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Grote brand
horecapand Grashoek
In een restaurant aan de Helenaveenseweg in Grashoek is dinsdag 7 februari brand uitgebroken. Er raakte niemand gewond. De brand ontstond rond 23.40 uur. Bij aankomst
van de brandweer bleek het om een uitslaande brand te gaan op de eerste verdieping. Het pand stond al snel in lichterlaaie. In totaal werden er zeven brandweerwagens
opgeroepen om het vuur te bestrijden, waaronder vier blusvoertuigen, twee waterwagens en een ladderauto. Alle aanwezigen konden op tijd het pand verlaten. Eén persoon is
naar het ziekenhuis gebracht omdat deze rook had ingeademd. Om 02.20 uur was de brand onder controle en werd gestart met het nablussen. Volgens de brandweer zou dat
nog geruime tijd in beslag nemen. Er zouden geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nader onderzocht. (Foto: Johan Bloemers fotografie)

Hoger beroep dubbele moord Venray

OM eist 25 jaar cel tegen Baarlonaar
Het openbaar ministerie (OM) in Den Bosch heeft maandag 6 februari in hoger beroep 25 jaar cel geëist tegen
de 42-jarige Geert G. uit Baarlo. Hij zou, samen met medeverdachte Lau G., twee Marokkaanse mannen hebben
vermoord tijdens een diefstal van hennep in Venray.
Volgens het OM braken de
19-jarige Karim Fourkour en de
23-jarige Fouad Bendella in mei
2006 in bij een loods in Venray. In die
loods stonden zo’n duizend hennepplanten, die de twee mannen wilden
stelen. De kwekerij was eigendom
van Geert G. uit Baarlo en Lau G. uit
Arcen. In de nacht van woensdag 10
op donderdag 11 mei 2006 belde
Geert naar Lau omdat het alarm in de

loods was afgegaan en hij hiervan een
melding had gekregen op zijn telefoon.
Beide mannen namen een vuurwapen
mee en betrapten Fourkour en Bendella
in de loods op heterdaad. Lau G. zou
de twee mannen uiteindelijk hebben
doodgeschoten met een vuurwapen
met geluiddemper. Daarna zijn beide
lichamen begraven in een bosperceel
in Arcen. De bus waarmee de lichamen
werden vervoerd, werd in Duitsland in

brand gestoken. De mannen werden
ijzingwekkend geliquideerd, aldus
advocaat-generaal Peter van Hagen, de
officier van justitie van het gerechtshof
bij de zitting op maandag 6 februari.

IJzingwekkend
geliquideerd
Geert en Lau haalden de kwekerij
leeg, wisten zo veel mogelijk sporen

en begroeven de lichamen. Jarenlang
werden de twee Marokkaanse mannen
vermist.

‘G. was onmisbaar’
Op aanwijzingen van Geert G.
werden in 2014, na acht jaar, de
stoffelijke overschotten van de twee
mannen gevonden in een bos in
Arcen. Lau kreeg in 2015 levenslang.
Hij pleegde een dag na het vonnis
zelfmoord in zijn cel. Tegen G. uit Baarlo
werd veertien jaar cel geëist. Hij ging
in hoger beroep. Volgens zijn advocaat
kon Geert n
 amelijk niet als mede

verdachte worden betiteld. Volgens
het OM is er echter voldoende bewijs
dat de Baarlonaar zich schuldig heeft
gemaakt aan het medeplegen van de
moord. Dat hij niet heeft geschoten,
maakt volgens de advocaat-generaal
niets uit. Hij was een ’onmisbare
schakel’ in het plan van Lau G. en
hij zou hebben geholpen bij het
verwijderen van de twee lichamen.
Om die reden vindt het OM een
hogere straf op zijn plaats en eist zij
25 jaar cel. Naar verwachting volgt op
maandag 13 maart de uitspraak van
het gerechtshof in Den Bosch.
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Onvoorziene kostenpost sporthallen Panningen te laag ingeschat

‘De verbouwing had een feestje moeten zijn’
De gemeenteraad van Peel en Maas stemde op dinsdag 31 januari in
met een extra toezegging van 188.000 euro aan Stichting Sporthallen
Helden (SSH). Na een eerdere financiering van 1,5 miljoen voor een
grondige renovatie was de bijna twee ton nodig om de meerkosten te
bekostigen. Daarover ontstond nogal wat ophef. De communicatie had beter
gemoeten, vindt ook het bestuur van de stichting zelf.
“Deze verbouwing had een feestje
moeten zijn”, vertelt voorzitter van
SSH, Peter Op het Veld. “Wij balen er
enorm van hoe het allemaal gelopen
is. Als we nu terugkijken, hadden wij
eerder aan moeten geven dat we over
het budget gingen. De aanpassingen
die zorgden voor de meerkosten waren
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wel echt nodig en er moest vanwege
de krappe deadline snel beslist worden.
Dat hadden we toentertijd meteen door
moeten geven aan de wethouder.”
De communicatie was het punt
waar veel politieke partijen van de
gemeenteraad over vielen. Volgens
de partijen liet wethouder Roland van
Kessel te laat aan hen weten dat de
stichting over het budget zou gaan.
Om te voorkomen dat in de toekomst
vaker dergelijke overschrijdingen van
projecten voorkomen, komt er een
onderzoek naar de gang van zaken
rondom de verbouwing.

‘Konden moeilijk
vloer half af maken’
Vrijwel alle verbouwingen in de
sporthallen werden gepland in de
sportluwe zomermaanden. Zo hadden
de school en sportclubs geen last van
de werkzaamheden. Dat betekende
wel dat alles snel moest gebeuren
en af moest zijn op 4 september. “Als
de ene aannemer iets niet kon doen,
zorgde dat er weer voor dat de volgende aannemer ook weer vertraging
opliep”, vertelt penningmeester Hans
Derks. “We konden ook niet wachten
op de gemeente, de zaken moesten
gebeuren. We konden moeilijk een
vloer half af laten maken. Als we toen
meteen geld hadden gevraagd van
de gemeente, had dat weer een paar
maanden geduurd. We moesten snel
beslissingen nemen om te zorgen

De sporthallen in Panningen zijn alweer een half jaar in gebruik
dat alles op tijd afkwam en iedereen
gewoon kon sporten.” De stichting
vindt niet dat er onverantwoorde
risico’s zijn genomen. “Voor elke klus
hadden we drie offertes liggen en
elke euro is inmiddels gecheckt en
verantwoord”, vertellen Peter en Hans.
Peter: “Het is niet dat we te veel geld
hebben uitgegeven, we hadden de post
onvoorziene kosten van tevoren hoger
moeten inschatten. Als we dit geld bij
de eerste keer hadden gevraagd aan de
gemeente, hadden we het waarschijnlijk gekregen en was er geen probleem
geweest. Dan hadden we misschien
wel lof gekregen voor de mooie
verbouwing. Nu lijkt het knullig, maar
ik kan verzekeren dat het allemaal
nodig was en dat we nu een gebouw

hebben liggen dat heel lang mee kan.
We hebben op alle werkzaamheden
een garantie van minimaal vijftien jaar,
dus dat zit wel goed.”

‘Zeer professioneel
gehandeld’
De samenwerking met de aannemers verliep ook heel goed, vertellen
de bestuursleden. Nooit hebben ze
klachten gehad. Dat beaamt ook Gerald
Driessen van Driessen Bouwbedrijf.
“Ik doe dit werk al dertig jaar en het
is bijna nooit voorgekomen dat als de
opdrachtgever zelf werkzaamheden
uitvoert, deze ook goed gebeuren. Vaak
ontstaan hier verstoringen, maar ik kan
oprecht zeggen dat dit hier niet het

geval is geweest. Er is zeer professioneel gehandeld.” Driessen vindt ook
niet dat de stichting over het budget
is gegaan. “De gemaakte kosten zijn
allen nodig geweest om het gewenste
eindresultaat te kunnen krijgen.
Was er meer duidelijkheid geweest bij
aanvang, dan waren de vermeende
meerkosten gelijk bij de eerste kredietaanvraag meegenomen. Dan was er
helemaal geen commotie geweest”,
aldus de aannemer. “Dat is dus precies
wat wij zeggen”, aldus Peter. “We
hadden van tevoren meer rekening
moeten houden met extra kosten. Het
is gebleken dat het een te complex verhaal was in een te korte tijd, maar alle
werkzaamheden waren broodnodig.
Daar zijn we van overtuigd.”

Legervoertuigen op weg naar Mosul

Bram Janssen wint Zilveren Camera
De uit Maasbree afkomstige freelancevideojournalist Bram Janssen heeft onlangs een Zilveren Camera in ontvangst mogen nemen voor één van zijn
foto’s. Hij won in de categorie Nieuws internationaal enkel beeld met zijn foto van legervoertuigen die op weg zijn om te vechten in Mosul, Irak. Bram laat
op Facebook weten zeer vereerd te zijn met de prijs.
De foto is genomen in de vroege
ochtend van 17 oktober 2016. Een
Iraaks-Koerdisch konvooi rijdt richting
de frontlinie Khazer, buiten Mosul.
Eerder die nacht kondigde de Iraakse
premier Haider el-Abadi een groot
schalig offensief aan om de Islamitische
Staat uit de stad Mosul te verdrijven.
Een maandenlange, nog altijd voort
durende strijd volgde waarin Koerdische
en Iraakse strijders hevige tegenstand
krijgen te verwerken van IS strijders.
Bram Janssen is freelancevideojournalist en werkt voor The Associated
Press. Eerder woonde en werkte hij
al twee jaar in Irak en sinds 2016
woont Bram in Istanbul vanuit waar hij
veel verslag doet van de oorlog, het
Midden-Oosten en Europa. Bram stond
begin december in de HALLO-rubriek
UIT Peel en Maas met zijn levensverhaal en zijn ervaringen op werkgebied. De Zilveren Camera wordt ieder
jaar in tien verschillende categorieën
uitgereikt aan Nederlandse fotografen.
De foto’s die volgens de jury het mooiste zijn, krijgen een Zilveren Camera.
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Project Waterklaar voor afkoppelen hemelwater

Gemeente wapent zich tegen klimaat
verandering
Riooloverstromingen, beken die het water niet kunnen verwerken en ondergelopen straten. Vorig jaar juni was
er na enkele dagen hevige regenval behoorlijk wat wateroverlast in Peel en Maas en de rest van Limburg.
Die overlast is aanleiding dat gemeente Peel en Maas sinds woensdag 1 februari inwoners financieel ondersteunt
bij het opvangen van hemelwater. “Zo kunnen we in de toekomst de problemen beperken”, vertelt Roy Thijssen
van de gemeente.

steeds meer mee te maken. Om te
zorgen dat het regenwater niet het
riool overbelast, maar opgenomen
wordt in de grond, moeten we meer
ruimte creëren voor het water.”

Al méér dan dertig
hectare afgekoppeld

Het Waterklaar-project, een samenwerking tussen gemeentes in Noorden Midden-Limburg, houdt in dat de
gemeente en Waterschap Limburg allebei 164.000 euro beschikbaar stellen
voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer. Dit houdt in dat de regenpijpen geheel worden losgekoppeld van
het riool. Het regenwater kan worden
opgevangen of op een andere, natuurlijke manier, worden geïnfiltreerd in de

tuin.“ Inwoners binnen de bebouwde
kom die zich aanmelden voor het
project, kunnen negen euro krijgen
per vierkante meter die afgekoppeld wordt van het riool”, vertelt Roy
Thijssen, projectleider openbare ruimte
bij gemeente Peel en Maas. “Dus als je
de regenpijpen van een stuk dak van
minimaal veertig vierkante meter in de
tuin laat leeglopen in plaats van in het
riool, krijg je eenmalig 360 euro vanuit

het project.”
De gemeente heeft de opvang
van hemelwater al een tijdje op de
agenda staan. Roy: “De gemeente is
al langer dan vorig jaar juni bezig met
het afkoppelen van hemelwater op het
riool en de gevolgen van de extreme
regenbuien geven duidelijk aan wat we
in de toekomst kunnen verwachten.
Het weer wordt extremer door de
klimaatverandering. Hier krijgen we

Nieuw Taalcafé in Baarlo

‘Meer focussen op taallessen’
Bibliotheek Maas en Peel gaat zich de komende tijd meer focussen op taallessen. Zo is er naast het Taalcafé
in Panningen ook al een variant opgestart in Baarlo en in Kessel staat er een op de planning. “En ook vanuit
Beringe hebben we de vraag gekregen of daar een Taalcafé kan komen”, vertelt Vincent Freriks, directeur van
Bibliotheek Maas en Peel.
“De groep van mensen met
problemen met de Nederlandse taal
groeit en daarom hebben we besloten
om ons meer te richten op dit onderwerp”, vertelt Freriks. De taallessen
worden uitgebreid en er worden
mensen opgeleid om Nederlandse les
te kunnen geven aan laaggeletterden.
De groeiende groep bestaat onder
meer uit arbeidsmigranten en vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië.
In Peel en Maas is vijftien procent
van de bevolking laaggeletterd,
vertelt Freriks. “Het is één van de
speerpunten van de gemeente om
daar iets aan te doen, dus daarom
hebben we de focus er op gelegd.
De gemeenteraden van Beesel en
Peel en Maas zijn al bij bijeenkomsten

geweest waarin we alles uitgelegd
hebben.” Voor de burger verandert er
niets, verzekert Freriks. “We blijven
alles doen wat we al deden en alle
vestigingen blijven gewoon open.”
Het Taalcafé in Baarlo gaat iedere
woensdag van 14.00 tot 16.00 uur
plaatsvinden in de bibliotheek van
Baarlo aan de Tiendvrij. Zoals gezegd
is het bedoeld voor mensen bij wie
het Nederlands niet de moedertaal is,
maar die graag Nederlands beter willen
leren spreken en lezen. De bibliotheek
is nog op zoek naar mensen die
het Nederlands als moedertaal
hebben en die graag anderen, zoals
arbeidsmigranten en vluchtelingen,
willen helpen bij het verbeteren van
hun Nederlands. Er worden kleine

groepjes gemaakt die op een
ontspannen wijze met elkaar in
gesprek gaan, vragen beantwoorden
en elkaar dingen vertellen.
In Panningen is het Taalcafé
iedere donderdag van 10.00 tot
12.00 uur te bezoeken in het Huis
van de Gemeente. Ook daar zijn er
nog vrijwilligers nodig die mee willen
helpen.
Neem voor meer informatie over
het Taalcafé in Baarlo contact op
met Marion Ribbens via m.ribbens@
debibliotheekmaasenpeel.nl
Voor het Taalcafé in Panningen
kan contact opgenomen worden
met Carin Schreurs via c.schreurs@
debibliotheekmaasenpeel.nl of via
077 307 23 82.

De gemeente trof dus al eerder
maatregelen om hemelwater
af te koppelen. Zo zijn er bij de
John. F. Kennedylaan in Panningen
waterbuffers gemaakt die vollopen bij
hevige regenval. De industrieterreinen
in Beringe en Panningen zijn ook
volledig afgekoppeld. Roy: “In totaal
hebben we de afgelopen vijf jaar
meer dan dertig hectare afgekoppeld
in Peel en Maas.” Het omleiden van
het water is nodig, omdat het anders
via het riool naar de waterzuivering
gaat, vertelt Roy. “Het is zonde om
het zo te verkwisten. Als dat water
weggaat, daalt het grondwaterpeil
en hebben de boeren een probleem
in tijden van droogte. Die kunnen
hun gewassen niet meer besproeien
omdat er geen water meer uit de grond
onttrokken mag worden. Daarbij moet
het schone regenwater nu gezuiverd
worden terwijl het goed gebruikt had
kunnen worden. Het zuiveren kost geld
en dat wordt weer verrekend in de
Waterschapsheffing. Goed afkoppelen
kan dus een besparing opleveren.”

Met het geld dat de inwoners
krijgen bij het project, moet het
volgens Roy mogelijk zijn de
veranderingen te betalen. “Met die
bijdrage kun je bijvoorbeeld een
regenton kopen of een ondergrondse
infiltratiekrat plaatsen. Ook het
aanleggen van een leiding of goot naar
een vijver of moerasje kan betaald
worden.” Als er heel weinig kosten
zijn voor de afkoppeling, financiert
Waterklaar het hele bedrag. “Denk aan
een bochtje in een pijp of iets
dergelijks.” Ieder aangemeld project
wordt apart bekeken. Roy: “We gaan
bij iedereen langs om te kijken wat
haalbaar en het slimste is.”

Negen euro per
vierkante meter
De gemeente gaat ook verder met
grote projecten. Roy: “Zo zijn we in
gesprek met woningcorporaties, zodat
zij in één keer een grote hoeveelheid
huizen kunnen afkoppelen en zijn we
in Maasbree bezig met het afkoppelen
van de Oude Pastoriebuurt. Waterklaar
richt zich vooral op de oudere buurten
waar nog niks afgekoppeld is. Het liefst
zouden we twee derde van alle tuinen
vrij zijn van bebouwing of verharding.
Dat willen we gaan realiseren.”
Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op
www.peelenmaas.nl.

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS
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• binnenzonwering
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Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

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

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

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

www.ericatuinen.nl
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In strijd met de Maas

Mevrouw Bruynen
Niets is zo veranderlijk als het weer. Maar er is ook niets zo veranderlijk als ‘Mooder Maas’. Het is een populaire watersportlocatie, wordt gebruikt
voor de handel en is natuurlijk een mooi stukje natuur. Maar eens in de zoveel tijd laat de Maas zich van een andere kant zien. De komende weken
brengt HALLO Peel en Maas de strijd die al jarenlang met de Maas gevoerd wordt, in beeld.

kijken naar het water. Je kunt het je
echt niet voorstellen hoe dat eruit zag.
Zo ver als je kon kijken was Maas. En
we gingen iedere dag kijken en iedere
dag kwam het weer een beetje hoger
te staan. Dat ging soms zo snel dat je
de Maas gewoon zag groeien.”

Met zoons kijken
naar water
Bij de familie Bruynen hoefde niets
geëvacueerd te worden, maar toch
hadden ze het druk. Het bleef natuurlijk
niet alleen bij kijken naar het steeds
hoger komende water. Ze had vier
zonen die hun steentje bijdroegen om
de overlast te beperken. “Ikzelf kon
weinig doen, maar mijn zoons gingen
natuurlijk helpen met het weghalen
van bijvoorbeeld vee en aardappelen.
Ook bij de familie Van den Eertwegh
(die vorige week hun verhaal deden in
deze serie, red.) hebben ze meegeholpen met het veiligstellen van spullen
en dieren. Iedereen ging toen helpen
overigens. Dat was normaal om te
doen.”

Uitzicht bijgebleven

Een overzichtsfoto van Kessel tijdens de overstromingen in 1993
(Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat/Bart van Eyck)

Mevrouw Bruynen (83) woont
inmiddels niet meer bij de Maas in
de buurt, maar ten tijde van de
overstromingen eind 1993 en 1995
was ze niet ver verwijderd van het
Maaswater. Ze woonde aan de
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onderkant van waar onze grond begon
stond onder water, maar het huis en de
stallen zijn nooit bereikt door het
opstomende water. De gewassen die
onder op het land stonden, liepen wel
onder. Die zijn toen verloren gegaan.”

De Maas kwam dus niet tot het
huis van mevrouw Bruynen. Ze kan zich
wel nog herinneren dat er iemand van
de gemeente aan de deur stond om te
vertellen dat ze op moesten passen.
“Ik ben toen met mijn zonen gaan
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DE LEKKERSTE LUNCHROOM
VAN PANNINGEN!

Baarloseweg in Kessel waar ze in totaal
meer dan vijftig jaar gewoond heeft.
“We hadden een kippenbedrijf en
verschillende stallen staan. Onze grond
liep naar de Maas toe af en dat is wel
ons geluk geweest. Het land aan de

Wat mevrouw Bruynen vooral
is bijgebleven, is het uitzicht.
“Onvoorstelbaar hoe veel water je zag.
Als je het niet gezien hebt, snap je
niet hoe overweldigend het was. De
Maas was zo ongelooflijk breed toen
dat je de andere kant niet kon zien.
Onvergetelijk.”
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• (zwem)vijvers en waterpartijen
• tuinaanleg en -onderhoud
• tuinontwerp en sierbestrating
• speciaalzaak voor tuin en vijver
Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden
077-3071962 • www.tuinhelden.nl

REPARATIE EN ACCESSOIRES

SMARTPHONE,
TABLET EN LAPTOP

EER
ERV
RES SNEL!

DIVERSE HAPJES VAN ONZE KAART
INCL. KOFFIE OF THEE!
Ringovenstraat 12 • Panningen
tel. 077 3031530 • www.deringoven.nl

HORST | HERSTRAAT 1A | PANNINGEN | KERKSTRAAT 1A

WWW.REPAIRGSM.NL

Werkzaamheden riolering
Maasbree
In de Oude Pastoriebuurt in Maasbree is maandag 6 februari begonnen met het aanleggen van een
gescheiden rioolsysteem. Regenwater en afvalwater worden daarbij gescheiden afgevoerd. Het huidige
rioolstelsel zou namelijk niet berekend zijn op extreme buien en kan het overtollige water in zo’n geval
niet afvoeren. Om de kerkdorpen voor te bereiden op de klimaatverandering in de toekomst, wil
gemeente Peel en Maas het bestaande enkele vuilwaterriool afkoppelen en wordt er een nieuw
regenwaterriool aangelegd. Omwonenden zijn in december al geïnformeerd over de werkzaamheden.
Deze zouden tot en met woensdag 1 november van dit jaar duren. (Foto: Joke Simons-Roeven, Maasbree)

09
02

nieuws 05

Veilig op Weg-les
in Maasbree en Baarlo
Leerlingen van de groepen 8 van basisscholen De Bolleberg, Omnibus en Pantha Rhei uit Baarlo en De Violier uit
Maasbree hebben op maandag 30 en dinsdag 31 januari de Veilig op Weg-les gekregen. Transport en Logistiek
Nederland en Veilig Verkeer Nederland maakten in de les de kinderen bewust van de gevaren van fietsers in het
verkeer.

Ruim 1.500 euro
voor Speelgoedbank
Speelgoedbank Peel en Maas heeft op maandag 6 februari een
cheque ontvangen van basisschool Den Doelhof uit Meijel en
Stichting Kinderopvang Meijel. Het geld is afkomstig van de
Kerstkermis. Kinderen trokken op woensdag 21 december met hun
ouders door Meijel en ze konden tegen betaling spellen spelen.
Dat leverde in totaal 1.558,60 euro op. Speelgoedbank Peel en Maas
zorgt ervoor dat kinderen van ouders met een klein inkomen toch
een verjaardagscadeau krijgen.

De leerlingen van groep 8 van Panta Rhei bij de vrachtwagen
De kinderen kregen voorlichting
over hoe ze om moeten gaan met
vrachtwagens in het verkeer. Het dodehoekproject ’Veilig op Weg’ bestaat
uit een theorie- en een praktijkles.
De theorieles wordt gegeven aan de
hand van een film in de klas. Daarna

gaan de leerlingen naar buiten waar
de Veilig op Wegvrachtauto klaar staat
voor de praktijkles. “Achter het stuur
van een vrachtauto besef je pas goed
hoe belangrijk het is om als fietser uit
de dode hoek te blijven”, schrijven de
twee organiserende verenigingen. “De

vuistregels ‘blijf rechts en ruim achter
een vrachtauto en houd minstens drie
meter afstand’ zijn daarbij heel belangrijk. Ieder jaar zijn er in het verkeer een
aantal ongelukken in de dode hoek te
betreuren. Vooral scholieren zijn een
kwetsbare groep in het verkeer.”

bespreekbaar maken”

Rechtgezet
In het artikel ‘Basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei in toekomst samen verder’ van HALLO Peel en Maas
van donderdag 2 februari werd gemeld dat er nog geen sprake is van een fusie. Dit is onjuist. Beide scholen
fuseren al per 1 augustus 2017 officieel met elkaar.

17,5 procent
bijstandsgerechtigden
weer aan het werk
Van de inwoners uit gemeente Peel en Maas die in 2016 een bijstandsuitkering ontvingen, vond 17,5 procent
afgelopen jaar een baan. In 2015 lag dat aantal op 15,5 procent en het jaar daarvoor op 15 procent. Een stijgende
lijn dus.
Gemeente Peel en Maas hoort bij
de top van Nederland als het gaat om
uitstroomcijfers van bijstandsgerechtigden. “De laatste jaren zijn we de
best presterende 40+-gemeente van
de regio”, aldus de gemeente. Dat wil
zeggen dat volgens het CBS in de regio
Venlo Peel en Maas van de gemeentes met meer dan 40.000 inwoners
de gemeente was met de hoogste
uitstroom van bijstandsgerechtigden.
Landelijk gezien heeft Peel en Maas de
op-een-na hoogste uitstroom van bijstandsgerechtigden van de gemeentes
met meer dan 40.000 inwoners.
Het landelijke gemiddelde van
bijstandsgerechtigden die weer werk
vonden lag in 2015 op 10,5 procent.
In totaal zijn 73 mensen uit de bijstand

“Doodgewone zaken

weer volledig aan het werk en niet
meer afhankelijk van een uitkering.
In 2015 waren dat 65 mensen en in
2014 59. Daarnaast zijn er 68 mensen
die parttime aan het werk zijn gedaan
en 82 kandidaten doorlopen een werkstage of vrijwilligerswerk.

’Maak werk van werk’
Het aantal mensen in de bijstand
was aan het begin van 2017 wel hoger
dan op 1 januari 2016. Een jaar geleden
was het 417 en aan het begin van dit
jaar waren er 429 mensen in de bijstand. Dat komt volgens de gemeente
vooral door het aantal statushouders
dat afgelopen jaar in de gemeente is
gehuisvest. In 2015 waren er 420 mensen in de bijstand in Peel en Maas.

Intensieve samenwerking tussen
ondernemers, bijstandsgerechtigden en
de gemeente is het sleutelwoord van
het succes, aldus de gemeente. “Onder
het motto ‘Wij maken werk van werk’,
bieden steeds meer werkgevers in Peel
en Maas een kans aan werkzoekenden
die door allerlei oorzaken toch moeilijk
aan de slag komen. Niet altijd meteen
in de vorm van een betaalde baan,
maar bijvoorbeeld ook door een werkstage om iemand opnieuw werknemers- en vakvaardigheden aan te leren
of door regelmaat op te bouwen, taal
te leren, enzovoorts.”
De gemeente ondersteunt ondernemers en bijstandsgerechtigden door tal
van mogelijkheden samen bespreekbaar te maken.

Mijn naam is Noortje Rutten en ik ben dagelijks
bezig met doodgewone zaken. Mijn bedrijf
Consendo, uw steun voor nu en later, begeleidt
mensen rondom verliessituaties met als doel
om ze zolang mogelijk zelf de regie in hun
persoonlijke situatie te laten behouden.

Langstlevende regeling: wat houdt dat in?
Situatie (namen zijn ﬁctief): Harry Joosten en Trees Peeters zijn getrouwd in
gemeenschap van goederen. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren,
Tom, Maud en Lisa. Zij wonen in een eigen huis, welke niet meer is belast
met een hypotheek. Daarnaast hebben ze nog wat spaargelden. Een testament hebben ze nooit gemaakt. Geheel onverwachts komt Trees te overlijden.
Vraag: wie is er erfgenaam van Trees?
Omdat Trees geen testament heeft gemaakt en Harry en drie kinderen achterlaat, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling. Deze wettelijke verdeling
houdt in dat Harry alle goederen krijgt toebedeeld onder de verplichting om
alle schulden te betalen. Tom, Maud en Lisa zullen een vordering op Harry
krijgen ter grootte van hun erfdeel. Zij kunnen dat erfdeel pas opeisen bij
overlijden, faillissement of schuldsanering van Harry. Kortom, Harry en de
drie kinderen zijn de erfgenamen van Trees, ieder voor het 1/4 gedeelte.
Waarom een testament maken?
De wettelijke verdeling is niet meer dan een goede basisregeling, welke in
een testament gewijzigd c.q. aangevuld kan worden. Zo hadden Harry en
Trees in een testament vast kunnen leggen dat de erfdelen van de kinderen
ook opeisbaar zijn bij opname van de langstlevende in een zorginstelling
(hetgeen gunstig kan zijn voor de eigen bijdrage van de zorg) en bij een
hertrouwen met een nieuwe partner.
Verder hadden Harry en Trees vast kunnen leggen dat alles wat de kinderen
erven, van de kinderen zelf zal blijven voor het geval zij gaan scheiden. Dit is
de zogenaamde privéclausule, waarmee je vastlegt dat de “koude kant” geen
aanspraak op de erfenis kan maken in geval van een echtscheiding.
Een laatste reden om een testament te maken is een belastingtechnische
reden. Door het opnemen van een aantal ﬁscale faciliteiten (waaronder een
renteclausule en afvullegaat) kan er erfbelasting bespaard worden. In een
volgende column zal hier dieper op in gegaan worden.
Meer weten over de langstlevende regeling en het maken van een testament? Bezoek onze gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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Na een huwelijk van bijna 60 jaar is na een kortstondig ziekbed
mijn zorgzame en lieve vrouw, “oos mam” en oma rustig en kalm
ingeslapen

Trees Heijnen-Ebisch
echtgenote van

Jan Heijnen
* Panningen, 4 maart 1933
Panningen:
Panningen:
Neer:
Egchel:
Panningen:

Lieve mam, oma en schoonmoeder,
We zullen je missen
met alles wat we samen deden.
Maar we zullen het onthouden
als een kleurrijk verleden.

† Venlo, 3 februari 2017
Jan
Harrie
Mieke en Henk
Andrea en Pieter
Pieter-Jan en Lian
Oma’s kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Annie Sonnemans - Geraads
echtgenote van

Jan Sonnemans †
* Oppe Ruiver, 30 oktober 1926

† Helden, 6 februari 2017

Ruijsstraat 30, 5981 CN Panningen
Op woensdag 8 februari hebben we afscheid genomen in het
crematorium te Blerick.

Panningen: Mat en Henriëtte
Inge, Myrthe
De Steeg: Riny en Chris
Thijs en Petra
Familie Geraads
Familie Sonnemans

Herinner mij
niet in sombere dagen
Herinner mij
in de stralende zon
Herinner mij
hoe ik was, toen ik nog alles kon

Dien Huijs-Strijbos
Grashoek, * 28 november 1928

Venlo, † 1 februari 2017

echtgenote van

Jac Huijs †

Oos mam is op 1 februari op 88-jarige leeftijd in het bijzijn
van haar kinderen en kleinkinderen vredig ingeslapen.
De zeswekendienst zal gehouden worden op 19 maart,
om 10.00 uur in de Heilige Lambertuskerk te Helden.
Familie Huijs
Familie Van Oijen
Correspondentieadres: Familie Huijs
18 Novemberring 97, 5981 EV 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.

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

Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

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

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

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dochter en
zusje van
Rob, Eva,
Yfke en Puck
van Spijk-Holthuijsen
Ignatiusstraat 11
5984 PE Koningslust

Bo



Geboren op 3 februari 2017

Giel
Zoon en broertje van
Nick en Bianca Joosten
Guusje en Teun
Hondsheuvelstraat 8
5981 PV Panningen

Correspondentieadres:
Riny Sonnemans
Bentincklaan 22, 6994 CL De Steeg
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 13 februari om 10.30 uur,
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte,
Kerkplein 3 te Kessel,
waarna we mam bij pap te rusten leggen
op het r.k kerkhof aldaar.
Mam is thuis op de Ruijsstraat 82A te Helden.
U kunt afscheid van haar nemen op vrijdag 10 februari
van 13.30 - 14.30 uur, of in overleg met de familie.

levenspartner van

Frens Van Oijen †

Geboren
24 januari
2017

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling,
enz. Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.

Computerproblemen? Ondersteuning
Vista en Windows Live mail afgelopen!
Uitstel van aanschaf nieuwe pc?
Trage of virale pc? Karel Heines Baarlo
06 50 96 29 15. Verdere info en tips:
www.karelheines.nl
Te huur gevraagd woonruimte in
buitengebied van Peel en Maas.
Woonkamer, keuken, slaapkamer,
badkamer en berging van ± 10-15 m²,
tuin. All in prijs € 450.-/€ 500.Tel. 06 46 73 12 31.
Te huur 2-persoons appartement
vanaf 1 maart, Mariaplein 9, Helden.
Nadere info: T. van der Heijden,
tel. 077 307 22 39.

Hartelijk dank
aan alle mensen die ons
60-jarig huwelijk hebben
doen slagen. De vele kaarten,
bloemen en goede wensen,
het was geweldig.

Nol en Leny
Kurvers-Jacobs
Een bed over? Gezocht ouder/gezin
om 3 maanden bij te slapen. Ik,
Sophie Pater 16 jaar wil graag bij u
logeren tegen betaling zodat ik stage
kan lopen in mei bij Chateau de Raay.
06 22 12 04 82
sophiepater4@gmail.com
Reanimatie en AED cursus.
Volg een cursus reanimeren en
AED bedienen in 3 avonden. In
maart op donderdag 9, 16 en 23
februari in Panningen. Informatie via
secretarisheldenreanimeren@gmail.com.
Poetshulp gevraagd voor 2 dagdelen
in de week. Voor info gelieve te bellen
met 077 306 10 10.

Tulpen te koop. Wilt u verse tulpen
kopen, dan kunt u het beste bij
Korsten binnenlopen. Ma-vr 10.0012.00 / 13.15-17.00 zat tot 15.00
Hulsweg 3b Beringe.
Valise Atelier & Natuur. Schilderen,
bloemschikken lekker creatief bezig
zijn in een natuurlijke omgeving?
Dat kan in het ruime atelier!
We geven workshops voor alle
leeftijden en maken een programma
met u op maat. www.valise.nl
Tulpen te koop, met zorg geteeld!
Dagelijks 9.30-15.30 vrij-zaterdag
8.30-12.00. Vrijdagmiddag op de
markt in Panningen. Zorgtuinderij
Kaate Zandberg 10 Helden.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
Groenten te koop. Te koop
aardappelen (Frieslanders), uien,
eieren e.a. groenten. Vrij en zat.
09.00 -14.00 Keup 4a Egchel.

Marie Dirkx–Zeetsen
Ós mam, oma en superoma
wordt 100 jaar.
Dit vieren we op 19 februari
bij zaal Habets,
Wilhelminastraat 11a in Baarlo.
Gelegenheid om haar
te feliciteren is er van
15.00 tot 16.00 uur.
Cadeautip

Dikke kus voor de
30-jarige Daisy!
Fleur en Suze
Pedro en Carolien
Harrie en Hildy
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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

Jen Schilderman
16 jaar
Grashoek
Blariacumcollege
Blerick

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Het lijkt mij erg gaaf om zonder
geld zo ver mogelijk proberen te
komen. Ook lijkt mij backpacken
door natuurgebieden in Australië of
Amerika leuk. Ik heb nog nooit een
verre reis gemaakt en het is een
droom om dit samen met vrienden
mee te mogen maken.
Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik ben een vreselijke danser, maar ik
zou het wel graag willen leren. Welke
stijl dans maakt mij niet uit. Verder
zou ik op technisch en wiskundig
gebied wat bij willen leren. Op school
ben ik hier niet zo goed in.

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik heb altijd al de mogelijkheid willen
hebben om mezelf te kunnen tele
porteren. Dit lijkt me handig op school.
Onder een saaie les kan ik dan even
naar huis.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Ik heb in mijn hoofd een bucketlist,
deze zou ik graag willen uitvoeren.
Op deze lijst staan verschillende,
vooral avontuurlijke, dingen. Dit zijn
bijvoorbeeld parachutespringen,
een hoge berg beklimmen of
diepzeeduiken.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb drie jaar havo gedaan op de
middelbare school. Nu zit ik in het
examenjaar van vmbo-t. Ik ben iemand
die alles wil afmaken waar ik aan
begin. Daarom wil ik volgend jaar

jongeren 07

aan
Jen Schilderman

doorstromen naar de havo en toch mijn
opleiding afmaken.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Engels is altijd al mijn favoriete vak
geweest. In het dagelijks leven ben
ik er ook veel mee bezig. Ik kijk vaak
Engelse films of ik lees een Engels
boek. Wiskunde en rekenen vind ik niet
zo’n leuke vakken. Bovendien zijn het
ook niet mijn sterkste vakken.
Wat is je favoriete hobby?
Naast het schrijven van verhalen is
muziek mijn grootste passie. Al jarenlang zing ik en daarbij speel ik gitaar.
Ik zou dit de hele dag kunnen doen,
mits ik hier de tijd voor had. Ik treed
ook wel eens op wanneer er open
podia georganiseerd worden.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben misschien wel een beetje verslaafd aan Netflix. Niet extreem, maar
ik heb behoorlijk wat films gekeken.
Ook kijk ik graag series, bijvoorbeeld

Orange Is The New Black of American
Horror Story.
Wat is je droombaan?
Mijn droom is om later journalistiek te
gaan studeren. Het lijkt me superleuk
om dan bijvoorbeeld bij een krant of
een tijdschrift te gaan werken. Dan zou
ik graag columns of reisverslagen willen schrijven.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
gewoon ben gebleven. Ik laat me niet
snel beïnvloeden door anderen en ik
doe mijn eigen ding. Mijn slechtste
eigenschap is dat ik wel eens kan doordraven in mijn doelgerichtheid. Als ik
iets in mijn hoofd heb, dan ben ik niet
meer te stoppen.
Waar zouden anderen zich het meest
over verbazen als ze dat over jou te
weten zouden komen?
Wat veel mensen niet van mij weten, is
dat ik mij een jongen voel. Ik ben hier
zeker van, maar ik zit wel nog in het
beginstadium. Het belangrijkste is dat
ik mezelf blijf. Mijn omgeving reageert
hier gelukkig superpositief op.
Wie kent jou het beste?
Mijn vriendin kent mij het allerbeste.
Met haar kan ik letterlijk over alles
praten. Ze is er altijd door dik en dun
voor mij.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Als ik terug zou gaan in de tijd, dan zou
ik mijzelf meegeven dat andermans
mening geen invloed mag hebben op
je gedrag of hoe je je voelt. Je moet
gewoon jezelf zijn. Dit advies heb ik vaak
gehoord, maar toen luisterde ik er niet
bewust naar. Later denk je er aan terug
en realiseer je je dat het echt wel klopt.
Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik ben iemand die belachelijk veel
emoticons gebruikt. De emoticon die
ik het meest gebruik, is de emoticon
van het drolletje. Ook de emoticon die
huilt van het lachen, valt bij mij in de
smaak. Ik gebruik de emoticons achter
een grappig bericht of een bericht dat
eigenlijk nergens op slaat.
Introvert of extravert?
Ik ben altijd al introvert geweest.
Dit betekent niet dat ik altijd rustig ben.
Ik kan erg druk zijn, maar daarna moet
ik altijd even opladen. Wanneer andere
mensen druk zijn, ben ik meestal moe
en rustig.

Boekhandel
Panningen
Markt 29, Panningen
T 077 - 306 01 11
www.blz.nl/boekhandel-panningen

Wij hebben het samen gezellig gemaakt.

Markt 33, Panningen
T 077 - 307 73 26
www.restaurant-onz.nl

Benieuwd? Kom ook kijken!

Feestelijke her-OPENING 17 februari 10.30 uur

Vanzelf
sprekend?
Terwijl ik mijn hete thee
dronk, luisterde ik naar het
gesprek dat zich rond de tafel
afspeelde. Iemand vertelde
over haar baan. Zij is juffrouw
op een basisschool. Niet alleen
heeft ze een klas met Neder
landse kinderen, ze geeft ook
les aan een klas met elf
kinderen die gevlucht zijn
vanuit het buitenland naar
Nederland.
Deze kinderen hadden,
na lange tijd in asielzoekers
centra gezeten te hebben, nu
een verblijfsvergunning waar
door ze zich een tijd in Neder
land mogen vestigen. Deze kin
deren hebben bijna niets in dit
land, vertelde de juf, maar
konden gelukkig wel naar
school. Ze vertelde dat deze
kinderen heel erg leergierig zijn.
Ze gingen naar niets liever dan
naar school om te leren.
Deze leergierigheid zette mij aan
het denken. Wij, Nederlandse
kinderen, zijn opgegroeid met
het feit dat naar school gaan
normaal is. Het lijkt normaal dat
wij onderwijs krijgen op de
basisschool en middelbare
school. Maar als je denkt aan de
kinderen die vluchten of de
kinderen in ontwikkelingslanden,
is dit onderwijs helemaal niet
vanzelfsprekend. Omdat wij het
normaal vinden dat wij naar
school kunnen, zien we het soms
als iets negatiefs. “Ik heb geen
zin in school!”, “Ik ben veel
liever thuis” en “Wanneer is het
weer vakantie?” zijn opmerkin
gen die niet te vermijden zijn bij
de Nederlandse leerlingen.
Ook zie ik dat sommigen weinig
motivatie hebben en leerlingen,
in vergelijking tot de kinderen
uit de klas van deze juffrouw,
niet meer zo leergierig zijn en
liever andere dingen doen.
Na dit gesprek probeer ik mij te
realiseren dat het iets bijzonders
is dat wij elke dag naar school
mogen. En dat het iets bijzonders
is dat ik nieuwe dingen mag
leren die ik in mijn toekomst
nodig ga hebben. En vooral ook
dat ik in een land woon waar
onderwijs bijna vanzelf
sprekend is.

08

winkel&bedrijf

09
02

Sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen

Bijeenkomst in
Koningslust
In Koningslust vindt op dinsdag 14 februari een bijeenkomst plaats over
de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in het dorp. De avond
wordt georganiseerd door de Open Jongeren Beweging (OJB), voetbal
vereniging VV Koningslust, Vereniging Voor Ouders (VVO), basisschool
De Springplank en de medezeggenschapsraad van de school.
De partijen gaan samen met
welzijnsinstelling Vorkmeer en Esther
Bonné, kindergedragsspecialiste bij
Umoja 4 Kids, in gesprek met ouders uit
Koningslust. “Alle ouders zijn welkom
voor een positieve en inspirerende
avond die in het teken staat van een

saamhorig Koningslust”, laat de organisatie weten. “Samen gaan we op zoek
naar een Koningslust waar iedereen
zich rijk mag voelen, zich volop kan
ontwikkelen en zichzelf mag zijn.”
De avond begint om 19.30 uur en
vindt plaats in dorpshuis De Sprunk.

Best Managed Company

Bruynzeel en
WP Haton in de prijzen
De Panningse bedrijven Bruynzeel Storage Systems en WP Haton zijn
voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Best Managed Company.
Accountancybureau Deloitte maakte voor het negende jaar op rij bekend
welke bedrijven uit het midden- en groot bedrijf in Nederland het best
geleid worden.
Over het jaar 2016 werden
63 bedrijven beoordeeld met de titel
Best Managed Company. WP Haton
en Bruynzeel mogen zich nu dus een
jaar langer Best Managed Company
noemen. In totaal zijn in Limburg maar
zeven bedrijven die de titel toeg
ewezen kregen, waarvan dus twee
die op hetzelfde industrieterrein in
Panningen liggen.

Omzet van minimaal
25 miljoen euro
Op donderdag 16 februari worden
tijdens een gala de predicaten officieel
uitgereikt aan alle bedrijven die de titel

toegewezen hebben gekregen. Er is
geen prijs verbonden aan de titel.
Deloitte beoordeelde de bedrijven
aan de hand van het Business Maturity
Model dat samen met de Universiteit
Utrecht ontwikkeld is. Met dit model
kunnen alle organisatiedimensies,
zowel intern als extern, onderzocht
worden, zo schrijft Deloitte op de
website. Het Best Managed Companiesprogramma richt zich op Nederlandse
ondernemingen die een omzet kennen
van minimaal 25 miljoen euro, financieel gezond zijn en een aandeelhoudend
of zelfstandig bevoegd management
hebben, zo is eveneens te lezen op de
website van het accountancybedrijf.

Aerial Yoga in Helden
In Helden is het sinds kort mogelijk om een nieuwe manier van yoga te beoefenen. In plaats van
met beide benen op grond, hang je bij aerial yoga juist in de lucht. De oefeningen worden gedaan in
een doek die bevestigd is aan het plafond. Yogastudio Lekker Laeve hield zaterdag 4 februari een
eerste les en ook vrijdag 10 en zaterdag 11 februari is het mogelijk om in Helden yogaoefeningen te
doen met de voetjes van de vloer.

Oh, zit dat zo!
Dalend woningaanbod
zorgt voor prijsstijgingen
Door: Rick Schiffelers, Register Makelaar Taxateur o.z.
De woningmarkt heeft het in 2016 goed gedaan. In heel Noord
Limburg zijn bijna 30 procent meer woningen verkocht dan een jaar
eerder. De woningprijzen zijn met 3,7 procent gestegen ten opzichte van
vorig jaar en herstellen dus ook langzaam. De tijd dat woningen te koop
staan loopt ook terug. Dit is met name in twee-onder-een kapwoningen,
hoekwoningen en appartementen terug te zien is, terwijl de verkooptijd
bij de vrijstaande woningen nog steeds licht oploopt.

aspergeteelt
Vd Beucken Aspergeteelt is een middelgroot modern
aspergebedrijf dat zich bezig houdt met de teelt van
witte asperges.
Wij zoeken:

Tijdelijke
versterking

m/v

van ons team voor de periode van april t/m mei.
De taken bestaan uit het begeleiden en controleren van
seizoensarbeiders tijdens de oogst.
Ben je in bezit van rijbewijs B, heb je affiniteit met
asperges en interesse neem dan contact op met:

vd Beucken aspergeteelt

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden mob 06 29 13 66 63
info@vdbeucken.nl

Onder de twee-onder-een
kapwoningen en hoekwoningen
zien we dat er te weinig woningen
worden aangeboden om aan de
vraag te voldoen. Daardoor stijgen
de woningprijzen in dit segment
relatief hard. En dat maakt het voor
starters nóg moeilijker om een passende woning te kopen, zeker met
de geldende strikte financieringsregels. Het is dus zaak om een flinke
inhaalslag te maken met nieuwbouw. Snelheid is daarbij geboden,
zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en variatie. Als de nieuwbouw
te lang op zich laat wachten zullen
de prijzen in dit tempo doorstijgen
en starters straks helemaal niet
meer aan bod komen.

Bijna alle woningen worden weer
vanuit de eerste vraagprijs verkocht
en het aanbod dat kort op de markt
is geweest, maakt een steeds groter
deel van de markt uit. Als je de juiste
woning op het juiste moment, maar
vooral ook op de juiste wijze op de
markt brengt, zijn transactieprijzen
boven de vraagprijs mogelijk. Het
inschakelen van een makelaar is juist
bij deze erg courante woningen van
grote toegevoegde waarde. De makelaar kent de kopers en weet een
grotere groep kopers voor deze
woningen te bereiken, kanalen zoals
bijvoorbeeld Funda worden optimaal
ingezet. Daarnaast kan de makelaar
duidelijkheid bieden hoe je omgaat
met meerdere kopers voor dezelfde

woning. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het schriftelijkheidsvereiste wat
maakt dat zelfs na een mondelinge
koop partijen zich nog kunnen
bedenken.
Het huidige consumentenvertrouwen, de historisch lage hypotheekrente en het dalende
woningaanbod zal er naar verwachting voor zorgen dat de markt
ook in 2017 in Noord Limburg
de ingeslagen weg van groei zal
voortzetten.

www.intermakelaars.com
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GEPLUKT Resie Kempen-Derks

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.

Marco geboren in 1989, op onze
trouwdag, in het voormalige kantoor
van de bankdirecteur geboren.”
Inmiddels woont het gezin al ruim
27 jaar in Egchel. “Marco woont sinds
juli samen met zijn vriendin Chantal
en hij werkt bij Defensie. Onze zoon
Guido van 22 jaar woont nog thuis en
werkt bij Sieben B.V., maar wil weer
een opleiding gaan volgen. Daarnaast
hebben we nog onze waakkat Bros.”

Ambassadrice
voor Egchel
Resie werkt sinds 1978 als adviseur
particulieren, het aanspreekpunt voor
klanten, bij Rabobank Peel, Maas en
Leudal. Daarnaast is ze sinds 2011
namens de bank ambassadrice voor
de kern Egchel. “Dit houdt in dat
ik namens de bank naar vijftig- of
zestigjarige bruidsparen, recepties en
evenementen in Egchel ga. Geregeld
ben ik het aanspreekpunt in het dorp.
Het kost een hoop vrije tijd, maar het is
wel ontzettend leuk werk om te doen.”

Duitse krimi’s kijken
Resie Kempen-Derks mag dan geboren zijn in Luxemburg, ze staat midden in het verenigingsleven van Egchel. Ze werkt bij Rabobank, is ambassadrice
van Egchel, bestuurslid bij het dorpsoverleg en ze was ruim twaalf jaar lid van carnavalsvereniging De Kemphazen. Deze week wordt zij geplukt.
Na ruim twaalf jaar besloten
Resie (58) en haar man Jack (56) in
2016 afscheid te nemen van carnavalsvereniging De Kemphazen in Egchel.
“Daar zijn we altijd met veel plezier
druk mee geweest”, aldus Resie. “Ik
was secretaris en mede-voorzitter. Jack
zat in de raad van elf, werd in 2009
prins en was altijd heel betrokken.
Onze zoon Guido was in 2006 jeugdprins. Daarnaast heb ik elf jaar meegedaan met de liedjesavond met het
trio Kiek mer oeht en Jack zit bij Coëp,
de oud-prinsengroep van Egchel. Het
werd allemaal een beetje veel, vooral

met mijn werk. Daarom hebben we
besloten plek te maken voor nieuwe
aanwas.” Carnaval zit hoe dan ook in
het bloed bij Resie. In huis heeft ze in
de rood-geel-groene kleuren versierd
en posters van prins Bas I en het
jeugdprinsenpaar prijken op de ruiten.
“Natuurlijk ga ik met die dagen uit”,
vertelt Resie. “Ik heb er al zin in.”

Geboren in
directeurskantoor
Resie werd als oudste van drie
kinderen geboren in de Luxemburgse

plaats Ingeldorf. “Mijn ouders komen
uit Neer, maar zijn naar Luxemburg
verhuisd om daar te gaan ‘boeren’ met
varkens en asperges. Na zeven jaar zijn
we naar Beaufort verhuisd en toen ik
dertien jaar oud was zijn we in Kessel
gaan wonen. Mijn ouders zijn inmiddels
83 en 81 jaar en wonen nog steeds op
zichzelf in Neer. Ik heb twee jongere
broers. Huub is de middelste en woont
met zijn vrouw in Beringe, John was de
jongste. Hij had de stofwisselingsziekte
SanFilippo Syndroom en is in 2010
helaas overleden.”
Tijdens een avond uit in 1981

leerde Resie de Panningse Jack kennen
bij discotheek Kubke in Helden, nu
Club Palladio. “Tijdens de Meijelse
kermis kregen we verkering. In
1985 zijn we getrouwd en in Helden
gaan wonen, waar we zelf een huis
hadden gebouwd.” Daar woonde het
stel vier jaar. “In Egchel hebben we
toen ons huidige huis gebouwd. Ook
dit keer deed Jack weer enorm veel
zelf. Omdat ons huis was verkocht
en het nieuwe huis nog niet klaar
was, hebben we tijdelijk boven de
Rabobank in Helden gewoond. Daar
is uiteindelijk ook onze oudste zoon

Hoewel ze erg druk is met en voor
anderen, vindt Resie ook nog weleens
een moment voor haarzelf. “Eerst
wandelde ik regelmatig met mijn
vriendin Peet, maar zij is afgelopen jaar
helaas overleden. Nu ga ik er weleens
met Guido op uit. Creatief bezig zijn
vind ik ook heerlijk. Ik zorg graag voor
kleine attenties om bij een geboorte,
receptie of andere gelegenheden uit te
delen. Er staat nog een cursus schminken en sieraden maken op de planning.
Daarnaast plof ik graag met een stuk
chocolade op de bank om naar Duitse
krimi’s als Tatort te kijken. In de zomer
kom ik helemaal tot rust als het lekker
warm weer is. Dat hoeft niet eens ver
weg te zijn. Aan het zwembad hier
thuis is ook prima.”

PUZZEL

Sudoku

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

7

HALLO in Bangkok
Tom Franken uit Egchel kwam vrijdag 3 februari weer thuis na een vijf maanden durend avontuur
in de Thaise hoofdstad Bangkok. Daar liep de student stage bij een interieurarchitect. “In januari
kwamen mijn ouders en zussen op bezoek. We zijn samen naar Chiang Mai en Pai geweest en hebben
een paar dagen in de stad doorgebracht”, vertelt Tom.
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Belgische Lommel

Meijelse majorettes
op het podium
Door: majorette- en dansvereniging MD Meijel
De majorettes van MD Meijel hebben bij de Champions Trophy op
zaterdag 4 februari podiumplaatsen gehaald. De Meijelse vereniging deed
met drie optredens mee en alledrie behaalden ze een podiumplek bij de
wedstrijd in het Belgische Lommel.

Targos Bevo Hc klopt
concurrent Fiqas Aalsmeer
Door: Mat Nellen, handbalclub Targos Bevo HC
Targos Bevo Hc heeft naaste concurrent Fiqas Aalsmeer een gevoelige 26-19 nederlaag toegebracht. Samen met
Kras Volendam zijn zij in de race voor de derde Nederlandse plaats in de eindstand in de BENE-League. Die plek
geeft recht op een gunstige indeling in de strijd om de Nederlandse landstitel.
In een levendige wedstrijd hielden
beide aartsrivalen zich lange tijd goed
in evenwicht. Targos Bevo Hc kwam het
best uit de startblokken en nam een
5-2 voorsprong. Door de beide sterke
verdedigingen en goed keeperswerk
van Markus Hammerschmidt aan
Panningse zijde en Gaby Birjovanu in
het gastendoel, kwamen de aanvallers
nauwelijks aan scoren toe.
Fiqas Aalsmeer knokte zich terug
in de wedstrijd en nam zelfs een 8-5
voorsprong. Targos Bevo Hc kwam ook
weer terug. Op een gegeven moment
hadden de mannen van trainer Harold
Nusser een tien minuten durende

minderheid, omdat de scheidsrechters
strooiden met tijdstraffen. Targos Bevo
Hc stond zelfs even met vier veldspelers. Ook die tegenslagen ving de
mentaal sterke Panningse ploeg op.
Een opofferingsgezind Targos Bevo Hc
verkleinde de achterstand en ging met
12-12 de rust in.
Beide ploegen hadden zich voor
rust voor meer dan 100 procent
gegeven. Met de uitblinkende Nick de
Kuyper was Sonni de Jonge na rust de
grote aanjager, die zijn tegenstanders
gek maakte. Tot 15-15 gaven beide
ploegen elkaar geen duimbreed toe.
Toen kon Targos Bevo Hc eindelijk

een voorsprong van drie doelpunten
forceren. Via 18-25 liep de ploeg uit tot
22-18. Het verzet van Fiqas Aalsmeer
was gebroken. Targos Bevo Hc maakte
het karwei in de slotfase professioneel
af. De zege van 26-19 was verdiend.
Targos Bevo Hc kwam in de stand op
gelijke hoogte met Fiqas Aalsmeer,
maar wat belangrijker was: Bevo
deelde Fiqas Aalsmeer een mokerslag
toe.
Een op een zeer sterkende
verdediging leunende Panningse ploeg
heeft de stijgende leun te pakken.
Deze derde zege op rij versterkt het
zelfvertrouwen.

SSS gastvereniging
LK toestelfinales
Het was de vijfde editie van de
Champions Trophy, een majorettewedstrijd tussen Nederland en België. Vanuit
de Nederlandse kampioenschappen die
in december plaatsvonden, werden de
deelnemers afgevaardigd naar het toernooi in België. Het duo Femke en Renée,

onder leiding van Emmy, behaalde een
derde plaats met 72,35 punten. Het duo
Iris en Joyce, onder leiding van Eline,
behaalde een tweede plaats met 73,00
punten. Soliste Leanne, onder leiding
van Mara, behaalde een eerste plaats
met 76,55 punten.

Door: Ellen Berkers, turnvereniging SSS Helden
SSS Helden was op zaterdag 4 en zondag 5 februari gastheer van de Limburgse kampioenschappen toestel
finales. Alle turnsters plaatsten zich in de voorwedstrijd bij de beste acht per toestel van hun eigen niveau.
Vanuit SSS Helden hadden zich in totaal 37 turnsters geplaatst met in totaal 78 finales. SSS haalde in totaal
tien gouden medailles.

ag 15 februari

rlengd t/m woensd

Wegens succes ve

Janne Driessen werd eerste op
brug in Pupil 1 D2. Lina Lahaije werd
eerste op vloer in Jeugd divisie 4.
Guusje Steeghs pakte goud op vloer
en brug in Jeugd N4. Femke Steeghs
was in Senior divisie 4 de beste op

de balk. Bij Junior divisie 5 mocht
Yvette Gielen het goud op de brug
meenemen.
Bij de Jeugd divisie 3 werd Niki
Meerts eerste op brug en Lieke
Teeuwen eindigde in dezelfde

categorie als eerste op balk.
Doortje Deijkers pakte bij Pupil 1 N3
de winst op de balk. Cielke Verkoeijen
werd eerste op vloer in Pupil 1 N2 en
Linda Verboeket pakte de winst bij
Senior divisie 2 op de brug.

OVU verliest Nederlaag Toernooi
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Negen schutters van handboogschutterij OVU Grashoek deden maandag 30 januari mee aan het Nederlaag
Toernooi van Kunst en Vriendschap in Liessel. Op zondag 5 februari werden de rayon persoonlijke indoorkampioenschappen verschoten in Ysselsteyn.
OVU Grashoek moest tijdens
het Nederlaag Toernooi een gemiddelde van 206.3 schieten en schoot
202.1 punten. Het Liesselse Kunst en
Vriendschap moest gemiddeld 193.3
schieten en schoot 198.8 punten
waardoor Kunst en Vriendschap
met 9.7 punten verschil won.

Hoogste schutter was Jan Verhoeven
met 235 punten. Senior was Jan van
Mullekom met 229 punten. De beste
dame was Gemmy Kempen met
224 punten en compound-schutter was
Cor van Dooren met 219 punten.
Op 5 februari werden de rayon
persoonlijke indoorkampioenschappen

verschoten op de banen van Ons
Genoegen in Ysselsteyn. Vanuit OVU
nam Ge Meijer deel in de tweede
klasse compound. In de eerste klasse
mocht Boy Steegs mee schieten en
Roy van Dijnen stond reserve.
Kijk voor meer informatie op
www.ovu-grashoek.nl
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MVC afgetroefd door
koploper

JC Helden
in Vlaardingen

Door: Theo Tielen, voetbalvereniging MVC’19 Maasbree
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree is er niet in geslaagd om koploper Sportclub Irene punten
afhandig te maken. In een aantrekkelijke wedstrijd bleven de punten terecht in Tegelen.

Door: Mark van der Linden, judoclub JC Helden
Judoclub Helden deed op zaterdag 4 en zondag 5 februari mee aan een
zwaar bezet toernooi in Vlaardingen. De zaterdag was voor de jongste jeugd
en op zondag kwamen de judoka’s van onder de 18 jaar in actie.

Janine Janssen (rechts) werd derde (Foto: Mark van der Linden)

Marco Daniëls (rechts) kon niet stunten (Foto: Math Geurts Fotografie)
Op een erg slecht bespeelbaar veld
werden de toeschouwers toch op een
aantrekkelijke wedstrijd getrakteerd.
In de beginfase ging de wedstrijd nog
enigszins gelijk op, maar langzaam
nam de Tegelse ploeg het heft in handen en binnen het kwartier moest MVCkeeper Tim Van Renselaar al twee keer
met de voet redden op een inzet van
Tegelse kant. MVC ’19 kon hier slechts
weinig tegenover stellen. Het belangrijkste wapenfeit was een goed
genomen vrije trap van Marco Daniëls

die via de voet van Ron van de Kerkhof
in de handen van Irene-doelman Davy
Dorssers belandde. MVC’19 hield tot
de 41e minuut stand, tot Irene-spits
Ferdi Janssen met een schitterende
afstandsknal via de onderkant van de
lat de score opende, 1-0.
In de tweede helft veranderde er
weinig aan het spelbeeld. Irene bleef
domineren en verdubbelde in de 60e
minuut de voorsprong door Jeroen
Thijssen die van binnen het zestienmetergebied de bal in de lange hoek

voorbij de kansloze Tim Van Renselaar
wist te punteren. Aan de andere kant
had Marco Daniëls pech toen zijn
schot via de handen van de keeper
en de binnenkant van de paal niet in
het doel verdween. De druk van Irene
hield echter aan en de 3-0 van Davy
Elmir was dan ook een logisch gevolg.
MVC scoorde wel nog de eretreffer toen
Joris Timmermans een keiharde vrije
trap van Ron van de Kerkhof die de
Irene-keeper niet kon vasthouden van
dicht bij binnentikte 3-1.

Koppel LinssenVan Deursen kampioen
Door: beugelclub De Treffers Maasbree
Bij beugelclub De Treffers uit Maasbree werden zondag 29 januari de finales gehouden van het Koppeltoernooi
2017. In hun Treffers-beugelhuis was het dringen geblazen om de wedstrijden te bekijken.

Milou Verlaek startte samen met
Marlouk Colbers in de -28 kilogram.
Beiden gingen goed van start. Milou
wist knap één partij te winnen. Daarna
verloor ze er echter twee. Marlouk
was weer in topvorm en won al haar
partijen vol overtuiging. Linsday van
Os judode sterk en wist knap derde
te worden. Aron Theunissen judode
ongekend goed en vooral ook mooi.
Hij scoorde punt na punt en won maar
liefst zes partijen. De partij om plek drie
ging nipt verloren en daarom eindigde
hij als vierde. Owen van Dijk begon ook
erg sterk en wist twee partijen met
mooie linkse heupworpen te winnen.
Hij kwam echter nog de nodige kilo’s te

Verbruggen
Limburgs kampioen
Door: paardensportvereniging De Maasruiters
Lonneke Verbruggen is samen met haar pony Bell Boy Limburgs
kampioen geworden bij het dressuur voor pony’s. De wedstrijd om het
kampioenschap vond plaats op zondag 5 februari in manege Hermkushof
in Merselo. Lonneke is lid van paardensportvereniging De Maasruiters uit
Kessel.
Lonneke en Bell Boy wisten in
de klasse B-L2 met een percentage
van 67,17 procent de titel binnen te
slepen in hun klasse. Het duo mag

In poulewedstrijden werd gestreden voor de finaleplekken. Het waren
spannende wedstrijden, maar uiteindelijk waren het Joep Linssen en Pietje
van Deursen die tegen John Wilms en
Frans Vervoort in de finale stonden.

In de uiterst spannende finale
ging het koppel John Wilms en Frans
Vervoort voortvarend van start. Zij
namen meteen vier punten voorsprong.
Maar het koppel Joep Linssen en Pietje
van Deursen kwamen steeds beter in

hun spel en langzaam werd de opgelopen achterstand tenietgedaan. In het
eindspel gingen beide koppels gelijk
op en kon het koppel Joep Linssen en
Pietje van Deursen met het minimale
verschil de winst grijpen: 30-28.

kort en verloor ook twee partijen.
De zondag was het de beurt aan
de heren en dames onder de 18 jaar.
Cas Janssen, Umberto Coopmans en
Jarno Hoenson judoden erg goed.
Zij lieten mooi judo zien en knokten vol
overtuiging. De heren wisten echter
niet tot het podium door te dringen.
Janine Janssen moest daarom de eer
van de club hooghouden. Zij judode
erg goed en won knap twee partijen,
waaronder van de nummer twee van
Nederland. Twee dames waren nog
een maatje te sterk en Janine eindigde
als derde. Een erg knappe prestatie
om in haar eerste jaar -18 het podium
te halen.

www.haardstede.nl

dankzij de Limburgse titel meedoen
aan de Nederlandse kampioenschappen die dit jaar plaatsvinden op
11 maart in Ermelo.
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GEMEENTE PEEL EN MAAS

ORGANISEERT VOOR ALLE CARNAVALSVIERDERS

24 FEBRUARI A.S.

18.11 UUR - DE HEUF PANNINGEN
Entree gratis

Programma

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

18.11 uur
Optocht van het Huis van de
Gemeente naar De Heuf in Panningen.

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

18.30 uur
Officieel programma m.m.v. alle
prinsen en verenigingen, Marleen
Rutten, De Breurkes (winnaars P&M
Liedjesfestival), Sjots, Sjeif en oeht de
maot (winnaars presentatieprijs P&M
Liedjesfestival), Manon en Bart, Neet
van unne vrimde, Waem, Botterflaaj,
Springlaevend, Goe Gehusseld, Kiek Oet en Fanfarekapel Baarlo.
21.11 uur
Voortzetting carnavalsfeest
met DJ Rob van Soest.
Presentatie
Robert Janssen
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Bespreking Poll week 04

De politie moet meer doen tegen winkelinbraken
De laatste maanden waren de supermarkten in Panningen verschillende
keren het doelwit van inbraak. De ruiten werden met dikke keien ingegooid
en er werd veel tabak weggehaald. Wat kunnen supermarkten hier nog tegen
doen? Wij vroegen in de poll of de politie misschien wat meer aandacht moest
geven aan het onderwerp. Een meerderheid van 67 procent van de stemmers
was het eens met de stelling dat de politie meer actie moet ondernemen.
Er zou bijvoorbeeld wat vaker langs de winkel gereden kunnen worden, was
de mening van de stemmers. Daarbij zijn er van verschillende inbraken video-

beelden gemaakt. Die zijn inmiddels al gedeeld op Facebook. Misschien dat
daar meer tijd en aandacht aan gegeven moet worden, zodat er ook mensen
opgepakt kunnen worden.
Van de andere kant is het natuurlijk ook zo de supermarkten zelf meer geld
kunnen steken in het beveiligen van hun panden. Ze kunnen er bijvoorbeeld
voor zorgen dat de tabaksproducten niet meer te bereiken zijn voor dieven.
Dan houdt het voor de inbrekers ook snel op.
Voorlopig is het alweer even rustig. De stemmers hopen dat het zo blijft.

Ik doe mee aan Warmetruiendag
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De elfde Warmetruiendag vindt plaats op vrijdag 10 februari.
Om energieverspilling tegen te gaan roepen de initiatiefnemers mensen op om
deze dag de verwarming een graadje lager te zetten en in plaats daarvan een
warmte trui aan te trekken. Volgens Greenchoice Warmetruiendag, de organisatie
achter het initiatief, wordt zo per graad 6 procent energie en dus 6 procent CO2
bespaard. “De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen
doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen”, aldus Greenchoice
Warmetruiendag. De dag wordt elk jaar op of rond de verjaardag van de
inwerkingtreding van het Kyotoprotocol gehouden. Het doel van het Kyotoprotocol

is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering,
wereldwijd te verminderen.
Je kunt je echter afvragen of één zo’n dag nu veel zoden aan de dijk zet.
Als we daags erna weer vrolijk onze thermostaat op 21 graden zetten, dan is al
die energiebesparing zo weer gevlogen. Om echt effect te hebben zouden we
altijd de verwarming een paar graden lager moeten zetten.
Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat alle beetjes helpen. En zo’n
Warmetruiendag is er ook om mensen bewust te maken van energieverspilling.
Ik doe mee aan Warmetruiendag. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Poolse mensen moeten meer doen aan hun integratie
> eens 73% oneens 27%

Bamboo Giant is reeds 22 jaar
gespecialiseerd in het kweken en
verhandelen van tuinbamboes,
met export door geheel Europa.
Daarnaast is het kweken van bamboes voor panda’s een specialisme.
We werken met een gemotiveerd
en betrokken team.
Voor onze administratie zoeken wij een gemotiveerde en ervaren

Hak Bonen

Spa Touch Of

Alle soorten
2 verpakkingen
à 105 -720 gram

Alle soorten
3 ﬂessen
à 1 liter

e
HALVE

administratief
medewerker(ster)
voor 28-30 uur.

PRIJS*

De werkzaamheden bestaan uit:

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Jumbo Spruiten

Milner kaas

Zak 500 gram

Alle plakken,
stukken of smeerkaas
2 verpakkingen
à 150-450 gram

e
HALVE
PRIJS*

Geldig t/m dinsdag

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Jumbo Boerenkool
of Andijvie
2 zakken
à 300-400 gram

Geldig t/m dinsdag

Kies en mix
3 bakjes kipdij-braadsticks of rundergehakt
à 600 gram, kipkrokantschnitzels,
gehaktschnitzels of visburgers à 4 stuks,
gehaktstaven of grilburgers à 5 stuks
of runderchipolata’s à 8 stuks

e
HALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

Het verzorgen van de facturatie;
Controle en verwerking van inkoopfacturen;
Het voeren van debiteuren- en crediteurenadministratie;
Het uitvoeren van betalingen;
Opstellen van tussentijdse/periodieke cijfers en voorbereiden van de jaarrekening;
Het verzorgen van de BTW-opgave;
Het uitvoeren van voorkomende administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
• Je hebt een afgeronde MBO-opleiding/MBO werk- en denkniveau op niveau 4
met kennis van boekhouden en financiële administratie;
• Je hebt ervaring met het boekhoudprogramma Exact;
• Je beheerst de Duitse en Engelse taal in woord en geschrift;
• Je beschikt over computervaardigheden (Ms-office-pakket);
• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen en een klantvriendelijke
houding;
• Je bent accuraat;
• Je bent stressbestendig.

Zinvol
werk
Er zijn altijd mensen die op
zoek zijn naar werk. Het lijkt me
vreselijk het gevoel te hebben
overbodig te zijn. Ik ben net
terug van vakantie en moet er
dus tegen kunnen. Hoewel ik het
toch wat rustiger aan moet
doen. Dat had mijn lichaam me
al maanden geleden laten
weten. De dokter trouwens ook.
Gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Komt goed. Er zijn
mensen die zeggen ‘mijn werk is
mijn hobby’. Dat zeg ik niet op
die manier, want dan lijkt het of
ik aan het hobbyen ben als ik
probeer iets zinnigs te zeggen in
een preek, uitvaartdienst,
doopviering, bij ziekenbezoek of
zomaar een gesprek. Dat zou te
lichtvoetig lijken. Maar voor mij
en iedereen is het wel belangrijk
dat je je werk met plezier en
voldoening doet. Ik ken iemand
die iedere ochtend met grote
tegenzin naar zijn werk rijdt.
Vreselijk toch! Hij telt de dagen
tot zijn pensionering. En helaas
voor hem en al die mensen die
niet graag werken en zeker voor
hen die het werken lichamelijk
of geestelijk te zwaar valt:
die pensionering schuift steeds
op. Maar ik ga nog even door.
Ook al trek ik sinds een paar
maanden van Drees. De ouderen
onder de lezers weten wat dat
betekent: dat het geld zomaar
bij je binnenrolt. Maar als
65plusser blijf ik toch nog graag
wat doen. Want iets voor een
ander kunnen betekenen,
geeft inhoud aan je leven en
voldoening. Door zinvol werk
voel je je waardevol en nuttig.
Maar dan wel met niet
teveel sleur of stress.
Wat mijzelf betreft: ik
geloof dat ik een
prachtige boodschap
van liefde en barm
hartigheid heb, die zin
geeft aan het leven en
mensen wil verbinden.
En iedereen heeft toch
idealen waar hij/zij
zich graag voor inzet in
de gemeenschap.
Als betaald werk of als
vrijwilliger.

Wij bieden je:
• Een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke baan in een klein
enthousiast team;
• Een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden;
• Honorering is conform het functiepakket en werkervaring (CAO glastuinbouw).

Geldig t/m dinsdag

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

•
•
•
•
•
•
•

opinie 13
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Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht
voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd
voor grootverbruikers en/of wederverkopers.

Ben je enthousiast geworden, mail dan jouw motivatie en CV naar
administratie@bamboogiant.nl t.a.v. Mevr. I. van den Beuken

BAMBOO GIANT NEDERLAND BV

Kleine Heitrak 10, 5721 SC Asten (N-Br.) Tel. 0493-342791

Algemene informatie op www.bamboogiant.nl

pastoor
Peter van der Horst
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Aangepaste dienstverlening

Op donderdag 16 februari is vanaf 16.00 uur het aanvragen van documenten, verklaringen
en uittreksels (Burgerzaken) niet mogelijk. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen is ook niet mogelijk.

Gezocht: extra ogen en oren!

Burgernet zoekt extra ogen en oren in Peel en Maas. Burgernet is een samenwerking
tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Een telefonisch netwerk zorgt ervoor dat inwoners mee kunnen zoeken naar
bijvoorbeeld vermiste kinderen.

Aangepaste openingstijden

• In verband met Carnaval is het Huis van de Gemeente op vrijdag 24 februari vanaf 13.00 uur
gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
• Op zaterdag 25 februari, maandag 27 februari en dinsdag 28 februari is het Huis van de
Gemeente gesloten. De bibliotheek is ook gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte
geboorte of overlijden zijn we op maandag 27 februari én dinsdag 28 februari geopend van
9.00 tot 10.00 uur.

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt
ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te
raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Veel inwoners van Peel en Maas hebben zich al aangemeld voor Burgernet. Bijna 8.300 mensen
helpen nu al mee bij een zoekactie die wordt gestart via Burgernet. De kans van slagen bij
opsporingsacties wordt groter bij meer aanmeldingen, dus meld u ook aan!
Hoe werkt Burgernet?
U ontvangt bij bijvoorbeeld een heterdaad inbraak of een vermist kind een telefonisch bericht
of een sms via uw (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Signaleert u iets dan geeft u dit door via het gratis nummer
0800 0011. Deelnemers krijgen na afloop van de Burgernetactie een bericht wat het resultaat
van de actie is geweest. Aanmelden voor burgernet kan ook via www.burgernet.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

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.

Renovatie Piushallen
In de afgelopen raadsvergadering heeft PvdA/GroenLinks met veel pijn
en moeite ingestemd met het verlenen van een extra krediet van
188.000 euro voor de renovatie van de Piushallen in Panningen.
De Stichting Sporthallen Helden
(SSH), die de Piushallen beheert,
draagt zelf 100.000 euro bij aan
het tekort. Van onze zijde was er
veel kritiek op de wijze waarop de
overschrijding van 288.000 euro is
ontstaan en over het late tijdstip

waarop de gemeenteraad hierover
werd geïnformeerd. Onze fractie heeft
uiteindelijk ingestemd omdat SSH
anders failliet zou zijn gegaan met
alle negatieve consequenties voor de
(plaatselijke) aannemers van dien, die
nog 200.000 euro moeten ontvangen

voor geleverde werkzaamheden.
Aangezien het niet helemaal
helder is hoe dit tekort heeft kunnen
ontstaan, heeft onze fractie om een
nader onderzoek gevraagd. Dit om
inzichtelijk te maken op welke wijze
de overschrijdingen hebben kunnen
ontstaan en op welke wijze de
besluitvorming hieromtrent heeft
plaatsgevonden. Het doel hierbij is om
te leren van dit proces zodat eventuele

dreigende overschrijdingen bij nieuwe
grote projecten beter in de hand zullen
worden gehouden.
Wethouder Van Kessel heeft in de
raadsvergadering aangekondigd een
onderzoek voor te bereiden en samen
met de gemeenteraad de randvoorwaarden in te vullen.

Samen sterk achter ’Onze Moes’
Over vijf weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals u weet, heeft
Peel en Maas een eigen kandidaat: Mustafa Amhaouch uit Panningen.
’Onze Moes’ staat op een zeer verkiesbare 15de plek bij het CDA.
Afgelopen zaterdag maakten we een groepsfoto met ruim
zestig inwoners uit de gemeente
die letterlijk en figuurlijk achter
Amhaouch staan. ”Dit is hartverwarmend en het geeft mij heel veel energie”, aldus Amhaouch. ”Geweldig dat
zoveel mensen mijn boodschap voor
een beter Nederland en sterker
Limburg steunen.” Voor Peel en Maas
zijn de Kamerverkiezingen dé kans
om wederom iemand uit de eigen
gemeenschap te kiezen als hún

volksvertegenwoordiger in Den Haag.
Met Mustafa hebben we iemand in huis
die de verbinding kan maken tussen
Den Haag en de regio, tussen Den Haag
en Limburg en tussen Den Haag en
Peel en Maas. Maak over vijf weken in
elk geval gebruik van uw stemrecht.
En als u dan gaat stemmen, denk dan
ook even aan Mustafa Amhaouch. Onze
kandidaat uit Peel en Maas. Onze Moes.
Campagneteam Mustafa Amhaouch,
Kamerlid en kandidaat Kamerlid
voor het CDA

Fred Peeters,
raadslid PvdA/GroenLinks
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Géén uitbreiding varkensbedrijf midden in tuinbouwgebied

Raad fluit wethouder terug in kwestie Platveld
De raad van Peel en Maas heeft zijn tanden laten zien. Een ruime meerderheid verwierp vorige week het voorstel van het college om akkoord te gaan met uitbreiding van een varkensbedrijf, midden
in het Meijelse tuinbouwgebied Platveld. Waarschuwingen voor juridische gevolgen werden voor lief genomen. De raad ging wél akkoord met de voorgestelde betaling van de meerkosten van de
renovatie van de Piushallen.
De zogeheten ‘besluitvormende’ raadsvergadering van 31 januari begon met het gebruikelijke
vragenhalfuurtje. Daarin vroeg AndersNu wat er waar is van de geruchten dat het Vorkmeerpand aan
de Ruijsstraat in Panningen wordt gesloopt. Daarop aansluitend wees de fractie ook op de groeiende
behoefte aan ruimte voor specifieke woongroepen, zoals bijvoorbeeld het initiatief Knarrenhof in Helden.
Wethouder Paul Sanders (VVD) antwoordde dat er voorlopig geen sloopplannen zijn, mede omdat
de huidige huurders nog een contract voor drie jaar hebben. Hij beloofde de raad te informeren over
relevante ontwikkelingen rond het pand. Hij zei verder dat het college open staat voor initiatieven
voor speciale woongroepen, maar waarschuwde ook dat die moeten worden afgewogen tegen andere
woningplannen. Er mag per saldo immers niet méér woonruimte erbij komen dan in de plannen staat.
De fractie Lokaal Peel en Maas wilde van portefeuillehouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) meer
weten over de rol van de gemeente bij de geplande dijkverzwaring en -verlegging in Kessel en Baarlo.
Janssen gaf aan dat hij bij waterschap en Rijkswaterstaat pleit voor een goede ruimtelijke kwaliteit én
voor een optimale gebruikswaarde van het gebied langs de Maas. Om daarvan een goed beeld te krijgen,
spreekt hij ook met bewoners en ondernemers in het gebied.
Bouwen in beekdal
Het eerste agendapunt na het vragenhalfuurtje betrof het twee weken geleden al (opiniërend) besproken
bestemmingsplan voor de bouw van twee woningen nabij de locatie Soeterbeek 34 in Baarlo. Het plan
voldoet volgens het college aan de geëiste ruimtelijk-landschappelijke kwaliteiten. Met hier en daar wat
herinrichting wordt de landschappelijke beleving van de beek zelfs versterkt.
Diverse partijen hadden in de vorige vergadering toch wat zorgen over de extra wateroverlast die de
nieuwe huizen mogelijk zouden veroorzaken, en of de bewoners ze niet zelf ook gevaar van natte voeten
zouden lopen. Vorig jaar was er immers in het gebied flink wat wateroverlast geweest. Ook wezen enkele
partijen op de ‘terughoudendheid’ die de gemeente zegt te betrachten als het gaat om bouwen in een
beekdal.
Na twee weken bedenktijd bleek de raad echter over die twijfels heengestapt, alle partijen gingen alsnog
akkoord. Sommige verwezen daarbij naar het waterschap dat immers ook geen bezwaar heeft.
Platveld: botsende belangen
Het besluit over het tweede bestemmingsplan dat op tafel kwam had heel wat meer voeten in de aarde.
Het betrof de aanvraag voor uitbreiding van een varkensbedrijf in het tuinbouwgebied Platveld in Meijel.
Volgens het college voldoet het verzoek aan alle formele voorwaarden en blijkt dat ook uit diverse
berekeningen. Indiener van het plan is veehouder John Verhoijsen. Twee naburige tuinders verzetten zich
tégen het plan, omdat het zou leiden tot een onaanvaardbare verslechtering van de luchtkwaliteit.
Dat zou slecht zijn voor de gezondheid én voor de afzet van hun tuinbouwproducten (tomaten en
aardbeien), die aan strenge exporteisen moeten voldoen.
Twee weken geleden bleek een meerderheid van de raad al kritisch over het uitbreidingsplan. De
ondernemer heeft in een tweede versie van zijn plan weliswaar een hogere afvoerpijp ingetekend, maar
dat leidt volgens de raad slechts tot verspreiding en verdunning van de uitstoot. In absolute getallen
zorgt de geplande extra stal per saldo voor méér luchtvervuiling in het gebied, met name ammoniak en
fijnstof. Veel fracties willen daar niet aan, ook al omdat de gemeente in het bestemmingsplan de primaat
bij de glastuinbouw heeft gelegd in Platveld.
Portefeuillehouder Arno Janssen wees wederom – net als in de opiniërende vergadering van twee weken
eerder – op de juridische risico’s, mocht de raad het plan afwijzen. De initiatiefnemer voldoet immers aan
alle regels, meent Janssen, en hij kán naar de Raad van State stappen. Volgens Janssen zou hij dan ook
een goed kans maken de zaak te winnen.
Een raadsmeerderheid bleek daar echter anders tegenaan te kijken, onder meer verwijzend naar het
zogeheten Structuurplan en het Bestemmingsplan dat de raad eerder heeft vastgesteld. De PvdA/
GroenLinks-fractie wees erop dat in het geldende bestemmingsplan buitengebied is vastgelegd dat
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geen onevenredige schade mogen toebrengen aan het woon- en
leefklimaat, het milieu en aan de waarde en gebruiksmogelijkheden van gebouwen in de buurt.
De VVD was het daar mee eens. De liberalen willen niet het risico lopen dat het mis gaat.
Ton Hanssen was net als in de vorige vergadering ook uitgesproken tégen. AndersNu wees nog maar eens
op het primaat van de tuinbouw in Platveld, net als Lokaal Peel en Maas. Die partij kwam ook met de
criteria uit het bestemmingsplan buitengebied, en memoreerde ook de 100 arbeidsplaatsen die op het
spel staan bij de tuinbouwbedrijven in de omgeving.
Het CDA worstelde nog het meeste met de botsende belangen bij dit onderwerp. De partij is er niet
zo zeker van dat de omgeving onevenredig te lijden heeft onder de uitbreiding van het varkensbedrijf.
Daarom suggereerde ze om nu geen besluit te nemen en nader onderzoek te laten doen naar de risico’s
voor de omgeving.
‘Samen naar Den Haag’
Anders dan wethouder Janssen zag een raadsmeerderheid wel degelijk goede kansen bij de Raad van
State, mocht initiatiefnemer Verhoijsen in beroep gaan. Een aantal sprekers toonde zich teleurgesteld in

de in hun ogen veel te defensieve reactie van de wethouder. Ze vroegen zich zelfs af of Janssen bij een
eventuele procedure bij de Raad van State het standpunt van de raad wel voluit zou verdedigen.
Bij wijze van grap kwam vanuit de raad daarom de suggestie dat de raad ‘met alle plezier samen in een
bus naar Den Haag’ wil afreizen, om Janssen zo nodig te ‘helpen’. De wethouder verzekerde daarop dat
college en ambtenaren uiteraard uitvoeren wat de raad beslist.
Het idee van het CDA om te laten onderzoeken wat precies het nadeel voor de omliggende
tuinbouwbedrijven is, kreeg geen steun. De andere partijen vonden dat het besluit nu genomen diende te
worden. Bij de stemming kreeg het voorstel om in te stemmen met de uitbreiding van het varkensbedrijf
alleen de steun van het CDA, waarmee het plan dus van de baan is.
Piushallen: lessen trekken
Ook voor het volgende agendapunt nam de raad de tijd. Het ging dan ook om het geruchtmakende tekort
van 288.000 euro op de renovatie van de twee Pius(sport)hallen in Panningen. Die renovatie is, in het
kader van zelfsturing, uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Sporthallen Helden (SSH). Het college
werd onaangenaam verrast door de hoge meerkosten en doordat men pas erover hoorde toen het werk
al was gedaan. Om grotere problemen te voorkomen (een faillissement van SSH) stellen burgemeester en
wethouders voor om de meerkosten te delen: de gemeente betaalt 188.000 euro, SSH 100.000 euro.
Tijdens de opiniërende vergadering had de raad al duidelijk gemaakt bepaald niet gelukkig te zijn met
de gang van zaken. SSH kreeg het verwijt dat het te weinig expertise in huis had gehaald en eerder
contact had moeten zoeken met de gemeente. Maar er waren zeker zoveel scherpe woorden voor
verantwoordelijk wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas) die er volgens diverse fracties meer
bovenop had moeten zitten.
In de vergadering van vorige week beloofde Van Kessel daarom een onderzoek naar de gang van zaken,
om lessen te trekken voor de toekomst. Daarmee kwam hij tegemoet aan een breed gedeelde wens
binnen de raad. Het onderzoek moet nog deze lente zijn afgerond.
‘Ondernemers niet de dupe’
Alle fracties vonden dat ondernemers die nog met onbetaalde rekeningen zitten, niet de dupe mogen
worden. ‘Met de rug tegen de muur’ gingen de meeste partijen daarom akkoord met de voorgestelde
verdeelsleutel, waarbij SSH dus een ton betaalt en de gemeente 188.00 euro.
AndersNu had evenwel moeite ermee dat de gemeente ‘als vanzelfsprekend‘ het tekort aanvulde,
net als het CDA. Die partij vindt dat daarmee te veel het signaal wordt afgegeven dat partijen gemakkelijk
wegkomen met een verkeerde begroting, ‘want de gemeente lapt toch wel bij.’ Ze wilde daarom dat SSH
een groter deel van het ontstane tekort zou betalen. Andere partijen voelden daar helemaal niets voor,
omdat volgens hun uiteindelijk de gebruikers van de sporthal dan de dupe worden, of SSH misschien
zelfs failliet zou gaan.
De PvdA/GroenLinks-fractie vroeg zich ook af of de kwestie geen gevolgen moet hebben voor het
SSH-bestuur. Wethouder Van Kessel antwoorde dat dit aan het bestuur zelf is, maar nam het ook voor
hen op door te zeggen dat het bestuur ‘al veertig jaar goed voor het beheer van de sporthallen zorgt’.
Ook Lokaal Peel en Maas wilde het niet op de spits drijven: ‘Als de gemeente dit zelf had moeten doen,
waren we een stuk duurder uit geweest’, zei de woordvoerder, verwijzend naar de vele vrijwilligersuren
die in de renovatie gestoken zijn. Ton Hanssen zei dat de gemeente moet oppassen dat ze mensen in
zelfsturingsorganisaties die hun nek uitsteken, niet kopschuw maakt. ‘De renovatie is evengoed op de
meest efficiënte manier uitgevoerd.’
Behalve het door wethouder Van Kessel toegezegd onderzoek leidde de kwestie nog tot een tweede
initiatief, op voorstel van de PvdA/GroenLinks-fractie. Die deed de suggestie om een raadswerkgroep in
het leven te roepen die het verloop van grote zelfsturingsprojecten in de gaten houdt. Dat vond de hele
raad een goed idee.
Uiteindelijk stemden het CDA en AndersNu tegen het collegevoorstel over de verdeling van de
meerkosten. Een raadsmeerderheid van Lokaal Peel en Maas, PvdA/GroenLinks, Ton Hanssen en de VVD
ging akkoord, zodat het voorstel werd aangenomen.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

(077) 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Zoals de wind waait?
De raadsvergadering op dinsdag 31 januari had maar enkele punten ter
besluitvorming, waaronder het wel of niet accorderen van een
raadsvoorstel voor uitbreiding van drieduizend varkens bij een intensieve
veehouderij aan de Peelweg in Meijel.
Hier moest na een jaar een
knoop voor worden doorgehakt.
De meerderheid van de raad, inclusief
AndersNu, is tegen deze uitbreiding
die ten koste kan gaan van bestaande
tuinbouwbedrijven. AndersNu vindt
dat het primaat tuinbouw is en er wel
degelijk een onevenredige aantasting
van woon- en leefkwaliteit en milieu

miljoen euro krediet gegeven voor het
aanpassen en moderniseren van de
sporthallen. Nu bleek dat dit was overschreden met maar liefst 288.000 euro.
Eerder spraken wij al van het mes op
plaatsvindt. Wethouder Janssen die het de keel. Dat hebben wij nu herhaald
voorstel met erg veel verve verdedigde, met de toevoeging van een gele kaart
voor wethouder Van Kessel. Een kaart
beloofde dat hij, als de aanvrager de
Raad van State om een oordeel vraagt, die in het bedrijfsleven een rode zou
met dezelfde energie de gemeenteraad zijn geweest met consequenties.
De meeste partijen zoomden nu
zal vertegenwoordigen. Waarvan akte.
in op fouten van de stichting en dat
Het volgende punt waren de
is deels terecht, maar wie heeft het
extra middelen voor de Piushallen.
krediet gegeven en wie hoort daar op
Vorig jaar heeft de gemeenteraad 1,5

Er zal nog een onderzoek
plaatsvinden naar hoe het één en
ander heeft kunnen gebeuren. Of dit
zin heeft, zal uit de opdracht en de
uitkomst moeten blijken. Wat ons
betreft zou het SIF daar eerder voor
in aanmerking moeten komen. Velen
spraken weer van een leermoment.
Volgens ons het meest gebruikte
excuus bij de overheid om falen te
maskeren!

toe te zien? Juist, de portefeuillehouder.
Je kunt je wel verschuilen achter wat
formeel is en moet, maar het zo uit
de hand laten lopen zonder toezicht
van de ambtelijke organisatie, lees
wethouder, is niet te verdedigen.
Van Kessel zei nog iets over de vele
successen van zelfsturing. Waarschijnlijk
is hij vergeten dat bij de vele zelf
sturingprojecten tijdens of na afronding
nog geld bij moest. Dat was het geval
bij projecten in onder andere Kessel,
Grashoek en bij het centrumplan
Maasbree.

Gemeenteraadsfractie
AndersNu

‘Uitbreiden prima, stank, nee bedankt!’
Het besluit over Peelweg 40 is deze week genomen. Een zware
bevalling! De casus leek zo simpel: een varkenshouder wil uitbreiden.
Hij investeert en gaat het aantal varkens opvoeren.
Volgens het college zou de
milieusituatie erop vooruit gaan.
Het college kán ook niet anders
zeggen. Uitbreidingen worden in
Nederland altijd onderzocht en
berekend. Op basis van de overlegde
gegevens worden de nieuwste
technieken gebruikt en daarmee zou
de milieusituatie moeten verbeteren.

Maar Lokaal Peel&Maas was en is
hiervan niet overtuigd. Het worden flink
meer varkens, bijna drieduizend erbij.
En daarmee neemt naar onze mening
ook de uitstoot van schadelijke stoffen
toe. Ja, er komen luchtwassers en ja,
de best beschikbare technieken worden
gebruikt. Maar de luchtwassers zuiveren fijnstof en ammoniak, maar niet de

geur. En daar zit ´m nou juist de kneep.
De vrees bij onze fractie bestaat
dat door uitbreiding van het aantal
varkens de bestaanszekerheid
van de naast gelegen groente- en
fruitteeltbedrijven in het geding
komt. Tomaten en aardbeien die naar
varkens(stront) ruiken koopt niemand
en zeker de grootwinkelbedrijven
niet. Mooie tuinbouwbedrijven ten
gronde richten en daarmee een
kleine 180 arbeidsplaatsen op de
tocht zetten, willen we als Lokaal

Peel&Maas niet op ons geweten
hebben. Naar onze mening zou
de uitbreiding van Peelweg 40 tot
een onevenredige aantasting van
de bestaansmogelijkheden van de
aangrenzende bedrijven leiden.
In het gebied ligt de prioriteit bij
glastuinbouw. Laten we dan zorgen dat
deze ook kunnen blijven bestaan.
Daarom hebben we tegen het
voorstel gestemd.
Edward Wezenberg,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Geen schijnoplossingen voor de Piushallen
Onlangs werd de gemeenteraad ermee geconfronteerd dat het budget
voor de renovatie van de Piushallen in Panningen met 288.000 euro
overschreden is. We vielen zowat van onze stoel toen we dit hoorden.
Hoe had dit project zo uit de
klauwen kunnen lopen? En waarom
hoorde de raad hier pas in december
van? Had de wethouder eerder in
moeten grijpen? Allemaal kritische
vragen die de VVD naar voren bracht
in een pittig debat. Na deze kritiek
kondigde de wethouder een onderzoek aan naar dit gebeuren om lering

te trekken voor de toekomst. Hiermee
was het besluit natuurlijk nog niet
genomen. De raad stond met de rug
tegen de muur. De werkzaamheden zijn
immers al uitgevoerd en de sporthal
is weer open. Er lagen alleen nog
behoorlijk wat onbetaalde rekeningen
van lokale ondernemers. Stichting
Sporthallen Helden (SSH), vrijwil-

ligers die de sporthallen beheren, kon
uit eigen exploitatie een bedrag van
100.000 euro zelf bijdragen en daarmee
zou de gemeente nog 188.000 euro
bij moeten betalen. Een enorm bedrag
en zoals gezegd een onaangename
verrassing. Toch moesten we wel
constateren dat er van dit geld niets ‘in
de Maas gegooid is’ en alles is uitgegeven aan sportnoodzakelijke renovaties.
De sporthallen waren in zeer slechte
staat. De luchtkwaliteit was onvoldoende, de hallen waren schadelijk

voor het gehoor van gebruikers, het dak
was slecht en de waterleidingen zaten
vol met legionella. Ze voldeden gewoon
niet meer aan de eisen. Het budget
was van tevoren te laag ingeschat
door de SSH, maar de gemeente is en
blijft verantwoordelijk en had wat de
VVD betreft bouwkundig beter moeten
toetsen aan de voorkant. We stonden
voor de keuze ‘betalen of niet betalen’.
Wanneer we dat niet zouden doen, gaat
de stichting failliet en worden lokale
ondernemers gedupeerd. De hal komt

weer in handen van de gemeente en
wordt daarmee veel duurder in het
beheer. Een schijnoplossing, waar het
CDA mee kwam, om de rekening nu te
betalen en de volledige 288.000 euro
als schuld onder te brengen bij de SSH
is niet realistisch. Een schijnoplossing:
want dan zou de rekening uiteindelijk opgehoest moeten worden
door de gebruikers en dat zijn de
verenigingen.
Teun Heldens,
raadslid VVD

Wij zijn op zoek naar:

Wij hebben plaats voor een

voor het vervoer van agrarische producten

m/v

actieve leerlingkok

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v

vanaf 18-25 jaar (38 uur per week)

Degenen met passie voor het vak en enige ervaring
genieten de voorkeur. Je werkt in een fijn en goed team.
Heb je interesse?
Stuur dan je cv naar Restaurant Boszicht,
t.a.v. mevrouw Hilda Feijen, info@restaurantboszicht.nl
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Hoe kijkt u terug op

Hoe
kijkt
u terug
op
kijkt
u
terugop
op
HoeHoe
kijkt
u terug
uwuw
laatste
autorit?
uw laatste
laatste autorit?
autorit?
uw laatste autorit?
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl
www.noordervaart.nl

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

www.noordervaart.nl
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Zevenklapper voetballers
BEVO Beringe
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Na een winterstop van bijna twee maanden ging het eerste herenteam van VV BEVO uit Beringe op zondag
5 februari onder aanvoering van prins Roger I van de Beringse Kuus richting Kelpen om te spelen tegen VV GKC.
Het werd een slachtpartij die eindigde in 7-0 overwinning voor de Beringnaren.

Zuur puntverlies
dames Grashoek
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
De Grashoekse dames van het eerste team van volleybalvereniging
VC Grashoek speelden zaterdag 4 februari tegen het tweede team van
VC Olsredlem uit Melderslo. De coach verwachtte dat het geen
gemakkelijk potje ging worden. Dat viel achteraf reuze mee, met
uitzondering van de tweede set.
In een meteen felle opening van
de wedstrijd maakte VC Grashoek de
punten. Dit deden de dames voor
zichzelf, maar ook voor Melderslo.
Een goede pass-bal werd afgewisseld
met een persoonlijke fout. Daardoor
ging de set gelijk op, van 5-5 naar
15-15. Een time-out en de neuzen
omhoog zorgde voor een verbetering, waardoor de set met 25-16 aan
Grashoek toekwam. De coach liet in
de tweede set de opstelling staan,
maar dat liep even anders. Melderslo
speelde vrijuit en aan Grashoekse
zijde gingen vele simpel lijkende

dingen mis. De gehele set werd er
tegen zichzelf gespeeld en de wissels
konden het tij niet keren. Met 25-20
pakte Melderslo de tweede set en
een vlaai van Athos. Grashoek verloor
daarmee een duur puntje in de race
om de eerste plek in de stand.
Set 3 en 4 liet Grashoek zien
waarom ze op plek twee in de
competitie staat. Ze liet Melderslo
met 25-13 en 25-18 geen kans om de
stunt van de tweede set te herhalen.
De overwinning smaakte als een
verlies, dat is wat aan het eind van de
wedstrijd overheerste.

Dario Polman terug
naar Panningen
De eerste tien minuten moest de
BEVO-ploeg nog wennen aan de slechte
staat van het veld, waardoor de thuisclub enkele speldenprikken kon uitdelen. GKC, met acht punten voorlaatste
in deze klasse, kon het vanmiddag niet
bolwerken tegen een ontketend BEVO.
In de 10e minuut nam BEVO dan
ook een voorsprong na een snelle uitbraak over links, waar Sjors van Horen
zich weer naar hartenlust kon uitleven.
Die gaf een voorzet op Rob Minten
die de bal binnenwerkte, 0-1. In de
17e minuut volgde weer een mooie
treffer. Vanaf rechts kwam back Demi
Basten uitstekend mee op en net voor
de achterlijn zorgde hij met een fabu-

leuze omhaal dat de bal kon worden
binnengekopt door prins Roger, 0-2.
De tegenstand van GKC werd steeds
minder, wat de verdienste was van
de vlot combinerende BEVO-ploeg.
Nog voor de pauze resulteerde dit dan
ook in een 0-3 voorsprong na wederom
een uitstekende voorzet van Sjors van
Horen op Kevin Vossen die snoeihard
binnenkopte.
Ongeveer een kwartier na rust
volgde een aanval door het centrum.
Kevin Vossen omspeelde twee
verdedigers en gaf op het juiste
moment diep op Rob Minten, die
snoeihard uithaalde in de verre hoek
en de 0-4 liet aantekenen.

Aanval op aanval golfde op het
doel van de Kelpense tegenstanders af
en het was dan ook geen verrassing dat
enkele minuten later nummer 5 in het
netje lag. Deze treffer kwam op naam
van Sam van Rijt, die op onnavolgbare
wijze de bal aannam, zijn tegenstander
achter zijn standbeen langs omspeelde
en raak schoot, 0-6.
De laatste treffer van deze middag
werd wederom gescoord door Rob
Minten, die in de 79e minuut de
te ver voor zijn doel staande GKCkeeper verschalkte met een lob van
veertig meter, waardoor de geenszins
geflatteerde 0-7 einduitslag op het
scorebord kwam.

Twee zeges voor Olympiadames Panningen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste damesteam van VC Olympia uit Panningen moest in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 februari
twee keer aantreden. Op zaterdag stond de competitiewedstrijd tegen VC Volt 2 op het programma en een dag later
was Polaris de tegenstander in de kwartfinale van de beker. Het weekend leverde twee zeges op voor de
Panningse dames.
Op bezoek bij VC Volt 2 in Beers
ontspon zich vanaf het eerste
balcontact een spannende strijd.
De ploegen deden dan ook niet veel
voor elkaar onder. Als het al eens lukt
om een voorsprong te nemen, dan
werd deze weer ongedaan gemaakt
door de tegenstander. Voor Olympia
liep de blokkering niet zo lekker en af
en toe werden eenvoudige rallypasses
zo slecht verwerkt dat er geen goede
aanval opgebouwd kon worden.
Na ieder een set met 25-23 te
hebben gewonnen, was de stand na
twee sets gelijk. Olympia won de
derde met 28-26 om de vierde weer af
te staan met 25-23. Deze spannende
wedstrijd kon eigenlijk ook alleen

maar beslist worden in een beslissende
vijfde set. Olympia liep vanaf het begin
langzaam weg en kon met een 8-4
voorsprong wisselen van kant. Nog een
keer kwam VC Volt in de buurt, maar
toen op 11-8 Maud Rutten er in kwam
op de service serveerde de wedstrijd
vakkundig uit. Een 15-8 winst in de
vijfde set en daarmee ook de winst in
de wedstrijd.
Na de zware competitiewedstrijd
van zaterdag, moest er op zondag
gespeeld worden tegen de koploper
uit de promotieklasse Polaris uit
Helmond. In de eerste twee sets werd
er al snel afstand genomen van de
tegenstander. De setstanden 25-18 en
25-16 waren duidelijk. Toch lieten de

dames in de derde set de tegenstander
uit Helmond weer in de wedstrijd
komen. Polaris kwam steeds beter in
de wedstrijd en trokde set naar zich toe
met 25-22.
De Panningse dames moesten nu
gewaarschuwd zijn, maar toch keken
ze na het begin van de set weer
tegen een achterstand aan. Nog één
keer werden de koppen bij elkaar
gestoken en uiteindelijk werd de set
dan ook gewonnen met 25-22 en
werd daarmee de halve finale van de
beker bereikt. In die halve finale speelt
de ploeg tegen HLB van Daal/DS uit
Den Dungen. Deze ploeg is koploper
in hun derde divisie en dat belooft dus
een spannende strijd te worden.

Door: Mat Nellen, handbalclub Targos Bevo HC
Dario Polman, de tweelingbroer van handbalinternational Estevana
Polman, keert terug naar handbalclub Targos Bevo Hc. Dat maakte de
Panningse ploeg na afloop van de wedstrijd tegen Fiqas Aalsmeer op een
persconferentie bekend.
Na vorig seizoen vertrok Dario
Polman naar Krefeld, dat in de derde
Bundesliga speelt. Een overstap naar
een andere buitenlandse ploeg ging
op het laatste moment niet door. Dario

Polman koos voor een terugkeer naar
Targos Bevo Hc, waarmee hij twee seizoenen geleden landskampioen werd.
Vanaf seizoen 2017-2018 wordt hij met
zijn oude ploegmaten verenigd.

Overwinning Bree 4.5
Door: Luchtbuksschietvereniging Bree4.5
Tegen het reserveteam van luchtbuksvereniging Trefpunt uit Sevenum
behaalden de schutters van Bree 4.5 uit Maasbree een gedegen overwinning. De eindstand was 830 tegen 805 ringen.
Thijs Philipsen bleef zijn goede
vorm vasthouden. Dit resulteerde
in een serie van 281 ringen.
Marco Vissers moest hier één ringetje
op toegeven. Ondanks een 7 en

Garagebedrijf
W. Aarts

IS UW ACCU NOG
STERK GENOEG?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

een 5 kwam Drees Wijnen uit op
269 ringen.
Met deze overwinning kan het
reservekampioenschap niet meer
misgelopen worden door Bree 4.5.

Es&Dé naaiworkshops. Altijd al een
goed passend kledingstuk gewild?
In maart starten modules: naaien
voor beginners, kledingstuk naar
keuze, leer of suèdine jurk en color
blocking shirt. Info: bydelene@ziggo.nl
of 06 10 73 10 27.
Zwemles. Haal je zwemdiploma
A/B en C versneld! Snelcursus bij
Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Woninginrichting bij u thuis. Trap
bekleden incl. tapijt vanaf €150,00.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14.

Unne sjoëne

!

vastelaovend

www.vanhalstomerij.nl

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.
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Peelpush-heren
onderuit in
Amersfoort
Door: Rikus Leenders, volleybalvereniging Peelpush
AVV/Keistad uit Amersfoort was op zaterdag 4 februari de tegenstander van het eerste herenteam van VC Peelpush uit Meijel. De wedstrijd
tegen de nummer 5 van de competitie beloofde niet gemakkelijk te
worden, aangezien Keistad een prima niveau neer weet te zetten tijdens
thuiswedstrijden. Dat bleek ook uit de uitslag van 3-2 voor Amersfoort.
Peelpush merkte vanaf het begin
dat Keistad zeer gedreven was om de
3-1 nederlaag bij Peelpush recht te
zetten. Peelpush speelde afwachtend
en zonder overtuiging, waardoor de
eerste set naar Keistad ging met een
dikke 25-16. Set twee was de herkansing voor de Meijelse mannen en
het spel begon al wat beter te lopen.
Toch werd er de gehele wedstrijd niet
het basisniveau gehaald, maar in set
twee drukte Peelpush Keistad wel iets
verder terug. Met een aantal scherpe
serves en goede acties in het achterveld won Peelpush set 2 met 19-25.
In de derde set moest er doorgedrukt worden, maar Keistad wilde
daar een stokje voor steken. Peelpush
kreeg veel kansen, maar maakte
deze op verschillende momenten
niet af, waarop Keistad dat wel deed.
Toch bleef het lang spannend. De set
eindigde in een minimaal verschil in

het voordeel van Keistad, 25-23 en
2-1 in sets.
Om de wedstrijd nog te kunnen winnen moest Peelpush er een
schepje bovenop doen. Set 4 moest
gewonnen worden om de tie-break
er uit te slepen. Peelpush pakte
de kansen nu wel, waardoor ze op
voorsprong kwamen. Deze voorsprong
werd niet meer weggegeven en de
vijfde set werd er uit gesleept.
In de vijfde set ging het hard
tegen hard. Keistad speelde vol overgave en hier ontbrak het bij Peelpush
vaker aan, maar toch wisselden de
teams op een stand van 8-6 in het
voordeel van Peelpush. Keistad kwam
bij en het werd een spannend slot.
Na een aantal matchpoints te hebben
gehad, wist Peelpush deze niet te
verzilveren en was het Keistad dat
wegliep met de 3-2 overwinning.
Het werd 19-17 in de laatste set.

Inhaaldatum Rundje
Koeberg
De mountainbiketocht van Rundje Koeberg in Helden kon in januari
door weersomstandigheden geen doorgang vinden, maar er is een
vervangende datum vastgesteld. Op zondag 12 februari kan er alsnog
deelgenomen worden aan de tocht Kwistneetdettoapaedjeswoare.

Nipte overwinning voor
VV Baarlo
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op het erg hobbelige en daardoor moeilijk bespeelbaar veld in Nederweert had het eerste herenteam van
Baarlo op zondag 5 februari aan een vroege treffer voldoende voor de zege. Compact spelend werd de nipte
voorsprong tegen subtopper Merefeldia in de tweede helft bekwaam over de eindstreep getrokken.

In de eerste helft had de thuisclub
een licht veldoverwicht, maar achterin
gaf Baarlo nauwelijks iets weg. Aan de
andere kant hadden de roodzwarten
de betere mogelijkheden. Al vroeg in
het duel kwam Baarlo op voorsprong.
Met een lage voorzet vanaf de rechterflank bediende de opgerukte Mike
Spolders Matthijs Hanssen op maat.
Met een harde knal in het dak van het
doel liet deze Merefeldia-goalie Roy
Looyen kansloos, 0-1. Halverwege de
eerste helft werd deze ook nog bijna
verrast door een voorzet van Jeroen
van Wijlick. Buiten zijn bereik sprong
de bal via de binnenkant van de paal

weer het veld in. Op slag van rust
kwam Merefeldia andermaal goed weg
bij een inzet van dichtbij van Wouter
Peeters, die zichzelf met een hakballetje lanceerde en vervolgens hard in
schoot. Echter recht in de handen van
de sluitpost.
Met de moed der wanhoop opende
Merefeldia na de thee de jacht op de
gelijkmaker. Met inzet en opportunistisch spel probeerde de thuisclub
het voordeel in lengte uit te buiten.
De Baarlose defensie, die het in fysiek
opzicht met veel minder moet doen,
werd dan ook flink op de proef gesteld,
maar gaf compact spelend ook nu

weer nauwelijks echte kansen weg.
Wel leidde het offensief tot diverse
hoekschoppen en vrije trappen die met
veel dreiging het Baarlose doelgebied
in werden ‘gepompt’. Doelman Jeffrey
Schouenberg had er letterlijk de handen vol aan, maar zwichtte niet.
Bij gebrek aan resultaat luwde
de aanvalsdrang van Merefeldia en
was het Baarlo dat op de counter
meer en meer uit de verf kwam. In
de slotkwartier werd Wouter Peeters
tot tweemaal toe in stelling gebracht.
Maar vrij voor doel lukte het hem beide
malen niet de definitieve genadeslag
uit te delen. (Foto: Len Gielen)

Revanche van gasten

Koningslust wint derby
van Egchel
Door: voetbalvereniging SV Egchel
De derby tussen het eerste herenteam van SV Egchel en het eerste elftal van Koningslust is geëindigd in een
verdiende 0-3 zege voor de bezoekers uit Koningslust. Daarmee namen de gasten revanche op de 4-5 nederlaag
in de heenwedstrijd in september.

De tocht voert ditmaal richting
Leudal. Toerclub Everlo kreeg bij
het bedenken van de route hulp
van ’t Naers Peloton. De mannen
en vrouwen uit Neer hebben twee
uitdagende routes van 30 en 45 kilometer vanuit het startpunt gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden naar
Leudal.
De recreatieve MTB’ers starten
om 09.00 uur onder begeleiding van
voorrijders. Ze worden ingedeeld in
drie niveaugroepen. Voor niveau A,
de meest geoefende, en niveau B is
de route van 45 kilometer bedoeld

en niveau C, minder getrainde of
beginnende MTB’ers is er de route
van 30 kilometer. Onderweg bestaat
de mogelijkheid om de groepen nog
verder op te splitsen.
Voor wandelaars en hardlopers
is er het gebruikelijke programma.
De wandelaars van de routes van 5
en 12 kilometers starten tussen 08.00
en 09.30 uur. De wandelaars van de
18 kilometer starten tussen 08.00 en
09.00 uur. De hardlopers van de 5, 12
of 18 kilometer starten om 09.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.rundjekoeberg.nl

Op de overwinning van de
geelzwarten valt niets af te dingen.
De ploeg was de betere op sportpark
De Wietel in Panningen. Egchel kreeg
nauwelijks kansen terwijl Koningslust
nog enkele mogelijkheden had op
meer.
Scheidsrechter Vane uit Bakel floot
een prima partij. De ploeg van trainer
Twan van de Mortel, Egchel, trad
incompleet aan. Twee spelers waren
geschorst. Marc Bos, de oefenmeester van Koningslust, had daar geen
last van. Van meet af aan waren de
bezoekers de bovenliggende partij. Ze
combineerden wat gemakkelijker.
Het eerste gevaar ontstond na een
aanval van de gasten: het schot ging
via de lat over. Direct hierna volgde
een aanval van Egchel via Frank Gielen.

Lex Verstappen schoot in kansrijke
positie naast. Na 20 minuten kwam
een tegenslag voor Koningslust: Rik
Lemmen moest met een ogenschijnlijk
zware knieblessure het veld verlaten.
Tim Wijnands verving hem.

Bezoekers verdiend
op voorsprong
Nadat een appel voor een strafschop voor de gasten werd weggewuifd kwamen de bezoekers verdiend
op voorsprong. Bram Rongen zorgde
met een fraaie uithaal vanaf links in
de verre hoek voor de 0-1. Op slag van
rust verdubbelde Koningslust de voorsprong. Over rechts kwam de bal voor
het doel van keeper Bjorn Oomen en
Roel Ghielen bracht de stand op 0-2.

Na de thee was een eerste kans
namens Egchel voor Leon Teeuwen,
maar zijn kopbal uit een corner ging
naast. Koningslust had nog steeds
het betere spel. Egchel kreeg nauwelijks mogelijkheden, zodat doelman
Niels Jeuken weinig op de proef werd
gesteld. Tussen de 70e en 75e minuut
vond een dubbele wissel plaats aan
Egchel-zijde: Nordin Sadiki en Bram
Kempen losten Frank Gielen en Martijn
Rambags af.
Vlak hierna werd bij Koningslust
Roy Bos gewisseld voor Nick Rongen.
De 0-3 kwam in de 78e minuut toen
Nick uit een voorzet vanaf links de
bal in de verre hoek kopte. Rik Bos
kwam nog binnen de lijnen voor Bram
Rongen. De eindstand bleef na ruim
90 minuten 0-3.
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Panningen weer gelijk
tegen ONDO
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Het eerste herenteam van Panningen speelde op zondag 5 februari op Sportpark Panningen-Noord tegen
ONDO uit Heusden. Het was de strijd tussen de nummers 3 en 4 van de ranglijst in 4E, een echte topper dus.
Het enerverende duel eindigde uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel.

In de eerste helft van de competitie werd de heenwedstrijd in
Heusden gespeeld, omdat er druk werd
verbouwd op Panningen-Noord. In dat
duel kwam Panningen na een 2-0
achterstand nog op gelijke hoogte door
twee doelpunten van Bram Leenders.
En weer sloeg de schrik van Heusden
toe in de laatste minuten van de
wedstrijd.
Het eerste gevaar in de wedstrijd
speelde zich af voor het doel van
ONDO, maar in de 8e minuut sloeg het
noodlot toe voor Panningen. Een uittrap
van ONDO-doelman Luuk van den Boer
daalde neer net naast de middenstip.
Twee Panningse verdedigers liepen

elkaar in de weg en Bart Loomans
kreeg een vrije doortocht naar het
Panningse doel, 0-1. ONDO was de
betere ploeg in de eerste helft, maar
Panningen kreeg ook enkele prima
kansen. In de 35e minuut werd één van
die kansen benut. Een snelle aanval
werd door Auke Houben afgerond, 1-1.
In de tweede helft startte
Panningen furieus. Pal na rust kregen
de groenwitten twee dotten van
kansen, die niet verzilverd werden.
In de 68e minuut kreeg Panningen
door de uitstekend leidende
scheidsrechter Janssen uit Sevenum
een strafschop toegewezen. Patrick
Joosten verzilverde de pegel feilloos,

2-1. Twee minuten later kwam
ONDO op gelijke hoogte door Joost
Berkers, 2-2.
Er volgde een bloedstollende
eindfase. Rob Kessels scoorde de 3-2
voor ONDO. De strijd leek beslist, maar
Panningen-trainer Roel Schreurs bracht
Bram Leenders in het veld, een gouden
wissel. Wederom sloeg de schrik van
Heusden toe: 3-3 in de 85e minuut,
wat ook de eindstand was.
Een resultaat waar uiteindelijk
iedereen vrede mee kon hebben.
Panningen omdat ONDO over de
gehele wedstrijd gezien de betere
ploeg was en ONDO omdat Panningen
de wat betere kansen kreeg.

Pony’s dressuur

Neefs regiokampioen
Door: paardensportvereniging PSV De Cavaliers
Hanna Neefs van PSV De Cavaliers uit Helden heeft in het weekend van zaterdag 4 en zondag 5 februari de
regiokampioenschappen pony’s dressuur gewonnen. Met haar pony Demi Beau won ze de klasse CZ1.
Nikki Hanssen werd met Millstreet’s
Stuufke derde in de klasse CB en Anouk
Neefs behaalde eveneens een bronzen
medaille. Met haar pony Amigo werd

ze derde in de klasse DEL1.
Bij het springen voor pony’s in
Susteren haalde Janine Maassen met
Böckmann’s Coco in de klasse DZ/ZZ

een eerste prijs. Bij de Peelbergen in
Kronenberg behaalde Saskia Drissen
met haar paard Verona een eerste prijs
in de klasse B springen.

3-2 verlies

Olympia-heren laten
overwinning glippen
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Het eerste herenteam van VC Olympia uit Panningen had op zaterdag
4 februari de kans om het aantal zeges dit seizoen te verdubbelen naar
twee. De bezoekers van VC Jokers uit Maastricht gingen er uiteindelijk
toch met een 3-2 overwinning vandoor.
Het spel wees niet op winst voor
Maastricht in de eerste set. Tot 13-13
ging het gelijk op. De Jokers s loegen
vervolgens een normaal niet te
overbruggen gat (15-22), maar niets
bleek minder waar. Na de timeout werd de druk opgevoerd op de
Maastrichtenaren en de vechtlust
werd bijna beloond. Het werd nog
23-24, maar toen stuitte de Panningse
ploeg op de blokkering van de
tegenstander. VC Jokers won de set
met 25-23. Het spel van het einde
van de eerste set werd doorgetrokken in de tweede set. De servicedruk
werd opgevoerd. Jokers kwam er niet
onderuit en dat leverde een ruime
voorsprong van 20-8 op voor Olympia.
Daarna verslapte de ploeg weer, maar
met 25-18 werd de set toch binnengehaald.
De derde set was een gemakkelijke prooi voor Jokers met 25-18.
Vervolgens leek de wedstrijd

Koppositie in competitie

Baarlose beugelaars
winnen in Kessel
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers, Baarlo
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelde
zaterdag 4 februari tegen Kessel 3. Ze won deze wedstrijd met 0-5.
Door deze uitslag hebben De Flatsers de koppositie in de competitie nog
steviger in handen gekregen.
Ger van Helden opende de partij
zeer nerveus, maar hij behield de rust
en kalmte om de kleine achterstand
die hij had opgelopen om te zetten in
een ruime voorsprong. Deze hield hij
vast tot de dertig punten: er stond 0-1
op het scorebord.
Piet Geurts had in de tweede
wedstrijd ook een moeilijke start en
had de grootste moeite om de sterk
spelende tegenstander in te halen.
Maar door enkele goed gespeelde
bollen wist hij toch de winst
te pakken.
Het klapstuk van de avond werd

Onze ervaren specialisten helpen u graag

APK en onderhoud bedrijfsauto’s & campers
Voertuigen tot 3.80m hoog (< 3.5t)
Altijd een offerte vooraf
Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

gespeeld. VC Jokers leidde in de
vierde set met 20-14 en er leek voor
hen geen vuiltje aan de lucht. Dit was
het startsein voor een spannende
ontknoping. De achterstand werd
op 22-22 teniet gedaan. Vervolgens
gingen de punten over en weer.
Na drie matchpoint weg te hebben gewerkt, werd het 29-27 voor
Olympia. In de beslissende vijfde set
vloog de Panningse ploeg uit de startblokken, want dichterbij een tweede
overwinning was het team nog niet
geweest. Met een 8-2 voorsprong
voor Olympia werd er van kant gewisseld. De overwinning kwam steeds
dichterbij, maar de tegenstander
ook. De fouten stapelden zich op en
de voorsprong verdween als sneeuw
voor de zon. Vanaf 11-11 kwam het
aan op de details. Jokers had de
meeste energie over na twee uur
volleyen en wist met 16-14 de laatste
set te pakken.

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

verzorgd door invaller Freek Staaks,
die klasse beugelde en zijn tegenstander alle hoeken van de baan liet
zien. Hij pakte de winst met 30-12.
In de vierde partij speelde Roy Geurts
te slordig om het zichzelf makkelijk
te maken. Hij moest daarom nog vol
aan de bak om de winst te pakken.
Dit lukte uiteindelijk toch nog.
Mark Driessen beugelde in de
slotpartij weer als vanouds en bracht
dit keer de dikverdiende voorsprong
goed over de streep. De totaalwinst
was een feit. Kijk voor meer informatie op www.bcdeflatsers.nl

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley
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Goed uit startblokken

Helden te sterk
voor RKESV
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden kwam op zondag 5 februari goed
uit de startblokken na de winterstop. De ploeg van trainer Rob Jacobs won
op eigen veld verdiend van RKESV uit Ell. Doordat de Heldenaren,
in tegenstelling tot hun tegenstander, het vizier in de eerste helft wel op
scherp hadden, wisten ze een relatief eenvoudige 5-1 overwinning
te boeken.
Voor de rust waren er kansen aan
weerszijde. Ell vergat al vroeg op voorsprong te komen toen Niels Geeraths
een voorzet net niet binnen kon glijden.
Aan de andere kant was Helden wel
trefzeker met de geboden kansen. Drie
vrijwel identieke doelpunten zorgden
voor een 3-0 ruststand. Buitenspelers
Mairen Zeevenhoven en Tom Peeters
kwamen er telkens gemakkelijk
langs. Tot drie maal toe zagen ze hun
voorzet bij de tweede paal binnengetikt worden. Eerst door Freek Kessels,
toen door Tom Peeters en als laatste
door Ton Peeters, waardoor Helden
met een ruime voorsprong aan de
thee mocht. Na de rust leek Helden
het wel welletjes te vinden en leunde

Door: volleybalvereniging VC Kessel
De tegenstander van Dames 1 van VC Kessel op zaterdag 4 februari was Bravo ’99. De heenwedstrijd in
Westerhoven ging met 3-1 verloren, dus de Kesselse dames hadden iets recht te zetten. Dat lukte optimaal en de
gasten werden met een 4-0 nederlaag naar huis gestuurd.

het wat achterover. Hier profiteerde
RKESV van door via Jesse Tunissen de
spanning weer in de wedstrijd brengen.
Freek Kessels zorgde er aan de andere
kant echter weer snel voor dat de
marge weer op drie kwam. Doelman
Micky Beurskens was er als de kippen
bij om een steekpass te onderscheppen
voor deze het vijandelijke doelgebied
kon bereiken, ware het niet dat hij het
leer pardoes in de voeten van Kessels
plaatste. Die aarzelde niet en boog de
bal van veertig meter afstand over de
uitgekomen doelman het doel in. Ton
Peeters tekende vlak voor het einde
van de wedstrijd nog voor de 5-1 na
wederom goed voorbereidend werk
van Tom Peeters.

Huid duur verkopen

Peelpush daagt
koploper uit
Door: volleybalvereniging Peelpush
Winnen van kampioenskandidaat Sliedrecht, die illusie had het eerste
damesteam van VC Peelpush uit Meijel niet. Maar de huid zo duur mogelijk
verkopen op zaterdag 4 februari in sporthal De Stoep, dat was de opdracht.
En dat is tweeënhalve set gelukt.
Sliedrecht, waar de bankspeelsters bij menig andere eredivisieploeg
gewoon in de basis zouden staan,
mocht weliswaar drie punten in eigen
huis houden, maar dat ging niet zonder
slag of stoot. In de eerste set bleef de
nummer negen van de ranglijst keurig
in het spoor van de lijstaanvoerder.
Een knap blok van jongelingen Jody
Selten en Claire Crijns zorgde zelfs voor
24-24. Maar de ervaring van de thuisploeg gaf op dat moment de doorslag:
26-24.
Ook in de tweede set gaf Peelpush
niets cadeau. Tot 20-20 deed de
equipe van Pé Verstappen en Johan
Leenders niets onder voor Sliedrecht.
De Limburgsen, waarbij Laura de Jong
nog steeds geblesseerd vanaf de
kant toekeek, dwongen Sliedrechtcoach Matt van Wezel bij 24-23 nog
in time-out om de inhaalrace vanaf
24-21 van Peelpush te stoppen. Hij
slaagde in die opzet: 25-23. In set 3

Weer vijf punten
voor Kesselse dames

hielden de dapper v echtende Meijelse
dames tot 12-12 gelijke tred. Daarna
begon de ervaren Nienke de Waard van
Sliedrecht zich pas echt met het spel te
bemoeien. Peelpush had moeite met
de knalharde tennisservice van de na
een buitenlands avontuur bij Sliedrecht
teruggekeerde Esther van Berkel,
waarop Peelpush moest capituleren en
het met 25-17 de verwachte 3-0 voor
Sliedrecht werd. De Meijelse ploeg
heeft laten zien in de vechtmodus te
komen die over drie weken nodig is als
in Houten de strijd tegen degradatie
begint. De kop niet laten hangen als
het even tegen zit, knokken voor ieder
punt en de service scherp houden.
Dat zijn de zaken die straks nodig zijn
om tenminste Taurus en als het even
kan ook Zwolle onder zich te houden.
In de degradatiepoule begint Taurus op
nul punten, Peelpush krijgt vanwege
de negende plaats één bonuspunt en
Zwolle start op twee punten.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Ondersteuning bij Kankerbehandeling
Cyclusregulatie, Kinderwens, IVF
Ondersteuning Roken en Afvallen!

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

Anne van den Beuken scoort tegen Bravo ’99 (Foto: VC Kessel/Jaap van ’t Ooster)
Iedereen was gebrand om te
winnen en de derde plek in de
competitie vast te houden. Dit was
duidelijk te zien in de eerste set. Met
zeer sterk spel werd deze set binnen
gehaald met 25-14. De enige taak die
gegeven werd door coach Nico was dan
ook: vasthouden. In tegenstelling tot
sommige eerdere wedstrijden met zo’n

sterk begin, verslapte het deze keer
niet. De dames bleven scoren en heel
goed verdedigen, wat resulteerde in
een 25-16 winst. Ook in de derde set
bleef Kessel gaan. Bravo had niks in te
brengen en voelde de Kesselse druk.
25-17 was de eindstand van set drie.
Het sterke spel kon niet de hele
wedstrijd worden volgehouden. Het

begin van de vierde set was matig en
hierdoor kwam Kessel al snel op een
achterstand van zes punten. Na een
stevige toespraak van Nico vochten
de dames zich terug in de wedstrijd
en gingen er op en er over. Met 25-20
werd de laatste set binnengehaald en
zo dus de vijf punten. Een verdiende
4-0 winst met uitstekend spel.

Kogeltje onderuit in Swolgen
Door: schietvereniging ‘t Kogeltje
De schutters van ’t Kogeltje uit Koningslust hebben op zaterdag 4 februari uit in Swolgen een nederlaag
geleden tegen Trefpunt 2. Het werd een spannende wedstrijd die eindigde in 835-829 in het voordeel van de
Swolgense schutters.
Beide teams waren aan elkaar
gewaagd. Omdat twee schutters
van ‘t Kogeltje hun gemiddelde
niet schoten en de tegenstander
dat wel lukte, werd de wedstrijd

met zes ringen verschil verloren.
Hoogste schutter was Manfred Boots
met een prima serie van 286 ringen.
Ger Rongen schoot 279 ringen,
Jo Rongen schoot 272 ringen en

Thijs Fleuren schoot 271 ringen.
Voor de discipline opgelegd schoot
Juul Joosten een persoonlijk record
met een serie van maar liefst
289 ringen.

RKMSV pakt punt
Door: Rowan de Jonge, voetbalvereniging RKMSV
Met het mes tussen de tanden verscheen het eerste herenteam van RKMSV Meijel op zondag 5 februari in
Someren-Eind. Op het kunstgras was de Meijelse ploeg erop gebrand de grote thuisnederlaag uit de eerste competitiehelft recht te zetten. Drie punten hadden erin gezeten, het werd er slechts één. De wedstrijd eindigde in 2-2.
De rood-witten zaten vanaf het
eerste fluitsignaal goed in de duels.
Someren-Eind beschikte over snelle
en technisch begaafde spelers, maar
RKMSV maakte hen onschadelijk.
Toch pakte SSE al vroeg de leiding:
een communicatiefout achterin
zorgde ervoor dat de aanvoerder
de 1-0 op het bord kon schieten.
RKMSV liet zich echter niet van de
wijs brengen en werd in het zadel
geholpen door geklungel bij de
thuisploeg. De doelman speelde
zijn laatste man in, die de bal hard
en hoog terugkaatste. Té hard en té
hoog, want de doelman zag deze

bal achter hem het net in vliegen.
SSE kwam een enkele keer tot diep op
de helft van RKMSV, maar schoten op
doel leverde het niet op. De eerste helft
werden er ferme duels uitgevochten
op het rubber, met bebloede knieën als
gevolg.
Diezelfde felheid werd ook de
tweede helft getoond. De gasten
uit Meijel hadden het betere van
het spel, maar kwamen moeizaam
tot grote kansen en moest opletten
bij uitbraken van SSE. Het was wel
RKMSV dat de voorsprong nam.
Na een aanval over links mocht de
ingeschoven Tom Lalieu twee keer

vuren: de tweede poging verdween
strak tegen de touwen. RKMSV deed
er alles aan om de voorsprong vast
te houden, maar leed enkele keren
gevaarlijk balverlies en moest alle
zeilen bijzetten in de omschakeling.
De verdediging en doelman Van
Nienhuijs hielden veel tegen, maar
SSE kwam langszij. Na balverlies
op het middenveld werd de bal
direct achter de verdediging gelegd,
waarna de spits raak schoot. Het
laatste kwartier golfde het spel op en
neer en waren beide ploegen in
elkaars zestienmeter te vinden, maar
gescoord werd er niet meer.
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Jan Swinkels rayonkampioen
indoor handboogschieten
Door: handboogvereniging De Indianen Koningslust
Tijdens de rayonkampioenschappen indoor op zaterdag 4 en zondag 5 februari heeft Jan Swinkels van
handboogvereniging De Indianen uit Koningslust zijn titel kunnen prolongeren.
Vorig jaar werd Jan ook al
kampioen in de klasse Bare Bow
zonder vizier. In de voorrondes van
twee keer dertig pijlen schoot Jan
een score van 480 punten. Hiermee

plaatste hij zich voor de finaleronde.
Daar moest hij het opnemen tegen
Loe van de Ven uit Stein. Na een
spannende finale wist Jan de
wedstrijd met 6 tegen 4 te winnen

van Loe. Jori van der Velden moest
aantreden in de vijfde klasse en
schoot een totaal van 432 punten.
In de tweede finaleronde werd ze
helaas uitgeschakeld.

IVN Helden

Dassenlezing Helden
IVN Helden organiseert op dinsdag 14 februari een lezing over de das, zijn familie en zijn leefwijze in het
IVN-gebouw in Helden. De lezing wordt gegeven door veldbiologe Annemarie van Diepenbeek.

Prinses Luna en vorst
Driek van Kejsjeut
Tijdens de Kééj Knappe Kwéékmiddag op zondag 5 februari werden de
nieuwe heersers van het kindercarnaval De Kéjsjeut uit Meijel onthuld. Ook
werd de hele nieuwe raad van elf voor het eerst aan het publiek voorgesteld.
Het evenement begon met het
afscheid van prins Arjan en vorstin Isa.
Daarna begon de onthulling voor het
nieuwe carnavalsseizoen. Op spectaculaire wijze werden de nieuwe leden
van De Kéjsjeut onthuld. Ze kwamen
swingend, nog onherkenbaar, het
podium op. Dit jaar hadden de kinderen
allemaal een filmpje gemaakt om
zichzelf voor te stellen, maar waarin ze
zelf niet te zien waren. Op deze manier
kon het publiek gaan raden bij wie we
een kijkje namen. Vervolgens werd
iedereen onthuld. Timo Hermans,

Bas Kisters, Sven Basten, Kevin Daems,
Ruben van Enckevort, Emily Scheres,
Bo Brummans, Bente Oomen, Jip
Hoefnagels, Pleun Bongers en Jitte van
den Beuken vormen samen een
complete nieuwe raad van elf van
De Kéjsjeut.
De nieuwe vorst van De Kéjsjeut
is Driek Manders. De nieuwe prinses is
Luna van Tilborg. Dit jaar gaat ze knallen met haar spreuk ‘Nòrmaal aachter
in ’t vèld, mi vastelaovend is veuróp wà
téélt.’ De Kéjsjeut is het kindercarnaval
van KinderVakantieWerk Meijel.

In de gemeente Peel en Maas
inventariseren natuurverenigingen het
dassenbestand. Het gaat de laatste
jaren weer beter met het beschermde
dier. Annemarie van Diepenbeek
belicht het leven van de das in onze
naaste omgeving. Ook worden zijn
naaste verwante soorten voorgesteld.
Dassen zijn sociale dieren die in
familieverband leven.
Van dat sociale leven laat
de das veel sporen na, sporen
die iets vertellen over wat je ‘de

dassencultuur’ kunt noemen. Dit
zijn sporen die ook niet-geoefende
wandelaars op hun zondagse
boswandeling kunnen tegenkomen.
Zij vertellen iets over het doen en
laten van dit dier dat we vanwege zijn
nachtelijke leefwijze zelden te zien
krijgen.
Aan de orde komen uiterlijk en
lichaamsbouw van de das, voedsel,
voortplanting, terreingebruik,
huisvesting, sociaal gedrag en de
bedreigingen waaraan de soort

bloot staat. In Nederland heeft de
dassenstand in enkele decennia grote
ontwikkelingen doorgemaakt, ook
daarop wordt kort ingegaan.
Annemarie van Diepenbeek is
veldbiologe en houdt zich vooral
bezig met zoogdieren, reptielen en
amfibieën en hun sporen. Met dassen,
zowel het veldwerk als de opvang
van gewonde of verweesde dieren
heeft zijn ervaring opgedaan in de
pioniersjaren van Vereniging Das &
Boom. De lezing begint om 20.00 uur.

Eurosteel BV gevestigd te Venlo is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van
uitrustingsstukken voor wegenbouw-, recycling- en grondverzetmachines. De organisatie
heeft in ruim 30 jaar een uitstekende naam verworven binnen de bouwmachine branche.
Onze kwaliteitsproducten worden onder eigen geregistreerde merknamen geleverd aan
klanten door geheel Europa. De klanten zijn voornamelijk dealers en importeurs van
graafmachines en wielladers. In onze moderne vestiging worden door een enthousiast team
van ruim 40 medewerkers geheel in eigen huis en met behulp van de modernste machines
enkel stuks en kleine series ontwikkeld en gefabriceerd.
Ter uitbreiding van onze afdeling productie zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste
en gemotiveerde:

Operator plasma en
autogeen snijmachine

Meijelse Koen
Guitjens in concert
Opkomend zangtalent Koen Guitjens uit Meijel treedt op zaterdag
11 februari op in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Het concert begint
om 20.00 uur. De Rabozaal is om 19.30 uur open.
De 17-jarige Koen vertegenwoordigt in juni Nederland op de
wereldkampioenschappen podiumkunsten in Hollywood in de categorie
zang. Hij neemt het daar op tegen
55 kandidaten uit andere landen. Koen
zingt muziek van Stevie Wonder tot het
Hongaars vioolconcert van Rieding, tot
werk van Queen en musicalsongs.

Naast Koen treden diverse muzikale
gasten op. Op vocaal en instrumentaal gebied zijn dit sopraansoliste
Krista Meijer, zangeres Ilse School,
hoboïste Vera Valckx en actrice,
danseres en zangeres Mayra Hondema.
De begeleiding op piano en gitaar
wordt verzorgd door respectievelijk
Toon Konings en Theo Collaert.

fulltime
Takenpakket:
• Snijden van stalen platen op een nieuwe
SAF snijmachine met 2x plasma 300A en
2x autogeen.
• Afruimen en nummeren van de snijdelen.
• Afbramen en aanschuinen van snijdelen.
• Lossen en inruimen van aangeleverd materiaal.

m/v

Functie-eisen:
• Diploma VMBO metaal.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Kwaliteitsbewust en nauwkeurig.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• Goede contactuele eigenschappen.
• Flexibele en proactieve houding.

Arbeidsvoorwaarden:
Naast een marktconform salaris heeft Eurosteel een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden
volgens de CAO metaalbewerkingsbedrijf. Na gebleken geschiktheid kan een vast
arbeidscontract volgen.
Sollicitaties:
Voor meer informatie over de vacature Operator plasma en autogeen snijmachine kunt u
contact opnemen met dhr. Jan van Lier (productieleider).
U vindt ook meer informatie over de vacatures op www.eurosteel.nl/vacatures
Uw schriftelijke sollicitatie inclusief uitgebreide CV ontvangen wij graag voor 22 februari.
Eurosteel BV t.a.v. Mevr C. Joosten
Van Heemskerckweg 10 (Trade Port West 8014)
5928 LL VENLO, T: 077 - 387 60 60
E: c.joosten@eurosteel.nl, I: www.eurosteel.nl

22

verenigingen

09
02

‘Renne vleege
springe, deze
vastelaovend geit
alles bringe!’

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

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

Wij feliciteren Prins Roger!

WWW.GARAGEAARTS.NL

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

PRINS ROGER I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV Beringse Kuus Beringe

Proﬁciat prins Roger I

Prins Roger I en adjudanten proficiat!

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Product
Experience

winst uch unne sjoene vastelaovend
www.karisadviesgroep.nl
Ninnesweg 62
5981 PC Panningen
info@lenders-tegelwerken.nl
Jos Lenders 06 - 18 36 67 07
Dré Lenders 06 -25 17 50 96

www.lenders-tegelwerken.nl

Proficiat prins Roger I
Perfisiat

en eender
geweldige
carnaval
toegewenst!
Maak
unne sjoene
Vastelaovend
van!
www.lenssenadvies.nl

Van herte
gefeliciteerd Roger!

www.vitalof.com
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‘Eindelijk bovenop de
prinsenwagen staan’

verenigingen 23
Gezellige avond
Reumavereniging
Reumavereniging Peel en Maas houdt op donderdag 16 februari een
gezellige avond. De bijeenkomst wordt gehouden bij gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden en begint om 19.30 uur.
De avond bij het Kerkeböske
staat in het teken van toneel. De
bezoekers kunnen genieten van twee
korte toneelstukjes. De voorstellingen
worden gespeeld door de toneelgroep

van KBO Panningen en staan onder
regie van Reumavereniging-lid Guusje
Reijnen. Beide stukken worden in het
dialect gespeeld. Ook niet-leden zijn
welkom bij de avond vol toneel.

Volksdansgroep in
Panningen
De volksdansgroep van ZijActief Panningen komt iedere donderdagavond bij elkaar voor een gezellig dansavondje. Er worden regelmatig
nieuwe dansen geleerd, dus tussendoor instromen is geen probleem.
De dansavonden worden
gehouden in het activiteitencentrum
van Vorkmeer in Panningen dat
momenteel omgebouwd wordt tot
gemeenschapshuis. “De groep is
dringend aan uitbreiding toe”, laat

ZijActief weten. “Zij die er nu bij
zijn, beleven er zoveel plezier aan
dat ze nog willen doorgaan.” Neem
voor meer informatie contact op met
An Janssen via 077 307 38 41 of
Henny Janssen via 077 307 46 84

Vrouwluujzitting
Kessel-Eik
De vrouwluujzitting van de Divas’z in Kessel-Eik vindt plaats op
zondag 12 februari. Het is alweer de achtste editie van het evenement
dat speciaal bedoeld is voor dames en waarbij de organisatie ook louter
uit vrouwen bestaat, zeven in totaal.
De deuren van het gemeenschapshuis in Kessel-Eik zijn vanaf
13.00 uur geopend en duurt tot
ongeveer 20.00 uur ‘s avonds. Zoals
gebruikelijk blijft het programma
Wie ben je?
Ik ben Roger Gielen, 28 jaar en woon sinds april samen
met mijn vriendin Maartje Boots. Ik ben de middelste
zoon van Bert en Til Gielen, heb een oudere broer Jeroen
en een jongere broer Guido. Ik ben een echte Beringse en
erg actief in het verenigingsleven. Ik speel in het eerste
herenteam van voetbalvereniging BEVO, ben jeugdtrainer
bij JO9-2, bestuurslid bij 5x Beringe en ben gemeenteraadslid bij CDA Peel en Maas. De mensen die ik tot nu toe
gesproken heb, waren allemaal erg enthousiast.
Waar werk je?
Ik ben sinds juli 2012 eigenaar van marketing- en conceptontwikkelingsbureau Crinno Marketing. Daarnaast maak ik
deel uit van Zaal21, een creatief collectief op het gebied
van marketing, communicatie, bouwkundig advies en vastgoedbeheer. Ik heb SPECO, sportcommunicatie, gestudeerd
en daarna nog een pre-master Strategic Management
gedaan aan de Universiteit Tilburg.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Eén van de leukste dingen van carnaval is de optocht.
Vroeger deed ik hier ook al aan mee. Eerst met mijn broer
en neef, de laatste jaren met Rob Minten. We verzinnen
pas op de laatste dag wat we gaan doen. Het is een race
tegen de klok, maar het komt altijd goed.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd
prins te worden?
Wil Heussen, de voorzitter van Beringse Kuus, belde mij op
toen ik aan het werk was. Dat was in de tweede week van
oktober. Hij belt wel vaker, want hij is ook mijn accountant,
dus het kwartje viel niet direct. Ook niet toen Wil vroeg
of hij me een privévraag mocht stellen. “Wae zeuke unne
neije prins vur de Beringse Kuus en weej dachte dit jaor
aan dig”, zei hij. Ik zei meteen ja, maar Wil zei dat ik eerst
nog maar even met Maartje moest overleggen.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar uit?
Ik kijk het meest uit naar mijn eigen receptie, omdat je
daar toch veel mensen voor uitnodigt die met jou een
feestje gaan vieren. Daarnaast kijk ik ook uit naar de
optocht. Eindelijk bovenop die prinsenwagen staan.

Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vastelaovend betekent voor mij vele supergezellige
dagen en met heel veel mensen een pilsje drinken.
Tijdens die dagen kom je ook vaak oud-klasgenoten
tegen die je al even niet meer gesproken hebt, dus dat
is ook altijd leuk. Bij ons thuis werd altijd al fanatiek
vastelaovend gevierd, al wordt het dit jaar iets drukker
dan normaal.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk of
neem je even vrij om bij te komen?
Ik denk dat ik redelijk snel weer aan het werk ga.
De vrijdag na de vastelaovend ga ik op wintersport, dus
er zal toch wat (bij)gewerkt moeten worden. het drukke
programma zal mij niet tegenvallen, want ik ben drukke
weken wel gewend.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
In al die tijd heb ik het alleen met Maartje gedeeld.
Ik heb het dus heel goed geheim kunnen houden. De
afgelopen jaren ben ik al vaker genoemd, dus ik heb
genoeg kunnen oefenen. Wat nogal irritant was, is dat
mijn broer Jeroen ervan overtuigd was dat ik prins ging
worden. Hij bleef erover bezig via WhatsApp of als ik
hem zag. Zelfs op de verjaardagskaart van onze pap
schreef hij ‘prins Roger’.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
De prins moet een gezelligheidsdier zijn. Iemand die
graag voorop gaat als er een feestje gevierd wordt.
Daarnaast denk ik dat het iemand moet zijn die zowel
met de jeugd als de volwassenen om kan gaan, want
het is immers een feest voor ‘jonk en aod’. Een goed
uithoudingsvermogen lijkt me ook belangrijk, want je
maakt heel wat meters op zo’n avonden.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Als een prins die mee voorop gaat en er een fantastisch
feest van heeft gemaakt. Dat kun je natuurlijk niet
alleen, maar doe je met alle mensen die zin hebben
om het feestje mee te komen vieren.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Stan Timmermans.

nog geheim voor de bezoekers, maar
de organisatie gaat er vanuit dat de
dames weer een onvergetelijke zondag gaan beleven vol met muziek,
optredens en gezelligheid.

Zittingen in Panningen
De zittingen in Panningen zijn dit jaar in een nieuw jasje gestoken.
Op de vrijdag staat er voor het eerste een buutte-aovend op het
programma. Op zaterdag is de traditionele zittingsavond met allerlei
optredens.
Verschillende Brabantse en
Limburgse buuttereedners komen
op vrijdag 10 februari langs in DOK6.
De afsluiter van de avond is de vastelaovendband Zjwartbroeëd. Op zaterdag 11 februari komen er buuttes,
parodieën, sketches en muziek

voorbij. De afsluiting van deze avond
zijn De Breurkes. Beide a vonden
beginnen om 20.11 uur en de zaal
is beide keren vanaf 19.11 uur
geopend. Kijk voor meer informatie
over de kaartverkoop op
www.kuus-oeht-kepel.nl

Herenzitting Kessel-Eik
Voor de jubileumeditie van de HIEVA Hierezitting in Kessel-Eik is
gekozen voor de datum zaterdag 11 februari. Een toepasselijke datum
aangezien het de elfde editie van de mannenzitting is. De locatie is zoals
gewoonlijk het Kessel-Eikse gemeenschapshuis.
Vanwege de jubileumeditie
heeft de organisatie gezorgd voor
een extra programma vol humor
en muziek. Het programma begint
stipt om 15.00 uur en de zaal is

geopend vanaf 14.15 uur. Voor
de oudere bezoekers is een tafel
gereserveerd, maar de rest van de
bezoekers heeft te maken met vrije
plaatskeuze.

Zonnebloem Meijel NLdoet
De vrijwilligers van de Meijelse afdeling van De Zonnebloem doen dit
jaar weer mee aan de landelijke actie NLdoet. De actie vindt dit jaar
plaats op zaterdag 11 maart in gemeenschapshuis D’n Binger.
De Zonnebloem organiseert net
als afgelopen jaar een high tea die
afgewisseld wordt met spelactiviteiten. In verband met de voorbereidingen vraagt De Zonnebloem aan

belangstellenden om zich op te geven
voor de dag. Ook gelegenheidsvrijwilligers kunnen zich weer aanmelden
om een dagje mee te helpen. Dat is
mogelijk via de website van NLdoet.
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De Kevers
claimen overzees gebied
De Kesselse carnavalsvereniging De Kevers heeft onlangs welkomst
borden geplaatst aan de Reuverse kant van de Maas. Een ‘Welkom in
’t Keverriëk-bord’ werd daar neergezet, aangezien er een stuk Kesselse
grond aan die kant van de Maas ligt. Om duidelijk te maken dat Kessel het
grondgebied nooit zal afgeven, besloten ze tot de ludieke actie om een vlag
en het bord te plaatsen.

PRINS BAS I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Welkomstbord in Reuver geplaatst

Wea winse Prins Bas I, jeugdprins Ruud en
jeugdprinses Fiene unne sjoëne Vastelaovend!

Maasbreeseweg 12b, 5981 NB Panningen • Tel. 077-720-1947
info@vandurengroenservice.nl • www.vandurengroenservice.nl

Proﬁciat prins Bas I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

CAFÉ MANDERS

Wij feliciteren
Prins Bas I
Café Manders
Staat voor U klaar
Voor party of partij;
Ga je dus naar Nel & Thei
Bij Manders waar anders
in Egchel

www.prohvobis.nl

Toen Mark Jacobs, voorzitter van
De Kevers, hoorde dat Nederland en
België een stukje grond ruilden met
elkaar, kwam hij op een ludiek idee.
“Nederland en België ruilden de
grond, omdat het op een onlogische
manier ingedeeld was”, vertelt mij.
“Dat herinnerde mij eraan dat we in
Kessel de Konijnenberg hebben aan
de andere kant van de Maas. Dat is
nog een behoorlijke lap grond die van
ons is. In totaal gaat het om zo’n 15 tot
20 hectare aan de Reuverse kant.
Daar moesten we iets mee doen.”

‘Wethouders waren
al gebeld’
Zoals vrijwel alle
carnavalsvereniging zetten De Kevers
ieder jaar welkomstborden langs
alle toegangswegen naar het dorp.
Aangezien ook aan de Reuverse
kant een stuk Kessel ligt, besloten
Mark en consorten om daar ook
een bord te plaatsen. “Dat deden
we natuurlijk om De Windjbuujels,
de carnavalsvereniging van Reuver,
te prikkelen. Zorgen voor wat reuring,
daar houden we wel van. We hadden
ze ook uitgenodigd om langs te
komen, maar helaas moesten ze hun
bonte avond opbouwen en konden

ze niet komen.” Dat de actie al voor
wat reuring zorgde, merkte Mark
toen hij bij de raadsvergadering
aangesproken werd door niet één,
maar twee wethouders. “Ze zeiden
dat de wethouder van gemeente
Beesel al contact opgenomen had.
Hij had gezegd dat het bord en de
vlag op Reuvers grondgebied staan
en niet op Kessels. Daar heeft hij nog
gelijk in ook, want we hebben ze iets
opgeschoven. Anders stonden ze achter
wat struiken en kon niemand ze zien.
Nu zijn ze vanaf het wandelpad goed
zichtbaar. Het is natuurlijk wel heel
leuk dat zelfs de wethouder van Beesel
zich er al mee bezig gehouden heeft.”
Bij het plaatsen, een delegatie van
een man of vijftien was meegegaan,
hield Mark nog een woordje. “Ik heb
gezegd dat Nederland en België
misschien wel grond ruilen, maar dat
wij als Kessel nog in geen honderd jaar
afstand doen van ons grondgebied.”
Die toespraak werd nog gevolgd door
het Kessels volkslied, waarna het
gezelschap over het veer huiswaarts
keerde.
De Reuverse carnavalsvereniging
beloofde al dat ze op de actie
gaan terugkomen, vertelt Mark.
“Prachtig, dat is precies wat we
wilden bereiken.”

CV De Kemphazen Egchel

Wij feliciteren Prins Bas I
als nieuwe heerser van de Kemphazen!

Prins Bas I
Proﬁciat!
Wij wensen
iedereen
een gezellige
carnaval!

Het team van Steeghsaanhangwagens wenst je een mooie tijd toe,

Maak dr wat leuks van, alaaf!!!

Keup 1B (zijstraat Roggelseweg), 5987 NB Helden | 06-24711903 | 077-3072778

www.steeghsaanhangwagens.nl

Proficiat
Prins Bas I,
Jeugdprins Ruud
en Jeugdprinses Fiene
Rector Thomassenstraat 28, Egchel T 077 306 0938 www.devleismeule.nl
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‘Toen Egchels Geveul gedraaid werd,
dat ga ik nooit vergeten’
Wie ben je?
Ik ben Bas Sijben, 27 jaar oud en heb een relatie met Ellen van
Ool. Wij hebben vorig jaar een huis gebouwd in Egchel. Dit is mijn
zevende jaar in de raad van De Kemphazen. Verder zit ik nog in de
organisatie van festival EGOpop en voetbal ik bij Egchel 4 (alleen
maar bier). Andere hobby’s zijn snowboarden, motorrijden en
kamperen.
Waar werk je?
Ik werk als elektricien bij Piet Peeters elektro installaties. Daar ben
ik al tien jaar in dienst en ik ga nog elke dag met plezier naar het
werk. Ik had op het werk niet verteld dat ik prins zou worden,
dus de verrassing was groot. De dag na het uitkomen hadden ze
mijn werkbus helemaal versierd en bestickerd.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Daar heb ik er twee van. De eerste was toen ik uitkwam als prins.
De spanning die van me afviel en het gevoel van die enorme
ontlading was heerlijk. De tweede herinnering was bij mijn eigen
receptie. Het nummer ‘Egchels geveul’ werd gedraaid en ik stond
met Ellen op het podium met mijn vrienden achter me. Ik keek
de zaal in en zag iedereen arm in arm van links naar rechts gaan.
Dat is een moment dat ik nooit ga vergeten.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd prins te
worden?
Ik was voetbal aan het kijken toen vorst Maurice belde. Hij had

drie vragen voor me. Vraag één was of ik met de loader de
jeugdwagen in de oud-ijzerbak wilde doen. Vraag twee wist hij
zelf niet meer en vraag drie was de belangrijkste. Hij vroeg me
of ik prins wilde worden. Ik wist voor 99 procent zeker dat ik
het wilde, maar voor die één procent moest ik nog overleggen
met Ellen. Een dag later heb ik teruggebeld en gezegd dat we er
voor gingen.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar uit?
Om samen met alle prinsen van Oud-Helden van elke receptie
een groot feest te maken. Maar natuurlijk kijk ik er ook naar uit
om er met mijn prinses Ellen, alle vrienden, familie, de raad,
vorst Maurice, jeugdprins Ruud, jeugdprinses Fiene en alle andere
vasteloavendvierders een groot feest van te maken.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vasteloavend betekent voor mij de mooiste tijd van het jaar.
Iedereen kan gek doen en bijna alles kan en mag. Thuis gingen
we vroeger al altijd naar gemeenschapshuis ‘t Erf om de vasteloavend te vieren. Pap en mam binnen feesten en
drinken en wij buiten soldaatje spelen.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het
werk of neem je even vrij om bij te
komen?
Donderdag na de vastelaovend ga ik
weer werken. Dat zijn nog twee dagen

PROFICIAT

PRINS

BAS I

en dan is het weer weekend, dus dat moet wel lukken. Ik zal er
zeker wat slechter aan zijn dan normaal, maar als ik op tachtig
procent kan functioneren ben ik al blij.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden (voor
familie, vrienden en kennissen)?
Het geheimhouden was op sommige momenten echt moeilijk,
omdat ik al vaak genoemd werd. Dit jaar was het erger, maar
dat kan natuurlijk ook zo overkomen omdat ik dacht ik me moest
verdedigen. Het was wel een leuke spanning.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Elke prins is op zijn eigen manier uniek en anders, dat maakt het
zo leuk. Ik denk dat een goede prins er te allen tijden vol voor
gaat en een groot feest maakt. Probeer het wel netjes te houden,
zodat de dag erna ook nog goed over je gepraat wordt.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Dat ik er alles heb uitgehaald wat er in zat. Dat elk moment een
mooi moment is geweest en dat iedereen mij herinnert als
een echte vastelaovesbaas.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in
2018?
Ik zou Thei van Manders graag zien als
mijn opvolger. Prins worden in zijn
eigen kroeg, dat is toch machtig
mooi.

Deze prins
mit krulle
zal neet veul lulle,
mer gaeft gaas
wie unne echte
vasteloavesbaas
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Pannen, leien, platte en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen en trespabekleding
Dakgoten, lood, koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen, renoveren
en vernieuwen
• Pannen, leien, platte
en kunststof daken
• Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
• Dakgoten, lood, koper
en zinkwerk
• Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
Prins Roger
I
BOOTS
BOOTS
BOOTS
en zien adjudante
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS BOOTS
BOOTS
Aanmoedigingsprijs
voor Bets en Babs
Het buutteduo Bets en Babs uit Baarlo, bestaande uit
Miriam Jacobs en Lizet Scheers, heeft van Stichting BaarloLeeft! de
aanmoedigingsprijs gekregen voor hun optreden op de zittingen in
Baarlo. De twee kregen de onderscheiding vanwege hun promotie
van de leefbaarheid in het dorp en hun prestatie als beste
aanstormend buuttalent, beste dames buutduo, best buutduo van
Baarlo, de beste buutartiesten van Baarlo en de beste Baarlose
buut van de avond. De jury vond het vooral bewonderenswaardig
dat de twee een buut opvoerden zonder te choqueren of te
kwetsen, maar slechts door zaken op een ludieke manier te
benoemen. Ze kregen als prijs kasteelbonbons. (Foto: Leo Kurvers)

Boerebroelof Kessel. Alle boeren,
burgers en buitenlui zijn welkom
om de onthulling bij te wonen en
te ontdekken wie dit jaar met de
vastelaovend in het onecht verbonden
worden op dinsdag 28 februari.

Ouderenzitting en
zittingen D’n Hab
De ouderenzitting van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree vindt
dit jaar plaats op zaterdag 11 februari. Er wordt voor het eerst gebruik
gemaakt van het nieuwe MFA ’t Hoës van Bree om de ouderen een plekje te
geven voor een middag ontspanning. De reguliere zittingen vinden plaats op
vrijdag 10 en zaterdag 11 februari.
De Aojeremiddig begint om
13.00 uur. Hoe het programma er
precies uit ziet, blijft nog even geheim
en zal tijdens de zitting blijken.
Ook de reguliere zittingen vinden
voor het eerst plaats in MFA ’t Hoës
van Bree. De avonden gaan van start
om 19.33 uur. Zang, dans, muziek en

humor passeren de revue in een vier
uur durend programma. Zo komen
onder meer dansgroep D’n Hab, DéDé
Danceballet, de Hofkapel, Marieke
en Jan en als afsluiter De Toddezèk
voorbij. Stuur voor meer informatie
over de kaartverkoop een mail naar
sikkretaris@cvdenhab.nl

en kunststof daken

• Dakkapellen, dakram
en trespabekleding

• Dakgoten, lood, kop
en zinkwerk

• Schoorsteenvegen,

renoveren en vernie

van herte gefeliciteerd
en maak der
unne sjoene
vastelaovend van!

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

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

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

www.bootskessel.nl

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

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw

Proﬁciat prins Roger I

Prins Roger en Adjudante
Roy en Bart Proficiat!

Maak der unne sjoene vastelaovend van!

CV De Kevers Kessel

Bezoekers zijn vanaf 20.30 uur
welkom en vanaf 22.00 uur begint het
spektakel. De muziek wordt verzorgd
door feestband Sjloetingstied uit
Panningen. De organisatie van de
onthulling ligt in handen van Stichting

info@abridak.nl
www.abridak.nl
• Pannen, leien, platte

info@abridak.nl
www.abridak.nl

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Onthulling boerenbruidspaar Kessel
Het boerenbruidspaar van Kessel wordt op zaterdag 11 februari bekendgemaakt. Na maanden van voorbereidingen, kleding maken en uitzoeken,
foto’s maken en geheime afspraken plannen, komt op de zaterdag in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel het boerenstel tevoorschijn.

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

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

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

Prins Roger,
Adjudanten Roy en Bart
van harte gefeliciteerd
en een fijne carnaval.
Jeugdprins Pim en
Prinses Maud ook proficiat.

.

met clown Pedro
14.30 u een optreden
f
na
va
r.
feb
24
ag
ijd
Vr
n en Kornuiten.
Zaterdagmiddag Luyte
ellebal.
Zaterdagavond Vriegez
muziek.
ks
Joe
Zondag nog meer
M.
een optreden van Magic
ht
toc
Maandag na de op
afsluiten.
ds
on
av
‘s
r,
llig ’n potje bie
Dinsdag overdag geze
gsjelle
Woensdagavond Hierin
gd gratis zakje chips.

Alle dagen voor de jeu

Allemaal fijne carnavalsdagen, tot ziens Biej Ton en Marij.

Dorpstraat 36, 5995 AZ Kessel

info@abri
www.abri
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Weej, kammereuj
van jôngs af aan,
gaon d’r vas good
taege aan!

11 vragen aan prins Roger I

‘Nooit meer met carnaval op vakantie’
Wie ben je?
Mijn naam is Roger van de Beuken, ik ben 42 jaar, vrijgezel en ik
word ook wel de Baer genoemd. Bij de vereniging kennen ze mij
als een levensgenieter én ook als feestnummer. Waar ik ook kom
in het dorp, overal roepen ze ‘baer!’. Ik kan wel zeggen dat ik een
bekend persoon ben. Mijn buren vonden het geweldig en iedereen was ontzettend blij voor mij. Daarbij is één van mijn twee
adjudanten zelfs een buurkameraad van vroeger.
Waar werk je?
Sinds 2001 werk ik als oogstmedewerker bij mijn broer Jac, die
een aspergehal heeft. Eigenlijk heb ik gestudeerd voor tegelzetter, maar ik heb uiteindelijk toch voor het tuinders vak gekozen.
Ik werk veel liever buiten. Mijn broer Jac vond het geweldig dat
ik prins werd en mijn andere broers en zus ook. Ik ben de jongste
van acht kinderen en heb mijn vader helaas niet echt gekend,
want hij stierf toen ik drie jaar oud was. Jammer genoeg mag hij
dit niet meer meemaken, maar hij zou het net zo ‘sjiek’ hebben
gevonden als ik!
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Toen ik negen jaar oud was, heb ik voor het eerst de grote optocht
van Kessel gelopen als einzelgänger met het motto ‘Ich staon der

gekleurt op’. Dat jaar had ik meteen prijs! Ik eindigde als derde
en was zo trots als een pauw.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd prins te
worden?
Ze vroegen mij tijdens de kermis in Kessel. Op zaterdag kwam er
iemand van de commissie bij mij staan en vroeg of ik de spreuk
klaar had. Het ging zo snel; toen ik doorhad wie dat tegen me zei,
was hij al weg. Op maandag kwam de vorst van De Kevers langs.
Hij vroeg of ik prins wilde worden en mijn antwoord was meteen
ja! Ik heb meteen adjudanten Bart en Roy gevraagd, maar eigenlijk stond het besluit al vast. Samen met de vrouwen en kinderen
van Bart en Roy wordt het een geweldige carnaval.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar uit?
Ik kijk uit naar het hele programma van de carnavalsvereniging.
We hebben er als trio enorm veel zin in dit jaar.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Als ik het woord carnaval hoor, begint het al overal te kriebelen.
Eén keer ben ik met carnaval op vakantie gegaan. Dat doe ik nooit
meer. Thuis was en is iedereen ook helemaal gek van die dagen.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk of neem je
even vrij om bij te komen?

Wij
feliciteren
alle Hoegheden
van ut
Keverriek

Als Aswoensdag is geweest, heb ik sowieso een week vrij om de
accu weer op te laden. Dat gaat denk ik wel nodig zijn.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Het zwijgen en geheim moeten houden was enorm moeilijk.
Mijn naam hoorde ik al jaren door de wandelgangen, maar tot het
moment van de onthulling was ik wel degelijk zenuwachtig.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Als prins moet je een goede indruk achterlaten bij de mensen.
Je bent immers het hele jaar door de prins van het dorp. Ook is
het goed om een beetje fit te zijn, want prins zijn is een hele
opgave. Vergeet ook niet een béétje muzikaal te zijn, want je
moet goed kunnen meezingen. Het valt niet altijd mee, maar het
komt vast goed!
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Ik hoop dat iedereen uit Kessel en omstreken achteraf kan zeggen dat ze van mij als prins Roger I genoten hebben en het nog
jaren over mij gaan hebben. Bart, Roy en ik zijn een trio om in te
lijsten!
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Dat maakt mij niet zoveel uit. Als diegene maar onthoudt dat hij
geniet, want voordat je het weet is het alweer voorbij.

Weej winse Prins Roger I
en zien adjudante
unne sjoëne Vastenaovend!
www.lesartistes.nl

Een felicitatie voor de Prins en zijn
adjudanten en een speciaal proficiat voor
Roy van de Pas, onze nieuwe medewerker.

Grubbenvorsterweg 46, 5975 RB SEVENUM tel: 077-4671935
www.verstegensevenum.nl

neptunus.eu

Veul spas en plezeer
met de vastenaovend!

www.vitalof.com
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Agenda t/m 16 februari 2017
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02

za
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Instrumentkeuze-avond

Groëte Zitting

Tijd: 18.30-19.30 uur
Organisatie: Jeugdorkest Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Zittingsavond

Zittingsavond

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

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

Buutte-aovend

Zittingsavond

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Kallebeskesaovend

Onthulling boerenbruidspaar

Tijd: 20.30 uur
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Aojeremiddig
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging D’n Hab
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

zo
12
02

Voorstelling Geine hondj in
’t hok mèr waal Oma op stok
Tijd: 20.15 uur
Organisatie: toneelgroep Het Scherm Open
Locatie: DOK6 Theater Panningen

ma
13
02
di
14
02

Lezing pensioen en financieel inzicht
Tijd: 19.30-21.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Bijeenkomst ontwikkeling kinderen
Tijd: 19.30 uur
Org: OJB, De Springplank, OVV, VV Koningslust, MR
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Rundje Koeberg

Dassenlezing

Tijd: 08.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Plezeer op maot

Vrouwluujzitting

Tijd: 13.00-17.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Divas’z
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Familie-Aerial Yoga

Receptie prins Derk I

Tijd: 13.30-15.00 uur
Locatie: Lekker Laeve! Helden

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

HIEVA Hierezitting

CD-presentatie Mike’s Electric Mud

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 16.30 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-gebouw Helden

wo
15
02

Truujebal
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Pretty TalkZ
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

do
16
02

Gezellige avond
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Reumavereniging Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Groëte Zitting De Graasvraeters

Limburgs buuttekampioen naar Grashoek
De jaarlijkse Groëte Zitting van carnavalsvereniging De Graasvraeters uit Grashoek wordt zaterdag 11 februari
georganiseerd. De organisatie heeft een programma met enkele kopstukken uit de buutte-wereld samengesteld.
De organisatie van de Groëte Zitting
in Grashoek heeft een programma
samengesteld met zowel de nummer één als de nummer twee van de

Limburgse buuttekampioenschappen.
Fer Naus en Henry van Geneijgen
vermaken het publiek tijdens de zitten. Daarnaast geven nog drie andere

tonpraters acte de présence. De zitting
begint om 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.graasvraeters.nl

Gemeenschapshuis D’n Binger

Instrumentkeuze bij Jeugdorkest Meijel
Het Jeugdorkest Meijel verzorgt op vrijdagavond 10 februari een instrumentkeuze-avond. De avond is voor
iedereen, jong en oud, die een blaasinstrument of slagwerk wil gaan spelen.
Tijdens de avond laat het orkest
horen wat ze normaal speelt, laat ze
de verschillende instrumenten zien
en horen én mogen bezoekers zelf
proberen te spelen. Iedereen is van

harte welkom. De instrumentkeuzeavond wordt gehouden in
gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel van 18.30 tot 19.30 uur.
Daarnaast is er op 14 februari een

kijkles blokfluit voor kinderen van
de basisschool die blokfluit willen
leren spelen.
Kijk voor meer informatie op
www.tonemuziekles.nl

‘Geine hondj in ’t hok mèr waal Oma op stok’

Het Scherm Open speelt nieuwe productie
r!
meiden, kei veul plezee
fashion en woonaccessoires
Markt 15 Baarlo

facebook.com/BazusBaarlo

Toneelgroep Het Scherm Open geeft op zondag 12 februari een voorstelling in het DOK6 theater in Panningen.
Zij spelen hun nieuwe productie ‘Geine hondj in ’t hok mèr waal Oma op stok’. Na een optreden in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek staat de groep nu ook in Panningen.
De toneelgroep speelt onder
toeziend oog van regisseur
Ger Verdonschot een voorstelling
in het dialect. Het verhaal gaat om
Christien, die het beu is om thuis te
zitten.
Ze heeft bedacht om een eigen

hondenhotel te beginnen, maar ze
beseft niet goed wat dit nou eigenlijk
allemaal betekent en al snel dienen
zich allerlei problemen en verwikkelingen aan, beginnend met het feit
dat haar man Wim allergisch is voor
honden. Voor de startende ondernemer

wordt het allemaal erg onoverzichtelijk, hectisch, stresserend en dodelijk
vermoeiend.
De voorstelling begint om
20.15 uur. Kijk voor meer informatie op
www.hetschermopen.com of
facebook.com/hetschermopen
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Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

|

pet.horst@home.nl

|
|

roger.maenen@ziggo.nl
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

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

Kééj Knappe Kwéékmiddig Meijel
De negentiende editie van de jeugdliedjesmiddag in Meijel met de echte ‘Mèèlse’ naam
Kééj Knappe Kwéékmiddig vond plaats op zondag 5 februari. Bijna honderd jeugdige artiesten,
onderverdeeld in achttien groepen, brachten hun liedjes ten gehore in gemeenschapshuis D’n Binger.
In de categorie tot en met groep 5 ging de Tekstsjriever-prisj naar de Confetti Jumpers, de
Prizzentaasie-prisj was voor De Kruumelkes en de Kievelprisj werd een prooi voor De Fèst4ders.
Bij de categorie vanaf groep 6 ging de Tekstsjriever-prisj naar de Festgirls, de Prizzentaasie-prisj naar
Sjòn Vastelaovesklupke en de Kievelprisj naar Wéj twieé. Tussendoor werden de nieuwe heersers en
raad van elf van De Kéjsjeut gepresenteerd. Driek en Luna kwamen tevoorschijn als vorst en prinses
van De Kéjsjeut. Een foto van de twee is elders in de HALLO te vinden.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Woensdag 8 februari
H. Mis 9.00 uur in de sacristie
Zondag 12 februari
H. Mis 9.30 uur – t.i.v. de zieken van
de parochie
Overleden: Mevrouw van Horen-van
Enckevort, 84 jaar

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81.
T 077 465 36 81 Bij geen gehoor
kunt u contact opnemen met het
parochiecentrum in Panningen
T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 11 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 18 februari
H. Mis b.g.v. carnaval 17.30 uur
t.i.v. Hay Boots (jaardienst); Nelly
Verhaegh-Gommans

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 12 februari
H. Mis 11.00 uur – t.i.v Cornelia
Smeets-van Bree (bgv. verj.) en voor
Wiel Smeeets en zoon Harrie; pastoor
Giel Peeters (bgv. verj.); Door PeetersGrommen (jaardienst) en Sef Peeters
en zonen Jan en Wim
Zondag 19 februari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Theo Engelen
(jaardienst); Wim van Mullekom
(jaardienst)
H. Doopsel 12.00 uur van Mirre
Janssen

Parochie Helden

Eerste Vestelaoves Konzert
Fanfare St. Aldegondis uit Maasbree hield op zondag 5 februari voor de eerste keer het Vestelaoves
Konzert. MFA ’t Hoes van Bree was omgetoverd tot een heuse vestelaoves feesttempel. De Toddezek,
Toeter Thijs, Squizy Ann, dansgarde D’n Hab en Marleen Rutten lieten onder begeleiding van de
‘fômfaar’ hun kunsten horen. Diegene die het gemist hebben, moeten wachten tot volgend jaar
voordat ze een nieuwe kans hebben om het Vestelaoves Konzert te bezoeken.

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een

Vrachtwagen chauﬀeur
• In bezit van nederlands vrachtwagen rijbewijs, rijbewijs CE en code 95.
• Er wordt gereden met een vrachtwagen / combinatie
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, werkuren 10 tot 12 uur per dag, weekenden vrij.

Bent u de aangewezen persoon dan graag uw C.V. opsturen naar: info@vmrvenlo.nl

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 12 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Lenie Engels-van der Sterren (zeswekendienst) en Piet Engels; Jos
Hamaekers (jaardienst); Thé Stals
en schoonzoon Jan; Overledenen
Buurtvereniging de Bosrand

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 9 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 11 februari
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Mien van den Broek-Geelen (zeswekendienst); Nellie Verstappen-Kiggen
(jaardienst); Jo Vissers (coll); Peter
Verstappen en Maria VerstappenThijssen (bgv. verj.) en overledenen
fam. (gest. jaardienst); Uit dankbaarheid
Zondag 12 februari
Geen H. Mis
Maandag 13 februari
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 16 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 11 februari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Piet Bouten (jaardienst); Truus
Ghielen-Kurvers (jaardienst/coll) en
Broer Ghielen; Jan van Deursen (coll);
Joke Goes; Giel van Neerven, Mia
van Neerven-Hendriks en overl. fam
Hendriks; Piet Janssen en To Janssenvan der Linden en zoon Sjraar; Mia
Kersten-Kessels (bgv.verj.)
Zondag 12 februari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!

Onze nieuwe, gemoderniseerde winkel opent 11 februari op de Dorpstraat 2
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FEESTPRIJS!
79,-

59,-

SLEDESTOFZUIGER / VS01C110

t5FMFTDPPQCVJTt8BUUWFSNPHFO
t.FUTUPG[BL JOIPVEMJUFS

PLAYBAR
FEESTPRIJS!

10%

FEESTPRIJS!
INCL. GRATIS AEG VX6-1-LR
STOFZUIGER T.W.V. € 119,95!

649,-

DIRECT SHOP TEGOED!

PLAYBAR

799,U ontvangt 80,- direct shop tegoed

WASMACHINE / L6FB BERLIN
t&OFSHJFLMBTTF"

t7VMHFXJDIU,(t3FTUUJKEJOEJDBUJF

U ontvangt op alle SONOS-artikelen 10% shoptegoed dat u direct kunt besteden in de winkel!

tUPFSFOQFSNJOVVUt"RVBTUPQCFWFJMJHJOH

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

