar met elkaar verloofd onder toeziend oog van hun ‘ouders’,
getuigen, ceremoniemeesters, vrienden en vriendinnen. Tijdens de
boerenbruiloft op dinsdag 9 februari, die vanaf 17.00 uur bij zaal Unitas
wordt gehouden, zullen de bruid en bruidegom in de onecht met elkaar
worden verbonden.

Geen prinses op basisschool Koningslust
Op basisschool de Springplank in Koningslust moeten ze het dit jaar zonder prinses stellen. Elk jaar
worden de prins en prinses gekozen uit groep vier, maar die telt dit jaar maar vier kinderen. En het zijn alle
vier jongens. Prins Hidde heeft dit jaar dan ook geen prinses aan zijn zijde, maar drie musketiers: Sam, Sil en
Quinten. Prins Chris II en zijn adjudant Stan van carnavalsvereniging De Brookhaze kwamen langs om de
nieuwe prins van de school onthuld te zien worden.
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Boorebroelof

Kijk voor meer informatie op
www.hallopeelenmaas.nl

ma 8 februari 16.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Alle kernen

Pulverkesbal

Sleuteloverdracht

vr 5 februari 18.11 uur
Organisatie:
gemeente Peel en Maas
Locatie: evenementenhal
De Heuf Panningen

Baarlo

di 9 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Afsluiting
di 9 februari 20.30
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber

za 6 februari 19.00 uur
Locatie: kerk Baarlo

Receptie
jeugdprinses Kelly I
za 6 februari 20.00 uur
Organisatie: JVB
Locatie: zaal Sjiwa

Receptie prins Lowie I
zo 7 februari 16.00 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: zaal Unitas

vr 5 februari 13.15 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: The Apollo

De Zoeskoel pre-party
vr 5 februari 18.11 uur
Locatie: café De Zoes

Egchel
vr 5 februari 14.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf

za 6 februari 19.11 uur
Locatie: café De Zoes

Optocht
zo 7 februari 13.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus

Optochtbal

Vastelaovesmis
za 6 februari 19.00 uur
Locatie: kerk Egchel

Feest dj Ruud

za 6 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf

zo 7 februari 22.00-03.30 uur
Locatie: Club Palladio

Kindermiddag
ma 8 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: The Apollo

Kindermiddag
Optocht
ma 8 februari 14.30 uur
Organisatie: VV De Kook

Vrijgezellenfeest
broedspaar
di 9 februari 13.00 uur
Organisatie: Boerebroelef
Locatie: Markt

Boerenbruiloft
di 9 februari 17.00 uur
Organisatie: Boerebroelef
Locatie: zaal Unitas

Beringe

Jeugd van Vreugerbal
wo 3 februari 19.45 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Schoolmiddag
vr 5 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: Sint Josephschool

Tienerbal
vr 5 februari 19.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
en JWB
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Pekskes Aovend
za 6 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Optocht
zo 7 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus

Optochtbal
zo 7 februari aansluitend
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis
De Wieksjlaag

Peuterbal

zo 7 februari 13.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

di 9 februari 15.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Optocht

Aafsjloeting vastelaovend

ma 8 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Kevers

di 9 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats

ma 8 februari aansluitend
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

Askruutske haole

Boerebroelof

Hieringj shille

di 9 februari 14.45 uur
Organisatie: Stichting
Boerebroelof Kessel
Locatie: Kasteel De Keverberg en
gemeenschapshuis De Paort

wo 10 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats

Aftreden Boesjerprins
en afsluiting

Schoolcarnaval

di 9 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

Optocht

Hiëringsjille

zo 7 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze

wo 10 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij

Optocht

Carnaval
@Club Palladio

Kessel-Eik

di 9 februari 15.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

Kingermiddig
di 9 februari 15.11 uur
Locatie: café De Zoes

Grashoek
Sjoeloptocht

vr 5 februari 13.15 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: straten Grashoek

Vastelaovend
d’n Aaftrap

di 9 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: The Apollo

Kessel

Scholenoptocht

za 6 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

vr 5 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis
De Paort

Optocht

Huisvrouwenbal

zo 7 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters

vr 5 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café De Boesjer

Optochtbal
zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

Gekke Vastelaoves
Manjig
ma 8 februari 18.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

Sjeutelkesbal
vr 5 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij

Brookhaeskes Slager festijn
ma 8 februari 13.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Poorterparty 2
vr 5 februari 13.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters

ma 8 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Optraejes Sjoeljeugd

Kinderboerenbruiloft

vr 5 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

di 9 februari 15.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Afsluiting carnaval
Boerebroelof
za 6 februari 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Mariaplein en
gemeenschapshuis Kessel-Eik

Showspektakel
zo 7 februari 10.30 uur
Organisatie: Kattekwaod
entertainment
Locatie: Mariaplein

Clowntjesbal

za 6 februari 15.30 uur
Locatie: café De Boesjer

Carnavalsmis

Tegelkes bal

Kinjermiddig en
Aafsloeting Vastelaovend

za 6 februari 19.15 uur
Locatie: kerk Kessel

di 9 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo

za 7 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats

Vrijgezellenbal
Stg. Boerebroelof

Askruisje halen
wo 10 februari 18.45 uur
Locatie: kerk Grashoek

za 6 februari 21.00 uur
Organisatie: Stichting
Boerebroelof Kessel
Locatie: café Biej Ton en Marij

zo 7 februari 16.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

do 4 februari 18.30 uur
Organisatie: Jong Nederland
Kessel-Eik
Locatie: Blokhut

zo 7 februari 16.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Boesjer Binnezitting

Optochtbal

Jong Nederland Bal

Optoch Sjoel
Haet Dörp Talent?

Poorterparty

wo 10 februari 18.45 uur
Locatie: kerk Kessel

ma 8 februari 19.11 uur
Locatie: café De Zoes

Optochtbal

vr 5 februari 13.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

za 6 februari 21.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: café De Poorter

Blauwe Manjig

ma 8 februari 21.00-03.00 uur
Locatie: Club Palladio

Koningslust

Heilige Mis en
Assekruutske haole

zo 7 februari 16.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf

di 9 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen

wo 10 februari 19.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: kerk Kessel-Eik

Dansado & De Feestneger

zo 7 februari 21.00 uur
Locatie: Club Palladio

Super Tolle
Vastelaovesparty

Receptie

Optochtbal

za 6 februari 21.00-04.00 uur
Locatie Club Palladio

Schoolcarnaval
Vastelaovesmis

Kinderoptocht en
Scholencarnaval

Zoeskoel Daag 1

Scholenbezoek
vr 5 februari 10.15 uur
Organisatie: VV De Kook
Locatie: basisscholen

Helden

wo 10 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk

Maasbree
Carnavalsavond

vr 5 februari 19.00 uur
Locatie: sociëteit het Hofje

DWDB
zo 7 februari 11.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café De Mök

Receptie prins Bart II
zo 7 februari 15.11-17.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: zaal Niëns

Optocht
ma 8 februari 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab

Matinee
met optochtbal

Prijsuitreiking

ma 8 februari 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: café De Pleisterplaats

ma 8 februari 17.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: zaal Niëns

03
02

Optocht
boerenbruiloft

Optocht

di 9 februari 14.33 uur
Organisatie: De Booremoëters

ma 8 februari 14.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht
Kepèl

Boerenbruiloft

Optochtbal

di 9 februari 15.11 uur
Organisatie: De Booremoëters
Locatie: WoZoCo Plein

ma 8 februari 16.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht
Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Receptie
boerenbruiloft
di 9 februari 16.00 uur
Organisatie: De Booremoëters
Locatie: zaal Niëns

Snorrebal
ma 8 februari 16.00 uur
Locatie: café Dotje

Joeks in Kepèl
Assekruutske hale
wo 9 februari 19.00 uur
Locatie: kerk Maasbree

di 9 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht
Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Hiëringschèlle
wo 9 februari 20.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: zaal Niëns

Meijel

Aftreden jeugdprins
di 9 februari 19.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht
Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Bezoek basisschool

Slotbal

vr 5 februari 11.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: basisschool Den Doelhof

di 9 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht
Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Vastelaoves-10R fest
vr 5 februari 20.00 uur
Organisatie: Véngneuze
Locatie: jeugdhonk De Ketter

Vastelaovesmis
za 6 februari 19.00 uur
Locatie: kerk Meijel

Sleuteloverdracht
za 6 februari 20.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis
D’n Binger

Optocht
zo 7 februari 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët

Prijsuitreiking optocht
zo 7 februari 20.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Oranje Hotel

Vastelaoves-10R fest
ma 8 februari 20.00 uur
Organisatie: Véngneuze
Locatie: jeugdhonk De Ketter

Kieveloeëte treffe
di 9 februari 14.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: clublokaal De Zwaan

Panningen

Tienerbal
voor jeugd
Peel en Maas
in Beringe
Ook dit jaar wordt er op
carnavalsvrijdag 5 februari een
tienerbal georganiseerd voor alle
jeugd uit de gemeente Peel en Maas.
Het bal vindt plaats in De Wieksjlaag
in Beringe.
De Beringse jeugdprins Renco I,
zijn prinses Lieke I en de raad van elf
en prins Bert I, vorst John II en de raad
van elf zijn ook aanwezig op het
tienerbal.Alle kinderen uit de dorpskernen van Peel en Maas in de leeftijd
vanaf groep 7 tot en met vijftien jaar
kunnen vanaf 19.30 uur terecht bij
gemeenschapshuis De Wieksjlaag
in Beringe. Een dj met lichtshower
zorgt voor carnavalsmuziek en andere
liedjes. Om 22.49 uur is het bal weer
afgelopen. Kijk voor meer informatie op
www.beringsekuus.nl of de facebookpagina van de carnavalsvereniging.

‘Super Tolle
Vastelaoves
party’ in
Egchel
In gemeenschapshuis ’t Erf in
Egchel vindt zaterdag 6 februari de
Super Tolle Vastelaovesparty plaats.
De hele avond staat in het teken van
carnavaleske en après-ski-achtige
sferen waar lederhosen en dirndls
niet ontbreken.
Disco Big Fun met dj Mart zorgt
voor schlagers en vastelaovesmuziek
en er wordt een playbackshow gehouden met diverse acts die bij het thema
van de avond passen. Ook vindt er een
tombola plaats. Vanaf 20.30 uur is de
zaal geopend.

Geheel
nieuwe route
optocht
Helden
De optocht die dit jaar op
carnavalszondag 7 februari door de
straten van Helden gaat, kent dit
jaar een geheel nieuwe route.

Vreug Vastelaoves Konzert
do 4 februari 20.30 uur
Locatie: theater DOK6

Sjoele-festijn
vr 5 februari 14:00 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: evenementenhal De Heuf

Gemaskerd Bal
za 6 februari 20.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Clowntjesbal
zo 7 februari 15.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: theaterzaal DOK6

Om 13.30 uur start de optocht op de
aansluiting Sterappel-Van Hövellstraat.
Deze gaat vervolgens via de rotonde
bij Antiek verder via de Molenstraat,
Deken Jaspersstraat, Ondersestraat,
Kloosterstraat en via de Kesselseweg
naar het Mariaplein. Daar wordt de
optocht ontbonden. Om 16.00 uur
begeeft het hele gezelschap zich
naar discotheek The Apollo, waar
de jeugdprins de prijzen van de
jeugdoptocht uitreikt. Vanaf 19.00 uur
vindt bij Kuuzetempel café De Zoes
de uitreiking van de grote optocht
plaats. Kijk voor meer informatie en de
routekaart van de gewijzigde optocht
op de website van de Dörper Kuus via
www.cvdorperkuus.nl
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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
Misstipendium zon- en feestdagen € 25,00 | door de week € 10,00

Parochie Beringe

Parochie Meijel

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 7 februari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Harrie Leijten en
familie; Sjeng Verstappen en Mina
Verstappen-Joosten; Jan Smeets
(verjaardag)

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 4 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
Stille aanbidding 09.30 uur
Zaterdag 6 februari
Carnavals mis 19.00 uur met CV De
Kieveloeët, de Heimatkapelle en prins
Hidde I (Knops) t.i.v. De overledenen
van de fam. Knops en van fam.
Daems; Henk Willems (coll); Peter
Verstappen, Maria Verstappen-Thijssen
(verjaardag) en voor overleden fam.
(gest. jaardienst); Piet Janssen en
Harrie Joosten; Uit dankbaarheid
Zondag 7 februari
H. Mis 11.00 uur - herenkoor t.i.v.
Thea Schriks-Dieker (coll); Antoon
Janssen, Drika Janssen-Schreurs,
Jan Janssen en Annie v. Lee-Janssen
(gest. jaardienst); Thea Schers-Kessels
(2e jaardienst), Frits Schers, Miet
Schers-Verstappen, Harrie Schers, Ger
Schers, Britt Schers en Piet Heijmans;
Uit dankbaarheid
Maandag 8 februari
Geen Rozenkrans
Dinsdag 9 februari
Geen H. Mis
Woensdag 10 februari
H. Mis 18.00 uur - herenkoor en
askruisje
Donderdag 11 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. van alle
parochianen
Stille Aanbidding 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
H.Mis 19.00 uur – Carnavalsmis in
samenwerking met CV de Kemphazen
t.i.v. De levenden en overleden leden
van de Kemphazen

Parochie Grashoek
Misintenties
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
Geen H.Mis
Woensdag 10 februari
H.Mis 19.00 uur Aswoensdag

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 7 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
oud. Nol Jacobs en Nellie Jacobs-van
Maris (mnd);
Woensdag 10 februari
H. Mis Aswoensdag 17.30 uur
Overleden:
Felix Peeters

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer de Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 6 februari
H. Mis 17.30 uur
Woensdag 10 februari
H. Mis 17.30 uur Aswoensdag

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 6 februari
H.Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar; Jan Kessels
en Truus Kessels-Peerlings; An van
Ninhuys-Lenders en Antoon van
Ninhuys en dochter Tonnie; b.g.v. een
verjaardag; bijzondere intentie
Woensdag 10 februari
H.Mis 19.00 uur – Aswoensdag
Overleden:
Annie Fleur-Gellen
Mededeling
Op vrijdag 5 februari wordt de
ziekencommunie thuis gebracht.
Nieuwe opgaves doorgeven bij
het parochiecentrum op tel.nr.
077 307 13 88

ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!
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DE GROOTSTE ELEKTROVAKSPECIAALZAAK VAN LIMBURG!

299,-
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* BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW APPARAAT
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KOM LANGS, EN MAAK KENNIS
MET HET HUIS VAN DE TOEKOMST!
In onze vestiging in Roermond kunt u een instore
woning bezoeken die volledig smart is ingericht. Kom
eens langs, en beleef slimme oplossingen voor in en
om het huis. Laat je verrassen door de eenvoud van
muziek streamen, automatische verlichting, intelligente
wasmachines, de nieuwste smart televisies en nog veel
meer. Het combineren van technologie en styling zorgt
dat elektronica echt onderdeel wordt van het interieur.
Onze Electro Stylist Ronald laat u graag zien wat er
allemaal mogelijk is!

Ronald

Electro Stylist

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
ROERMOND:
ALLE DAGEN OPEN!
PANNINGEN,
TEGELEN & ECHT:
ZO/MA/DI GESLOTEN

SMART
LIVING

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

www.electroworldtummers.nl
DE BESTE SERVICE
DE SCHERPSTE PRIJZEN

PANNINGEN
Markt 121
T. 077 307 13 00

ROERMOND

Schaarbroekerweg 28
T. 0475 42 52 62

TEGELEN

Kerkstraat 27
T. 077 373 85 11

IEDERE ZONDAG OPEN

ECHT

Zuiderpoort 68
T. 0475 31 95 95

ROERMOND: 11.00 - 17.00 uur
PANNINGEN: 12.00 - 17.00 uur
ECHT:
13.00 - 17.00 uur

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL – ENTHOUSIAST, GASTRVRIJ EN BETROUWBAAR!

