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Samen
aan de ‘boeremoos’
Theo en Marthe Aelen uit Panningen zijn al vijftig jaar getrouwd. Ze gaven elkaar donderdag 16 februari nogmaals het jawoord als het nieuwe boerenbruidspaar van
De Zonnebloem, afdeling Panningen. ”Theo en Marthe zijn allebei nog heel kwiek en hadden enorm veel zin in de bruiloft. De liefde straalt nog steeds van hen af”, aldus de
aanwezige fotografe Liesbeth van den Hombergh. De bruiloft werd gevierd in gemeenschapshuis De Sprunk in Koningslust. De Vrolijke Notenkrakers uit Venray zorgden voor
de muziek en de dansmarietjes traden op. Het ‘kersverse’ bruidspaar kreeg als cadeau een parkietenkoppeltje. Om 17.30 uur kregen alle aanwezigen traditiegetrouw een bord
boerenkool met worst én appelmoes en dat ging er bij de bruid en bruidegom wel in. (Foto: Liesbeth van den Hombergh, fotoclub Kiek Ze)

Den Doelhof en De Springplank

Basisscholen krijgen geld voor krimponderzoek
De basisscholen Den Doelhof in Meijel en De Springplank in Koningslust krijgen een bijdrage van gemeente
Peel en Maas om te onderzoeken hoe ze de krimp van hun school het best kunnen opvangen. Bij Den Doelhof gaat
het om een bedrag van 250.000 euro, in Koningslust wordt 60.000 euro beschikbaar gesteld. Dat besliste de
gemeenteraad van Peel en Maas tijdens de raadsvergadering op dinsdag 21 februari.
In Meijel wordt met het geld
onderzocht of een nieuwe school of
vernieuwbouw in het huidige pand
aan de Kerkstraat de beste optie is.
De 250.000 euro is onder meer nodig
om de architect en de advieskosten
van de installatie-adviseur, bouwmanagement en constructeur te betalen.
Wethouder Roland van Kessel liet na
vragen weten dat de op handen zijnde
reconstructie van de Kerkstraat wordt
meegenomen in het onderzoek naar de
Meijelse school.
Basisschool De Springplank in

Koningslust wil nog in 2018 verhuizen
van de huidige locatie aan de Rector
Isidorusstraat naar gemeenschapshuis
De Sprunk even verderop. Met het
toegekende geld wordt onderzocht wat
de kosten zijn rond de verhuizing naar
het gemeenschapshuis en wat er moet
gebeuren met de oude school en hoe
het terrein rond het oude schoolplein
en de nabij liggende kerk er straks uit
moet komen te zien.
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
vroeg de wethouder of ook onderzocht
wordt of het oude schoolgebouw

misschien kan dienen als plek voor
vluchtelingenopvang. Henk Boots van
Lokaal Peel&Maas voegde daar aan
toe of jongerenhuisvesting eveneens
een optie is. Wethouder Van Kessel:
“Met het geld wordt onderzocht wat de
beste opties zijn voor het gebouw. Daar
kunnen we nu weinig over zeggen, pas
na het onderzoek komt daar duidelijkheid over.”
Fred Peeters wilde de wethouder
en het college nog een compliment
geven over de gang van zaken.
“Het is goed om te merken dat het

College van B&W geleerd heeft van
de problemen rond de Piushallen
waarbij het volledige bedrag meteen
werd toegekend en dat uiteindelijk te
weinig bleek. Nu wordt eerst alleen

een voorbereidingskrediet gevraagd
aan de raad. Zo komen we voor minder
verrassingen te staan. Het wordt goed
onderzocht, we zien de voorstellen
graag tegemoet.”

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Coaches van Vorkmeer helpen vluchtelingen op weg

Syrisch gezin een toekomst bieden
Welzijnsinstelling Vorkmeer begeleidt sinds het begin van dit jaar een
deel van de statushouders die aan de gemeente zijn toegewezen. Vrijwillige
coaches helpen de nieuwe Nederlanders met alles waar ze tegenaan lopen
en maken hen wegwijs op hun nieuwe plek. In het begin gaat het om zaken
als de school voor de kinderen, een inburgeringscursus aanvragen en de
Nederlandse cultuur leren kennen om zelfredzaam te worden. Joris Kempen
uit Kessel is als coach toegewezen aan de familie Maatouk.
De familie Maatouk bestaat uit
vader Bashir (44), moeder Haifaa (33)
en hun drie zoontjes Obada (12),
Mohammad (10) en Omar (8).
Bashir en Obada kwamen zestien
maanden geleden naar Nederland.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
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redactie@hallopeelenmaas.nl
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Ze belandden met z’n tweeën in het
asielzoekerscentrum (AZC) in Weert.
Daar kregen ze in december gezelschap
van Haifaa en de andere twee jongens.
Zij kregen in december te horen dat
ze vanaf 1 januari inwoners van Kessel
zouden zijn. “We zijn heel blij dat we
hier naar toe konden komen”, vertelt
Bashir.

Na een jaar alles
zelf regelen
Joris Kempen werd als coach vanuit
Vorkmeer aangewezen. Hij komt zo’n
vier uur in de week langs bij het gezin
om hen te helpen. “Als ze me nodig
hebben, bellen ze me op. Zo moest
Bashir vandaag naar de fysiotherapeut
vanwege zijn knie en dan help ik om
alles te regelen”, vertelt de Kesselnaar.
Joris kreeg vorig jaar een cursus over
hoe hij vluchtelingen het beste op weg
kan helpen. “Het is niet de bedoeling
dat ze afhankelijk van mij worden,
maar juist dat ze alles zelf kunnen
regelen. Over een tijdje moeten zij
zelf weten waar ze in contact kunnen
komen met Nederlanders of waar ze
terecht kunnen als ze vragen hebben
over scholing. Ze moeten dan zelfredzaam zijn.”
Het traject vanuit Vorkmeer duurt
maximaal één jaar, vertelt Vester
Bergmans, coördinator bij Vorkmeer.
“We hebben een lijst met achttien
punten die de statushouders op orde
moeten hebben om goed te kunnen
integreren. Denk aan toeslagen aanvragen, de inburgeringscursus regelen
en het leren van de taal.” De coaches
die toegewezen worden, hebben een
belangrijke taak. “Het is voor die men-

sen vaak het eerste en enige contact
dat ze hier in het begin hebben.
Dankzij de coach kunnen ze beginnen
aan het opbouwen van hun nieuwe
leven.”

‘Vijf dagen in een
doos gezeten’
Dat is wel nodig voor de familie
Maatouk. Het gezin woonde in de
hoofdstad van Syrië, Damascus, toen
de oorlog uitbrak. Bashir was sokkenmaker en had een goed leven, vertelt
hij. Hij vluchtte naar Turkije en voer
met een bootje naar de Griekse kust.
Tussendoor werd hij opgelicht en raakte
hij al zijn geld en zijn paspoort kwijt.
Vanuit Griekenland wilde hij toen nog
naar Nederland. “Een vriend vertelde
me dat Nederland het beste land was
en daarom wilde ik hierheen. Ik heb
samen met mijn zoon vijf dagen lang
in een kartonnen doos achter in een

vrachtwagen gezeten voordat we in
Nederland waren.”
Na de barre tocht werd hij in het
AZC in Weert geplaatst. Dat was geen
geweldige tijd. “Regelmatig waren
er ruzies en kleine problemen. Ik zat
eigenlijk op mijn kamer te wachten
tot ik een huis kreeg toegewezen.”
Dat was het geval vanaf 1 januari toen
hij naar Kessel kon. Zijn kinderen zitten
al op de basisschool en hij probeert al
zoveel mogelijk Nederlandse televisieprogramma’s te kijken om de taal te
leren. Bashir wil graag werken. “Maar
ik weet niet waar ik moet beginnen met zoeken. Dat is ook iets waar
Joris bij helpt.” Nu zit hij veel thuis,
omdat hij weinig kan doen. “In Syrië
ging ik elke dag naar mijn ouders en
’s avonds kwamen vrienden en familie
op bezoek. Hier ken ik nog niemand.
Dat is wel eens eenzaam. Gelukkig
helpt Joris ook met sociale contacten op
te bouwen.”

Het visum van Bashir en zijn familie
is vijf jaar geldig in Nederland. Als de
Nederlandse regering daarna vindt dat
het veilig is in Syrië, moet het gezin
terug. Bashir weet niet hoe zijn leven
er tegen die tijd uitziet. “Ik had daar
een leven en hier ben ik nu helemaal
opnieuw begonnen. Als ik terugga,
moet ik dáár weer helemaal opnieuw
beginnen. Ik weet niet hoe mijn leven
loopt, maar voor nu hoop ik vooral dat
iedereen in Syrië stopt met vechten en
dat er snel vrede is.”

Visum vijf jaar geldig
Vorkmeer is op zoek naar coaches
die vluchtelingen zoals de familie
Maatouk willen helpen bij hun start in
Peel en Maas. Binnenkort wordt een
cursus voor nieuwe aanmeldingen
georganiseerd.
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Vester Bergmans via
v.bergmans@vorkmeer.nl

Commissie naamgeving gemeente

Straatnamencommissie krijgt
nieuwe opzet
De commissie naamgeving van gemeente Peel en Maas heeft voortaan vaste leden. De zeven permanente leden gaan zich buigen over het
bedenken van nieuwe namen voor straten in Peel en Maas. Voorheen droegen de heemkundeverenigingen leden voor, maar daar stapt de commissie
nu van af.
Het voordragen van leden vanuit
de heemkundevereniging liep niet
altijd even lekker, vertelt Toos Wilms,
archivaris bij de gemeente. “De verenigingen vergaderden niet vaak en
dan duurde het soms heel lang voordat
we wisten wie in de commissie kwam.
Nu hebben we personen gekozen uit
ons eigen netwerk en kunnen we
effectiever vergaderen.”
Toos Wilms is voorzitster en
secretaris van de nieuwe straatnamencommissie. Pierre Opstals,
Geo-informatiemedewerker, en Leon
Thelen, beheerder BAG, zijn ook
namens de gemeente lid van de
commissie. Andere leden zijn Herman
Crompvoets uit Meijel als historicus

van het Peelgebied en taalkundige,
Henk Thiesen uit Egchel als historicus
van landbouwgebied en taalkundige,
Ben Smets uit Maasbree als kenner
van het landbouwgebied en kunst en
cultuur-kenner en Cor Konings uit Kessel
als kenner van het Maasgebied en
eveneens kunst en cultuur-kenner.

Niet te lange naam
Samen beslissen de zeven mannen
en vrouw over de nieuwe namen die
straten krijgen. Dat is vaak nog een
lastig karwei, vertelt Toos. “We houden met heel veel dingen rekening.
Zo moet het historisch passen, maar
ook praktisch. We letten er bijvoorbeeld
op dat de naam niet verwarrend werkt

voor hulpdiensten of automobilisten
en dat de naam niet te lang wordt.
Dan past ie misschien niet meer in de
vakjes waar je een adres moet invullen.
Dat soort dingen nemen we allemaal
mee in de uiteindelijke beslissing.”
Omdat de gemeente wil dat ook
jonge mensen zich verbonden met
de namen, werden er twee kunst en
cultuur-kenners aan de commissie
toegevoegd. “We kunnen wel alles op
historie en lokale dialecten gooien,
maar daar heeft iemand die uit Brabant
hier komt wonen niks aan”, aldus Toos.
“Nu is er meer fantasie bij het verzinnen en kunnen we actuelere namen
geven.” Ook de omgeving speelt een
belangrijke rol. “We hebben in de

nieuwe commissie vastgelegd dat we
van tevoren contact opnemen met de
buurt, dorpsoverleggen en de projectleider”, gaat Toos verder. “Zo weten
we beter wat voor sfeer het gebied
draagt. Zo hangt er in Egchel bij het
Giel Peetershof een boerderij-sfeer
en hebben we daarom gekozen voor
straatnamen met het woord erf erin.”
De commissie heeft een lastige
taak. Vaak komt er commentaar op een
gekozen naam. “Het blijft een kwestie
van smaak natuurlijk”, vertelt Toos.
“De namen die we kiezen zullen niet
voor iedereen goed zijn, daar maken
we ons geen illusies over. Maar het
blijft heel leuk werk en we doen het
allemaal met veel plezier.”
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Breebronne Maasbree en De Berckt Baarlo

Vragen PvdA/GroenLinks over
huisvesting arbeidsmigranten
Raadslid Fred Peeters van PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas
over de huisvesting van arbeidsmigranten op camping Breebronne in Maasbree en De Berckt in Baarlo.
De acht vragen die gesteld zijn,
hebben betrekking op de huisvesting
van arbeidsmigranten op beide campings. In Maasbree is de organisatie
Work and Stay verantwoordelijk
hiervoor.
Fred Peeters wil onder andere
weten hoeveel woonunits er
inmiddels gerealiseerd zijn op het
uitbreidingsterrein bij camping
Breebronne in Maasbree en hoeveel
daarvan al bewoond worden door
arbeidsmigranten. Ook vraag het

raadslid zich af in hoeverre Work and
Stay al voldaan heeft aan de midstayverplichtingen. Voor tien procent van
het aantal gehuisveste migranten zou
volgens de fractie langere termijnvoorzieningen moeten worden gerealiseerd. Indien dit niet het geval is, wil
de partij weten in hoeverre het college
dit handhaaft.

Handhaving
Voor camping De Berckt in Baarlo
zou nog een vergunning moeten wor-

den verleend om er arbeidsmigranten
te mogen huisvesten. Fred Peeters wil
weten wat de stand van zaken is bij
de vergunning en het gedogen van
de daar al woonachtige arbeidsmigranten. Ook wil het raadslid weten of
bij De Berckt aan de midstayverplichtingen wordt voldaan, of er bij beide
locaties arbeidsmigranten al langer
dan zes maanden wonen en hoe het
college dit gaat handhaven.
Het College van B&W heeft de
vragen in behandeling.

Trotse
winnaar
Nonnevottentest 2017

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

Verkiezing beste obstacle run

BaarloStormt in de prijzen
Drie Limburgse stormlopen werden eind vorig jaar genomineerd in verschillende categorieën bij de
 erkiezing voor de beste obstacle runs van Nederland. In de categorie ‘beste run tot 30 euro’ eindigde het
v
Baarlose evenement BaarloStormt op de derde plek. Dat maakte obstakels.com vorige week bekend.
“We zijn enorm trots op
deze derde plaats. We willen
dat iedereen, van jong tot oud,
aan BaarloStormt mee kan doen.
We hebben hard gewerkt aan
een uitdagend parcours met
mooie hindernissen. Dat harde
werken wordt nu beloond”,

aldus Koen Hendriks, organisator van
BaarloStormt. Naast BaarloStormt
waren DSV VenloStormt en
RoermondStormt genomineerd.
DSV VenloStormt eindigde als derde
binnen de categorie ‘beste obstakels’.
Obstakels.com is een onafhankelijk
platform dat deelnemers aan

hindernis-stormlopen informeert,
motiveert en inspireert.
Deelnemers van hindernisstormlopen uit het hele land
maakten een voorselectie, waarbij
in elke categorie tien hindernisstormlopen waren overgebleven
voor de finale.

Gevraagd:

INTERNATIONAAL GROENTEEN FRUIT CHAUFFEUR m/v
• voor trekker/oplegger
• voornamelijk ritten van Venlo naar Midden-Zuid Duitsland
• zonder ruime ervaring onnodig te solliciteren
• ook regelmatig weekenden werken
• code 95 vereist
Tevens

Deelnemersveld
MVC-toernooi bekend
Het MIRU&HJS MVC O12-toernooi in Maasbree heeft het deelnemersveld van de komende editie rond. Het wordt
de twaalfde editie van het internationale jeugdvoetbaltoernooi. Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus komen
ploegen uit heel Europa naar Maasbree. Chelsea FC is titelverdediger en stuurt ook bij de komende editie een
afvaardiging.

WEEKEND/VAKANTIE/OPROEP
CHAUFFEUR m/v bijv. 65-plusser
Voor meer info en reacties info@hendrixtransport.nl
JacHendrix
Hendrix06
06-22665584
Arno
- 22 66 55 81

Vorkmeer is een moderne welzijnsinstelling. Een organisatie
met een naar buiten gerichte blik die lerend, innoverend en
ondernemend is. Wij ondersteunen mensen, groepen en
initiatieven in dorpsgemeenschappen. Wij werken samen met
hen en onze maatschappelijke partners aan vitale en inclusieve
gemeenschappen. Binnen Vorkmeer werken ongeveer 50 mensen
en zelforganisatie is een belangrijke drijfveer.
Wij zoeken een:

ervaren
opbouwwerker
(36 uur per week)

Binnen de gemeente Peel en Maas wordt veel waarde gehecht aan de
mate waarin gemeenschappen zich kwalitatief ontwikkelen. Het primaat
van dit proces ligt volledig bij de gemeenschappen c.q. de inwoners
en de gremia die hier deel van uit maken. Opbouwwerkers stimuleren
en ondersteunen deze lokale processen. Specifieke aandachtspunten
hierbij zijn de rol en functie van de lokale dorpsoverleggen, de
totstandkomingsprocessen van de eigen ontwikkelingsvisies en de
lokale communicatieve infrastructuur die hiervoor is ingericht.
Daarnaast ondersteunt het opbouwwerk lokale werkgroepen die zich
verantwoordelijk voelen voor de lokale thema’s die zijn vastgelegd in
bovengenoemde visies. Het opbouwwerk opereert vanuit de kaders die
de gemeente Peel en Maas heeft vastgesteld in de perspectievennota
en het gemeentelijk programma Gemeenschapsontwikkeling.
Voor meer informatie zie www.vorkmeer.nl

Uit Nederland zijn de ploegen, met
spelers jonger dan twaalf jaar, van
Feyenoord, AZ, VVV-Venlo, FC Twente
en voor het eerst Ajax aanwezig.
Ook een regioteam met spelers uit
onder andere Peel en Maas is weer
aanwezig. Uit Duitsland komen Borussia

Dortmund, Bayer’04 Leverkusen en
Borussia Mönchengladbach. KRC Genk is
de enige ploeg uit België. Uit Engeland
komt Chelsea en Aberdeen FC houdt de
Schotse eer hoog. Het toernooi heeft
door de naamswijziging die de KNVB
in de jeugd doorvoerde, zelf ook een

nieuwe naam gekregen. In plaats van
het MIRU&HJS MVC TOP D-toernooi is
het dit jaar gewijzigd naar MIRU&HJS
MVC O12-toernooi.
Mensen die interesse hebben om
als gastgezin te fungeren, kunnen contact opnemen via info@mvctopd.nl

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

04

nieuws

23
02

Dijkversterkingen Baarlo en Kessel

Motie als steuntje
voor wethouder

Bij de raadsvergadering op dinsdag 21 februari dienden drie partijen uit
de gemeenteraad een motie in over de dijkversterkingen in Baarlo en
Kessel. Het CDA, de VVD en AndersNu riepen via de motie wethouder Arno
Janssen op om tijdens zijn gesprekken met Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat zich onder andere hard te maken voor de bewoners van de twee
dorpen. De motie werd unaniem aangenomen.
“Het geeft een sterk signaal dat
de raad deze motie unaniem steunt”,
zegt CDA-raadslid en mede-indiener
Roel Boots. “De wethouder kan nu met
deze motie in zijn hand de gesprekken aangaan met het waterschap en
Rijkswaterstaat. Dit is een steun in zijn
rug. Heel belangrijk voor de inwoners
van Baarlo en Kessel.” In Baarlo en
Kessel staan voor 2020 verschillende
dijkversterkingen op de planning.
Veel bewoners van de dorpen lieten
de laatste weken bij informatieavonden hun zorg blijken over de geplande
veranderingen. Zo worden gebieden
vergeten en moeten sommige dijken
helemaal niet verhoogd worden, aldus
de inwoners.
In de motie van 21 februari staat
onder meer dat de betrokken partijen
rond de dijkversterkingen serieus
moeten kijken naar alternatieven van
bewoners en dat er rekening moet
worden gehouden met de wensen van
de onbeschermd blijvende inwoners.
Verder moeten de partijen rekening
houden met de effecten stroomafwaarts, dat de getroffen inwoners
schadeloos gesteld worden en dat de
gemeente goed en tijdig communiceert

Joyce Elbers

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Interieurarchitect Joyce Elbers (28) besloot ongeveer een jaar geleden om het relatief rustige Helden te verlaten
voor het levendige Eindhoven.

naar de bewoners en omgeving over
de plannen.

‘Motie was niet nodig’
Volgens de partijen PvdA/
GroenLinks en Lokaal Peel&Maas was
de motie dubbelop. “Het is logisch dat
de wethouder deze punten meeneemt
naar de gesprekken”, liet Annigje
Primowees van PvdA/GroenLinks
weten. “Daar hoeft geen motie voor
ingediend te worden.” Ook Rob Willems
van Lokaal Peel&Maas vond dat de
wethouder eerder al genoeg is ingegaan op het onderwerp. Toch stemden
beide partijen in met de motie. “Het is
een motie waar je niet tegen kunt zijn,
maar we blijven het dubbelop vinden”,
aldus Rob Willems.
Wethouder Janssen vond het vanuit
de indieners overkomen alsof hij niet
genoeg heeft gedaan. “We hebben juist
heel goed overleg met wethouders van
de gemeentes langs de Maas en ik heb
zelf met de informatieavonden mijn
zorg uitgesproken over de gebieden die
niet genoemd worden in de plannen.
We zijn er volop mee bezig. De motie
is een beetje dubbelop, maar ik zie het
maar als een steuntje in de rug.”

Schoorsteenbrand
Baarlo
De brandweer van Baarlo en de beroepsploeg van Venlo werden zondag
19 februari opgeroepen vanwege een schoorsteenbrand in een woonhuis in
Baarlo.
In een woonhuis aan de
Napoleonsbaan Noord in Baarlo was
een brandje ontstaan in de schoorsteen. Ter plaatse werd de schoorsteen
met een speciaal stuk gereedschap,
een ramoneur, schoongeveegd door de

Uit

Peel
en
Maas

brandweerlieden. De roet- en koolresten aan de schoorsteenwand die
waren gaan branden, werden hierdoor
weggeslagen en beneden opgevangen.
Na een uur werk gingen de brandweerploegen weer naar de kazerne.

Voordat Joyce naar Eindhoven verhuisde, heeft ze altijd
bij haar ouders in Helden gewoond. “Na de middelbare
school heb ik op de Jan des Bouvrie Academie gezeten in
Deventer”, vertelt ze. “Dit is een opleiding die gespecialiseerd is in interieurdesign en -styling. Ik heb toen niet op
kamers gezeten, aangezien ik maar twee dagen per week
naar school hoefde. Het grootste gedeelte van mijn studie
kon ik gewoon lekker thuis doen, zoals plattegronden
uitwerken en projecten maken.”

Veel banden met Peel en Maas
Dat Joyce niet van stilzitten houdt, blijkt onder andere
uit haar drukke werkleven. “Zo’n vier jaar geleden heb ik
mijn studie afgerond en heb ik mijn eigen bedrijf Joyce
Elbers Interior Design opgestart”, legt ze uit. “Eén jaar
daarna ben ik hiermee partner geworden van RevaPlan.
Dit is een onderneming die vooral gericht is op vernieuwbouw. Daarnaast werk ik ook voor verschillende andere
opdrachtgevers door het hele land, zoals Maastricht,
Amsterdam, Swalmen, Roermond en Vaessen Wonen in
Maasbree.”
Net voordat Joyce naar Eindhoven verhuisde, heeft
ze ook de serviceclub Ladies’ Circle Vici Maas en Peel
opgericht. “Een vriend van me was lid van De Ronde Tafel.
Dit is ook een serviceclub, maar dan alleen voor mannen”,
aldus Joyce. “Ik vroeg me toen af of er ook zoiets voor
vrouwen bestond en ben toen bij het idee gekomen om
er een op te richten voor de omgeving Horst en Peel en
Maas. Samen met zeven andere ondernemende vrouwen
zetten we ons in voor het goede doel door diverse activi-

teiten te organiseren. Zo hebben we afgelopen november
een benefietgala gehouden waar we een cheque van
3.000 euro overhandigd hebben aan het goede doel
Mafcentrum Kidzz & Armoede.”
Hoewel ze niet alleen voor haar werk maar ook
voor Ladies’ Circle Vici Maas en Peel nog wekelijks op
Limburgs grondgebied moet zijn, besloot Joyce toch om
naar Eindhoven te verhuizen. “Ik ben graag bezig met
verschillende dingen”, laat Joyce weten. “Vergeleken
met Helden is Eindhoven een stad waar altijd wel iets
te doen is. De keuzemogelijkheden om ergens naartoe
te gaan, zijn ineens velen malen groter. Daarnaast is het
een mooie plek om mijn netwerk uit te breiden. Ik wilde
ook wel graag naar Amsterdam verhuizen, maar dan ligt
Eindhoven toch iets centraler. Overigens kende ik wel al
wat mensen in Eindhoven voordat ik er naartoe verhuisde.
Inmiddels ben ik goed gesetteld en ben ik voorlopig nog
niet van plan om weg te gaan.”
Andere redenen voor Joyce om iedere week weer
even naar Peel en Maas te reizen, zijn haar vriendinnen
en ouders. Joyce: “Veel vriendinnen komen uit Helden en
die zie ik door alle drukte niet meer zo veel. Wanneer ik
in de buurt ben ga ik meestal wel even langs, ook al zijn
het soms maar vijf minuten. Als ik in Helden ben, heb ik
toch een soort thuiskomgevoel. Ik kan bijvoorbeeld weer
lekker dialect praten en ook op straat raak je sneller met
mensen aan de praat dan in Eindhoven. In mijn appartement in Eindhoven heb ik vaak nog het gevoel alsof ik er
op vakantie ben, maar dit komt waarschijnlijk omdat ik
altijd buiten de deur ben.”

Open Hoés
Ben jij 16 jaar of ouder en gemotiveerd om ons vak te leren?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zoeken een

allround medewerker

die in ons team aan de slag wil. Als je al CO2 kunt lassen is dat een pré.
Wij bieden leuk afwisselend werk in een groeiend bedrijf en een salaris
conform de metaal cao. Wil jij ons vak leren stuur dan je cv en een motivatie
naar Bob Molenaar: info@molenaarcarseats.nl of bel voor vragen naar
077-3082989

Plattelandshoés te bezoeken
’t Plattelandshoés in Panningen is klaar voor de opening. Het voormalige schoolgebouw waar het hospice en
verblijfhuis in gevestigd is, is volledig verbouwd en wordt op zaterdag 4 maart opengesteld voor alle belangstellenden. Tijdens het Open Hoés is het pand geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle bezoekers worden in het
gebouw ontvangen en kunnen vervolgens een rondleiding volgen door het
hospice en verblijfhuis. Dat is bedoeld
voor de inwoners van de gemeentes
Leudal en Peel en Maas. In alle negen

gerealiseerde appartementen zijn mensen aanwezig die tekst en uitleg geven.
Verder komen vijf bedrijven die te
maken hebben gehad met het gebouw
een presentatie geven. Een zestigtal
vrijwilligers van ’t Plattelandshoés is

de hele dag in de weer om alles in
goede banen te leiden.
Het hospice en verblijfhuis gaat
vanaf maandag 6 maart open voor
gasten die gebruik gaan maken van de
faciliteiten.
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In strijd met de Maas Toekomst
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 afgelopen weken bracht HALLO Peel en Maas de
strijd die al jarenlang met de Maas gevoerd wordt, in beeld. Deze week sluiten we af met een overzicht.
Wat gaat er in de toekomst allemaal gebeuren?

situaties in Baarlo en Kessel worden
onderzocht.
De dijken zijn nu te laag of niet
sterk genoeg om de mensen en
bedrijven erachter te beschermen,
aldus het waterschap. De Maas gaat
in de toekomst anderhalf keer meer
water afvoeren dan voorheen. Daar zijn
de huidige dijken, die in 1996 werden
aangelegd, niet op berekend. In 2020
wil Waterschap Limburg de hoogwaterbescherming van alle dorpen langs de
Maas op orde te hebben.

‘Veiligheid staat
voorop’

De Maas en Kessel gezien vanaf het veer in Reuver
anno 1996 (Fotobron: gemeentearchief Peel en Maas via PeelenMaasNet)
In Nederland moet de
komende jaren ruim 1.100
kilometer dijk worden aangepakt om te voldoen aan de
huidige wettelijke veiligheids-

eisen. Dit wordt gedaan in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) en wordt ook wel ‘de grootste dijkoperatie ooit in Nederland’
genoemd. In Noord- en Midden-

Limburg gaat het om veertien dorpen
waar dijken worden versterkt. Deze
liggen van de gemeente Bergen in
Noord-Limburg tot de gemeente
Maasgouw in Midden-Limburg. Ook de

Het uiteindelijke plan is om dijken
te versterken op plaatsen waar dat
nodig is en eventueel dijken te verleggen. Op vijf plaatsen, waaronder Baarlo
in Peel en Maas, worden de mogelijkheden voor het verleggen van dijken
onderzocht. Als container- of jachthavens het versterken of verleggen van
dijken in de weg liggen, zoals in Venlo
het geval kan zijn, wordt gekeken
of het mogelijk is de jachthaven te
verplaatsen.
Voor het hoogwaterbeschermingsprogramma dat het waterschap gaat uitvoeren in opdracht van
Rijkswaterstaat en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, is 280 miljoen
euro beschikbaar gesteld om de
veertien dijkversterkingen in Noord- en
Midden-Limburg aan te pakken. Dit
geld wordt bijeengebracht door bijdragen van het Rijk, Provincie Limburg,

Waterschap Limburg en eventueel de
betrokken gemeenten. Afhankelijk
welke plannen uiteindelijk worden
uitgevoerd, moet bepaald worden
of het haalbaar is. “Groene dijken
die opgaan in de omgeving zijn
eenvoudiger en goedkoper om aan
te leggen”, aldus het waterschap.
“Mochten er wensen komen voor
het aanleggen van coupures, ook
wel dijkgaten genoemd, stenen
dijken of installaties van glas, dan
moet er gekeken worden of dit ook
betaalbaar is.” Uiteindelijk staat de
veiligheid voorop, benadrukt het
waterschap.
Het plan is opgedeeld in drie
procesfasen. Dit jaar wordt er nog
gewerkt aan de zogenoemde
‘Verkenningsfase’. Om die reden
werden de afgelopen weken elf
informatiebijeenkomsten georganiseerd in onder andere Baarlo en
Kessel. Zo wilde Waterschap Limburg
in gesprek komen met bewoners om
te peilen welke plannen omarmd
en welke afgewezen werden door
de mensen die aan de Maas wonen.
Tot en met 2018 worden de voorkeursalternatieven voor de dijkversterkingen en –verleggingen uitgewerkt met hulp van de betrokken
werkgroepen. Ook kunnen eventueel
schriftelijke bezwaren worden ingediend door bewoners die het ergens
niet mee eens zijn. Uiteindelijk wordt
er een besluit genomen, waarna
vanaf 2019 gestart kan worden met
de realisatie.

Geen neveninkomsten voor college

Wethouder Peel en Maas met vijftien
bijbaantjes
Wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en Maas) heeft momenteel de meeste bijbanen van het College van B&W
van Peel en Maas, namelijk vijftien. In totaal heeft het college 53 nevenfuncties. Die leveren wethouder Janssen
noch één van de andere vier collegeleden extra inkomsten op.
Gemeente Peel en Maas kent
vijf bestuurders: vier wethouders en
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo. Samen hebben zij momenteel
53 bijbaantjes naast hun functie bij de
gemeente, waarmee zij in geen enkel
geval geld verdienen. Paul Sanders,
Roland van Kessel, Arno Janssen, Raf
Janssen en Wilma Delissen-van Tongerlo
zijn namelijk verplicht eventuele
inkomsten aan te geven, omdat zij een
voltijdsbaan hebben bij Peel en Maas.

Met vijftien bijbaantjes is wethouder Arno Janssen (Lokaal Peel en
Maas) in Peel en Maas de bijbaankampioen. De wethouder voert vrijwel
enkel bestuurlijke werkzaamheden
uit bij onder andere Reinigingsdienst
Maasland, Maasveren Limburg Noord,
Bedrijvenschap Businesspark Venlo,
Waterpanel Limburg en Onderlinge
Gemeentelijke Bosbrandverzekering.
Ook is hij ambassadeur van zieken bij
Triduüm Peel en Maas. Volgens een

onderzoek van RTL Nieuws had de wethouder in 2015 zelfs nog één bijbaantje
meer.

Bestuurlijke
werkzaamheden
VVD-wethouder Paul Sanders heeft
in totaal dertien bijbaantjes. Hij is
privé onder andere secretaris/penningmeester van de VVD-fractie Peel
en Maas en heeft daarnaast nog een

dozijn bestuurlijke nevenfuncties als
lid van het bestuur bij onder andere
Tuinbouwbusinessclub Zuid-Nederland,
Nationaal Park De Groote Peel,
Inkoopcentrum Zuid en LLTB loont.
Roland van Kessel van Lokaal Peel
en Maas zit bij Stichting Boerebroelef
Kessel, is lid en voorzitter van de
stuurgroep Iedereen kan Sporten
en bestuurslid van Vereniging van
Limburgse gemeente. Wethouder Raf
Janssen (PvdA/GroenLinks) heeft acht
nevenfuncties. Hij is onder andere
voorzitter bij de overlegtafel Leven in
het Dorp, secretaris bij Sociale Alliantie,
lid van de redactie van tijdschrift

De Moennik, en lid van de bestuurscommissie van de GGD.

De Moennik
Wilma Delissen-van Tongerlo zet
zich naast haar werk als burgermeester van Peel en Maas op tien andere
manieren in. Naast haar lidmaatschap
in het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Noord- en MiddenLimburg en haar voorzitterschap bij
Meldkamer Limburg is ze voorzitter
van de stuurgroep doorontwikkeling
Regio van de Smaak (Venlo) en lid
van het Regionaal Historisch Centrum
Limburg.

Van 214.000 naar 222.000 euro

Huizenprijzen Peel en Maas weer gestegen
De gemiddelde huizenprijs in Peel en Maas is voor het vierde jaar op rij gestegen. In 2016 moest er voor een
woning gemiddeld 222.000 euro betaald worden, een jaar eerder was dat nog 214.000 euro. Dat blijkt uit cijfers die
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag 21 februari naar buiten bracht.
De gemiddelde huizenprijs in Peel
en Maas ligt nog een stuk lager dan in
2011, toen gemiddeld 232.000 euro
gevraagd werd. Daarna daalde het cijfer
in twee jaar tijd tot 209.000 euro om
vervolgens weer aan een opmars te

beginnen. In 2014 (210.000 euro) en
2015 (214.000 euro) viel de toename
nog mee. De stijging in de prijs van
2015 naar 2016 was dus dubbel zo
hoog (8.000 euro) als de stijging een
jaar eerder (4.000 euro). In omlig-

gende gemeentes steeg de gemiddelde
huizenprijs meer dan de 8.000 euro
in Peel en Maas. Zo ging Leudal van
197.000 naar 215.000 euro, een verschil
van 18.000 euro. In Horst aan de Maas
kwam er 11.000 euro bij tot 227.000

euro en in Venlo werden de huizen
12.000 euro duurder. Met 191.000 euro
blijft die gemeente wel ruim onder de
gemiddelde prijs in Peel en Maas.

Venlo goedkoper,
Asten veel duurder
In de Brabantse buurgemeente
Asten zijn de huizen juist veel duurder.

Daar steeg de huizenprijs afgelopen
jaar naar 268.000 euro. In de jaren voor
de oprichting van de gemeente Peel
en Maas waren de huizenprijzen nog
veel hoger dan momenteel het geval
is. In Meijel was de gemiddelde prijs in
2008 maar liefst 281.000 euro. Ook in
Kessel (266.000), Maasbree (254.000)
en Helden (237.000) waren de prijzen
toentertijd erg hoog.
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Ik verlaat degenen die ik lief heb,
om te gaan naar degene die ik lief had

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor het getoonde medeleven bij het overlijden van

Herm Bos

Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand
zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was.
We hebben in liefde losgelaten

Geboren
3 februari 2017

Lot

Fien Bos-Steeghs
Marie-José en Cees
Luuk, Geert
Jolanda en John

Dochter van
Pepijn en Ellis Ouwerkerk-Gubbels
Zusje van Stef, Lars* en Mirte

Leven kan alleen achterwaarts begrepen worden
Maar moet voorwaarts worden geleefd

Geboren

Lou Geominy

Spiekergoed 8, 5993 HR Maasbree

echtgenoot van

José Geominy-Lucker †
Hij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

Op 18 februari hebben we in
besloten kring afscheid genomen van

Kessel: Marlou en Herm Nijssen-Geominy
Egchel: Nicole en Rob Peeters-Geominy

Piet Smolders

Panningen, 18 februari 2017

Wij bedanken iedereen voor zijn of haar plek in het leven van Piet.

Correspondentieadres:
Frans Halsstraat 5, 5995 CM Kessel

Familie Smolders
Alda Klaus
Familie Klaus

Op donderdag 23 februari om 19.00 uur zal er een informele
herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden in Gemeenschapshuis
Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 te Helden.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 24 februari
om 12.30 uur in crematorium De Blerickse Bergen,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
Voorafgaand aan beide bijeenkomsten is er gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Indien u geen persoonlijk bericht ontvangen heeft,
gelieve deze annonce als zodanig te beschouwen.

Heel veel dank gaat uit naar Buurtzorg Peel en Maas,
personeel van zorgcentrum Vincent Depaul en de vrijwilligers
van Vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg voor alle
liefdevolle zorg die pap van hen heeft mogen ontvangen.

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.

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.

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.

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.

Gevraagd: woningen voor directe
aankoop. Voor meer informatie:
Tel. 06-55126996 of zie
www.heikevastgoed.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.

Paard en pony rijden. Voor jong en
oud, individueel, in groepsverband,
ook buitenritten. Nieuw: nu ook voltige
(gymnastiek op en rond het paard).
Stal Cuijpers Heide 4A Roggel
Tel. 06 15 07 88 34.

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
Cursus intuïtie ontwikkeling.
Wil jij ook jezelf en je intuïtie beter
leren kennen op een ontspannen
manier? Cursus start op dinsdag 7 mrt.
www.marionhermans.nl

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen belana frieslanders
bintje. Het adres voor verse en
betaalbare vollegrond- en kasgroenten.
Carnaval gesloten. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.

Ise
18 februari 2017
Dochter van
Niels Rutten en
Laura Opstals
Willem van
Heukelomstraat 6
5988 KJ Helden

Gevraagd poetshulp, 2 uur per week
of 4 uur per twee weken te Maasbree.
G Peeters 06 11 11 14 57.
Zwemles in combinatie met “Klim en
Plonspas” bij Camping Beringerzand.
Kijk op www.rodanzwemschool.nl
Reanimatie- en AED-cursus.
Volg een cursus reanimeren en
AED bedienen in 3 avonden. In
Panningen op donderdag 9, 16 en
23 maart. Voor meer informatie:
secretarisheldenreanimeren@gmail.com
Pedicure aan huis. Voor informatie of
een afspraak kunt u bellen Petra Vossen
077 462 22 04.
Appartement te huur in Baarlo.
Volledig ingericht. Twee ruime
slaapkamers, berging, badkamer en
woonkamer met open keuken.
Voor meer info, T: 077 465 07 74,
E: info@workandstay.nl

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

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

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

(Advertorial)

Succesverhaal
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

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Succesverhalen zijn vaak de mooiste verhalen om te delen. Neem het verhaal van Peggy Seuren.
Peggy heeft een uitkering gehad omdat zij, mede wegens fysieke klachten, geen werk kon vinden in de
zorgbranche, waarin ze is opgeleid. In juli 2016 kwam zij, via het participatietraject van de gemeente Horst
aan de Maas, terecht bij NLW Groep. Doordat Peggy niet kon aarden op haar werkplek trok ze, aangemoedigd
door NLW Groep, de stoute schoenen aan: ze ging solliciteren. En met succes! Want sinds begin 2017 werkt
Peggy met vol enthousiasme als reguliere medewerker bij Timmermans (afdeling Carnaval) in Horst. Super
Peggy, dat je deze grote stap hebt gemaakt en datgene kunt doen wat je het liefste doet: werken mét en
tussen de mensen. www.nlw.nl
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Eerste editie nieuw evenement

Bonte Boete Belaeving
in Panningen
Op het plein voor het Huis van de Gemeente in Panningen vindt op zaterdag 25 februari voor de eerste keer het
evenement Bonte Boete Belaeving (BBB) plaats. Vanaf 11.11 uur komen artiesten uit de hele gemeente voorbij om
de mensen te vermaken. Na 17.00 uur verplaatst het feest zich naar de Panningse horeca voor de BBB Afterparty.

nieuws 07

Drugspand gesloten
in Koningslust
Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo heeft een pand aan de
Sevenumsedijk in Koningslust laten sluiten. In het bedrijfspand werden
eerder door de politie 632 volgroeide hennepplanten aangetroffen.
De burgemeester liet het
bedrijfspand in Koningslust voor drie
maanden sluiten. De stroom in het
pand werd illegaal afgetapt, aldus de
politie.
De gemeente sluit drugspanden
omdat de productie en handel in
drugs onwenselijke situaties kan

opleveren die de openbare orde en
veiligheid in geding brengen. “Met de
sluiting wordt de openbare orde, de
aantasting van het woongenot en de
bedreiging van de leefbaarheid voor
de omgeving hersteld en het gevaar
voor de veiligheid en gezondheid
beëindigd”, aldus de gemeente.

Goede gezondheid

Vermiste Baarlonaar
terecht

De mascotte van de BBB ging ook op bezoek in Meijel
De organisatie van de Bonte Boete
Belaeving wil vooral dat het evenement een echt Peel en Maas-karakter
krijgt. “We hebben optredens van
artiesten uit vrijwel alle kernen en
onze mascotte heeft al een uitgebreid
rondje gemaakt door de gemeente”,
vertelt bestuurslid Ronnie Peters. De
BBB-koekoek werd gesignaleerd in
alle dorpen van Peel en Maas. “Zo
willen we duidelijk maken dat de hele
gemeente welkom is bij de BBB. Voor
hen organiseren we het.”

Met de fiets naar
Panningen
Veel vastelaovendvierders trekken
op zaterdag naar steden in de buurt.
“We willen de vastelaovend terugbrengen naar Peel en Maas”, legt Ronnie

uit. “Het is niet zo dat we willen dat
er niemand meer naar Venlo of Keulen
gaat, maar feit is wel dat die mensen
die wegtrokken vaak ’s avonds niets
meer gingen doen in hun eigen dorp.
Dat is jammer voor de mensen die niet
op stap waren geweest en ’s avonds in
een halflege zaal stonden. Die bieden
we een kans om lekker dichtbij op stap
te gaan.” Voor de meeste inwoners
van Peel en Maas is Panningen goed
bereikbaar met de fiets. “Veel mensen
vinden Venlo te druk of ze willen niet
afhankelijk zijn van een bus en blijven
daarom thuis”, vertelt Ronnie. “Juist
die mensen willen we een alternatief
bieden. Zij kunnen op hun gemak naar
Panningen komen met de fiets en naar
huis gaan wanneer ze willen. Het is vrij
te bezoeken.” Er is ook een kinderhoek op het terrein waar kinderen zich

kunnen vermaken. Optredens zijn er
van Meine Mutti uit Koningslust, Aod
Prinse Beringe/Grashook, De Bubs uit
Meijel, de Aod Prinse Egchel/Kepèl,
Aodemnoët uit Kessel en ZoëWieZoë!
uit Maasbree. Andere artiesten die
nog voorbij komen op het podium zijn
Big Benny, Fabrizio en De Breurkes uit
Panningen. Feestband Sjloetingstied
en een dj zorgen tussen de muziekblokken door voor de overbrugging.
Het programma begint om 11.11 uur,
maar vanaf 10.00 uur is het al mogelijk
om te ontbijten op het terrein. De
joekskapellen zorgen voor de muzikale
omlijsting tijdens het ontbijt.
Om 17.00 uur is de Bonte Boete
Belaeving afgelopen en is het tijd voor
de Afterparty. Vanaf dat moment verplaatst het feest zich naar de Panningse
horeca.

Gewapende woning
overval in Egchel
Bewoners van een woning aan de Karissendijk in Egchel zijn vrijdag 17 februari overvallen. Er raakte niemand
gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

De 79-jarige verwarde man uit Baarlo die maandag 20 februari werd
vermist, is dinsdag 21 februari weer thuisgekomen. Dat meldt de politie
Peel en Maas.
De Baarlonaar vertrok maandag
met de auto vanuit thuis, zonder dat
zijn familie wist waar hij naartoe ging.
Ook maakten naasten zich zorgen,
omdat de man medicijnen gebruikt

maar deze niet meegenomen had.
Volgens politie Peel en Maas
is de man in goede gezondheid.
Waarom de 79-jarige zomaar vertrok,
is niet bekend.

“Doodgewone zaken
bespreekbaar 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.

Een levenstestament: wat regel ik daarmee?
Situatie (namen zijn ﬁctief): In een eerdere column schreven we over Willem
Fransen en Wies Legius. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Bert en Klaartje. Zij wonen in
een eigen huis met een WOZ-waarde van €250.000,00; de woning is nog
belast met een kleine hypotheek. Daarnaast zijn zij nog in het bezit van
spaargelden, ongeveer €40.000,00. Op een dag heeft Willem een ﬂinke hersenbloeding gehad, waardoor hij thans in een zorginstelling verblijft.
Vraag: wie mag de belangen van Willem behartigen?
Indien Willem en Wies niks geregeld hadden, is de enige mogelijkheid het
aanvragen van een bewind via de rechter. Gelukkig hebben Willem en Wies
een levenstestament opgesteld. Hierin heeft Willem vastgelegd dat Wies al
zijn beslissingen mag nemen, indien hij daartoe zelf niet meer in staat is.
Wies mag dus alles regelen. Ook hebben ze vastgelegd dat Bert en Klaartje
de beslissingen mogen nemen, indien Willem en Wies allebei niet meer in
staat zijn om hun zaken te regelen.
Wies wil graag kleiner gaan wonen; het alleen onderhouden van de woning
en de tuin wordt haar teveel. Gelukkig heeft Willem in het levenstestament
vastgelegd dat Wies de woning mag verkopen. Hierdoor hoeft er geen rechter bij de verkoop van de woning betrokken te worden. Wies heeft zich ook al
voorgenomen om na verkoop van de woning uit de overwaarde een schenking aan Bert en Klaartje te doen. Ook hiervoor heeft ze geen toestemming
van een rechter nodig, omdat Willem in zijn levenstestament heeft bepaald
dat Wies schenkingen van zijn vermogen mag doen. Het geeft Wies rust dat
zij deze zaken kan regelen, ondanks de moeilijke situatie van Willem.
Kortom, in een levenstestament regelt men alle zaken die men graag had
willen regelen, maar die op een gegeven moment niet meer geregeld kunnen worden, omdat men hiertoe niet meer in staat is, bijvoorbeeld door
dementie of een hersenbloeding. Zou men geen levenstestament geregeld
hebben, dan is er enkel de weg van het aanvragen van een bewind bij de
rechter.

Rond 22.00 uur kreeg de politie
een melding van een woningoverval in
Egchel binnen. Twee onbekende mannen zouden zichzelf toegang hebben
verschaft tot de woning. Ze bedreigden
volgens de politie de aanwezige bewo-

ners met een wapen. Uiteindelijk gingen
de overvallers er in onbekende richting
vandoor. Of de overvallers iets buit hebben gemaakt, is volgens de politie nog
niet bekend. Er is een onderzoek gestart
naar de overval. De politie roept getui-

gen en mensen die informatie hebben
over de zaak, zich te melden. Via 0900
88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op
0800 70 00 kan contact opgenomen
worden met de politie.
(Foto: Johan Bloemers Fotografie)

Meer weten over levenstestament? Neem contact met ons op of bezoek
onze gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio.
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OVU Grashoek op bondswedstrijd

Robert Smits
hoogste schutter
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
De zesde 1-pijl bondswedstrijd op de banen van Ons Genoegen in
Ysselsteyn werd op dinsdag 14 februari en vrijdag 17 februari verschoten.
Het team van OVU Grashoek
schoot 1.071 punten en de hoogste
schutter was Robert Smits met 218
punten, de dame met de meeste
punten was Gemmy Kempen met

218 punten. Senior was Albert van
Nierop met 226 punten en junior was
Bram Stemkens met 192 punten.
Nu heeft de club twee weken rust tot
na carnaval.

Vier keer op rij winst
Medailles voor danseressen
voor De Treffers
Expression Baarlo
Door: beugelclub De Treffers
Het eerste team van Beugelclub De Treffers uit Maasbree wist zaterdag
18 februari voor de vierde keer op rij met 3-2 te winnen, ditmaal van
Meijel 1.
Voor De Treffers 1 waren dit
belangrijke overwinningen waarmee
voorlopig afstand wordt genomen
van de degradatiezone. In Meijel
wonnen Jo Hendrix, Hem Hendrix en
Jac Lintjens hun partij verdiend van
respectievelijk Paul Bots, Dré van
Enckevort en Mark Hanssen.

Frank Peters kon opnieuw niet
overtuigen en verloor van Geer
Daems, Wim Grommen verloor in
een spannende partij nipt van Harrie
Hanssen. In de resterende vijf wedstrijden zullen toch nog de nodige
punten gepakt moeten worden om
zeker te zijn van klassebehoud.

Afgedroogd door Volendam

Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Wat een mooie afsluiting van de BENE-League had moeten worden
voor het eerste team van handbalvereniging Targos Bevo Hc, werd een
deceptie voor de Panningse ploeg. Door een complete offday van het
team werd Targos Bevo Hc zaterdag 18 februari met 33-25 afgedroogd
door Kras Volendam.

is op zoek naar een

hoekspelers en de cirkelspelers scoorden de Volendammers heel gemakkelijk. Ook vanuit de tweede lijn vielen
de doelpunten als rijpe appels. Targos
Bevo Hc had een complete offday.
De nederlaag was volkomen
terecht. De ploeg zal na carnaval uit
een ander vaatje moeten tappen, wil
ze mee kunnen draaien in de strijd
om de nationale titel. In een poule
met onder andere Hurry Up, Kras
Volendam en E&O zal Targos Bevo
Hc moeten laten zien, dat de offday
tegen Kras Volendam een vergissing
was.

C2C
chauffeur

Kansen niet verzilverd

Helden verliest van ONDO
Door: voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van voetbalvereniging Helden is er zondag 19 februari niet in geslaagd de punten in
eigen huis te houden. ONDO uit Asten-Heusden wist de drie punten mee naar huis te nemen uit een rebound na een
strafschop. De eindstand was dan ook 0-1.

Offday voor
Targos Bevo Hc

Targos Bevo Hc begon nog goed
aan de wedstrijd en nam brutaal een
4-2 voorsprong tegen Kras Volendam.
Na een 7-7 tussenstand ging het
mis bij Targos Bevo Hc. Niet alleen
miste Jeroen van den Beucken twee
strafworpen op rij, maar de ploeg liet
zowel aanvallend als verdedigend steken vallen. Kras Volendam nam vlak
voor rust een 17-14 voorsprong.
Na de pauze zakte Targos Bevo Hc
door de ondergrens. Via een tussenstand van 18-15 liep Kras Volendam
uit naar 26-19. De defensie van Targos
Bevo Hc was een gatenkaas. Via de

De bambino’s en de B-showjunioren van 8 tot en met 11 jaar van DSG Expression uit Baarlo deden
zaterdag 18 februari mee aan de Limburgse Jeugdkampioenschappen voor Buut, Dans en Parodie 2017.
Deze werden in Susteren gehouden en waren georganiseerd door de Limburgse Vereniging van
Karnavals Artiesten (LVKA) in samenwerking met provinciale omroep L1. Zowel de mini-zeemeerminnetjes als de ‘brandweervrouwtjes’ hebben hun show met veel enthousiasme gedanst en ze waren blij
met hun medailles en grote snoepzakken.

m/v

• in het bezit van een groot rijbewijs.
• het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
• wij vragen een gemotiveerde en flexibele inzet.
Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar karin@sikes.nl
Gesitrans C2C BV
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH Ysselsteyn
0478 - 54 16 20 of 06 - 29 50 19 29

Helden blijft enkel achter met een
zure nasmaak. Het gevoel dat er veel
meer in zat voor de blauwhemden
overheerste bij trainer Rob Jacobs.
Voor rust leek Helden een optisch
veldoverwicht te hebben. De kansen
die daaruit ontstonden, werden echter
niet verzilverd. Aan de andere kant
ging de bal na een kwartier spelen wel
op de stip. Bart Raijmakers kreeg de
bal ongelukkig tegen zijn hand, nadat

een corner het strafschopgebied binnenkwam. Doelman Knippenbergh had
echter wel een antwoord op de eerste
inzet van Roy Lammers, maar de
aanvaller van ONDO was er als de kippen bij om de gepareerde strafschop
alsnog binnen te werken.
Na rust ging Helden naarstig
op zoek naar de gelijkmaker. ONDO
wachtte de Heldenaren op eigen helft
op, maar bleek in de omschakeling

niet scherp genoeg om de wedstrijd
in het slot te gooien. Ook met tien
man, Tom Peeters mocht twintig
minuten voor tijd na zijn tweede
gele kaart vertrekken, bleef Helden
de bovenliggende partij. Het wist
echter niet meer langszij te komen.
Het dichtst bij de gelijkmaker was
Nick van Lier die in de blessuretijd
zijn kopbal uiteen zag spatten op de
dwarsligger.

Gelijke strijd

SV Egchel wint in 91e
minuut
Door: voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van voetbalvereniging SV Egchel heeft een week voor vastelaovend een nipte overwinning behaald op hoogvlieger America 1. Op sportpark Erica in America won de ploeg van trainer Twan van de Mortel
met 2-3 van het team van oefenmeester Roel Verberk.
Onder waterkoude omstandigheden floot arbiter Linders uit Oostrum
op een moeilijk bespeelbaar veld.
De geelzwarten uit America waren
in het begin de bovenliggende partij.
Dat resulteerde in de 9e minuut in de
openingstreffer. Uit een vlotte aanval
over links werd de bal voorgezet. In de
rebound zorgde Davy Rasing voor de
1-0.
Gaandeweg kwam Egchel wat
beter in haar spel en kreeg het ook
kansen. De beste kreeg Frank Gielen,
maar hij schoot in kansrijke positie
naast. Zeven minuten voor rust kwam
de gelijkmaker. Na een aanval over
diverse schijven haalde Juul Stammen

hard uit in de rechterbovenhoek, 1-1.
Na rust was America in het begin
weer iets beter maar ook nu ging
het gaandeweg de wedstrijd gelijk
op. Joep Geurts kwam namens de
geelzwarten in het veld voor Sven
Houben. Egchel-keeper Bjorn Oomen
moest handelend optreden bij enkele
gevaarlijke aanvallen. Aan de overkant
werd de bal van de lijn gehaald door
Nick Roelofs. In de 70e minuut raakte
America-aanvoerder Koen Houben
geblesseerd. Er werd door gevoetbald
en Roy Theeuwen zorgde met een
uithaal voor de 2-1 voor de thuisploeg.
Tien minuten voor tijd kwamen
de oranjehemden op gelijke hoogte.

Uit een aanval over verschillende
schijven wist keeper Roelofs de bal
nog te pareren maar Leon Teeuwen
stond precies op de goede plek om de
2-2 in te schieten. In de laatste minuut
van de reguliere speeltijd nog een
opwindend moment voor het doel van
Egchel. Luc Crommentuijn maakte in de
ogen van de scheidsrechter geen overtreding, dus ook geen strafschop. In de
91e minuut kwam er toch een winnaar
uit deze vermakelijke wedstrijd. Frank
Gielen bracht de bal voor het Americadoel en Jorrit Kersten zorgde bij de
tweede paal in de korte hoek voor de
2-3. Dolle vreugde bij Egchel, zuur voor
America.
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Handboogvereniging Koningslust

Handboogschutters
in Ysselsteyn
Door: handboogvereniging De Indianen Koningslust
Op de banen van handboogschutterij Ons Genoegen Ysselsteyn werd
afgelopen week de zesde competitiewedstrijd 25 meter-1 pijl verschoten.
Ook handboogvereniging De Indianen uit Koningslust was van de partij.
Het eerste team schoot 1.052
punten, het tweede schoot 961
punten en het derde team schoot 869
punten. Hoogste schutter was Frank
Verdonschot met 223 punten.
Hoogste dame was Jori vd Velden

met 190 punten. Hoogste senior was
Harrie van Horne met 218 punten.
Hoogste jeugd was Rick Joosten met
194 punten. Hoogste compound
schutter was Mat Steeghs met
231 punten.

Winst voor
De Flatsers Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van beugelclub de Flatsers uit Baarlo speelde
zaterdag 19 februari tegen Ospel 2. Het werd een dik verdiende overwinning die tot stand kwam door zeer goed beugelspel van het gehele team.
In de openingspartij bleef Piet
Geurts weer ruim de baas over zijn
tegenstander en de juiste koers was
al meteen bepaald voor een zeer
sportieve beugelavond. Invaller Nard
Driessen maakte in het begin van
de wedstrijd een klein slippertje en
kon dit helaas niet meer ophalen,
ondanks dat hij verder zeer goed
speelde. De tegenstander had over
geluk geen klagen en pakte daardoor
de winst. Roy Geurts speelde zeer
gedreven en goed nam een voorsprong en liet zien dat hij in deze

vorm moeilijk te kloppen is. Roy won
ook zeer ruim. Esther van de PerreGeurts trof weer topspeler Anton
van Deursen van de tegenstander en
ondanks een flats kon zij deze wedstrijd helemaal naar haar hand zetten
en beugelde zij een dijk van wedstrijd. Zij won dik verdiend en ruim
deze thriller. In de slotpartij bleef
Ger van Helden zeer rustig en ook
hij speelde gewoon goed. Dat betekende dat hij won en een mooie
overwinning pakte. De voorsprong op
de ranglijst is weer iets gegroeid.

Ploeg terug in top drie

Grashoek hervat
competitie met zege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Tien weken heeft het eerste herenelftal van voetbalvereniging
SV Grashoek moeten wachten op hervatting van de competitie.
Op sportpark De Stikker in Helenaveen werd zondag 19 februari de derby
tegen de Peelse combinatie Helenaveen/Griendtsveen gespeeld.
De supporters van Grashoek
waren het meest tevreden. Hun club
won met 3-1. Een overwinning die
goed aanvoelde, want sinds half
november tegen Egchel had Grashoek
geen driepunter meer behaald.
De geelzwarten kenden een voortvarende start. Chris Hunnekens werd bij
een aanvallende actie niet volgens de
regels gestuit. De door Leike Cuijpers
genomen vrije trap kwam belandde
via het hoofd van de 21-jarige
verdediger Bas Crommentuijn met
een boog achter zijn eigen doelman, 0-1. Grashoek gaf hierna het
middenveld uit handen. Vooral het
tweede gedeelte van de eerst helft
was voor de blauwhemden, maar
echt gevaarlijk werk kreeg doelman
Clephas nu ook weer niet. Toch zou
een doelpunt voor het team van
trainer Steven Douwe van der Krap
verdiend zijn geweest. Vijf minuten
voor de rust ging Chris Hunnekens
nog eens op avontuur. De jonge
aanvaller liep zich vast in de Peelse
defensie.

Grashoek begon uitstekend aan
de tweede helft. In de 47e minuut
was het al raak. Weer vormde een
vrije trap de inleiding. Afgemeten
bracht de Grashoekse aanvoerder
Bas Maessen de bal hoog voor het
thuisclubdoel. Erwin Pijnenburg stond
op de juiste plek en hoog opspringend
kopte de 23-jarige aanvaller de bal
onhoudbaar achter de doelman, 0-2.
Halverwege de tweede helft
bracht trainer Nelis Luijten nog een
aanvaller voor een middenvelder.
Luc Maessen maakte plaats voor
Raoul Bennenbroek. Toch duurde
het tot de 85e minuut eer het doek
definitief viel voor de thuisclub.
Voor de derde keer uit een vrije trap.
Erwin Pijnenburg bracht de bal met
grote precisie bij Bas Gloudemans,
die onhoudbaar raak kopte en zijn
elfde seizoenstreffer liet aantekenen.
Met 0-3 leek de wedstrijd gelopen. In
de 89e minuut scoorde Stan Mennen
de verdiende eretreffer. Door deze
overwinning is Grashoek weer terug
in de top drie.

Elf judoka’s JC Helden op
podiumplek LK
Door: judoclub JC Helden
Judoclub JC Helden deed op zondag 19 februari met 14 judoka’s mee aan het Limburgs kampioenschap tot 15 jaar. Maar liefst elf judoka’s pakten een podiumplek en daarmee een ticket voor het
Nederlands kampioenschap. Noa Janssen en Kevin Janssen werden beiden kampioen na meerdere
overtuigende overwinningen. Zilver was er voor Joris Fransen, Brent Schuijers, Daan Smits en Guus
Timmermans. Barbara Konings, Dali Lucker, Aron Theunissen, Eefje Moors en Owen van Dijk pakten een
bronzen plak. Bram Timmermans, Suus Horvath en Lucas Colbers konden als eerstejaars helaas nog niet
op het podium komen. Iedereen heeft dit toernooi echt top gepresteerd. Als club erg trots om te zien
dat iedereen het maximale eruit haalt.

VC Grashoek verslaat
koploper
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
Miserabel was het voor het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Grashoek na de nederlaag in Sevenum
laatst. Maar zoals op het LVK “Waat is det lekker” werd gezongen, was de smaak die zaterdag 18 februari overbleef
na de wedstrijd tegen het eerste team van VC Athos uit Kronenberg beter.
In een overvolle gymzaal
De Ankerplaats in Grashoek waren
alle ingrediënten aanwezig die horen
bij een wedstrijd tussen Grashoek en
de op bezoek zijnde koploper Athos.
Twee teams die er een wedstrijd van
wilden maken met als inzet de eerste
plek in de poule. In de eerste set was
het Athos die een kleine voorsprong
pakte en uitliep naar 8-5. Foutjes in alle
onderdelen van het spel zorgden ervoor
dat Grashoek continu achter de feiten
aanliep. Via 17-11 liep Athos weg en
daarmee werd een onoverbrugbaar gat
geslagen. Het werd 25-17 voor Athos,
waarmee Athos de eerste opdracht
vervuld had en dat was minimaal één
set winnen. In de tweede set ging
het met twee wissels in de ploeg
aan Grashoekse zijde beter dan in
de eerste. Het spelverloop was gelijk
tot aan 8-7. Er was meer servicedruk
van Grashoekse zijde, een iets sneller
spelletje in de aanvalsverdeling en er
ontstonden afgedwongen fouten aan
Athos zijde. Via 16-9 werd het 21-16
voor Grashoek. Deze set kon Grashoek
niet ontlopen en met 25-18 was het 1-1
in sets.
In set 3 was het van belang dat
VC Grashoek sterk uit de blokken
kwam. De aanval ging steeds beter
lopen en verdedigend werden er veel
ballen gehaald. Samen met de goede
en afwisselende serve en aanval werd
Athos weggespeeld. Met 25-15 werd
de derde set gewonnen. In de 4e set

bleef de flow waar Grashoek in terecht
gekomen was aanwezig. In mum van
tijd stond er een 12-3 voorsprong op
het scorebord. Even lukte het Athos om
de achterstand te verkleinen, maar uit-

eindelijk werd het 25-16 voor Grashoek
en een 3-1 overwinning was een feit.
Verdiend werd de koploper verslagen
en daarmee werd het gat naar de koploper verkleind met 3 punten.

H. Verberne Grondwerken BV is een grondverzetbedrijf werkzaam
in Zuid-Nederland en België met een team van ca. 20 medewerkers.
Wij zijn op zoek naar een:

Loader machinist

m/v

Functie-eisen:
• Bezit van rijbewijs B
• Ervaring in lasergestuurd egaliseren met een leveller
• VCA certificaat
Wij vragen:
een gemotiveerde machinist met ruime ervaring in het grondverzet.
Wij bieden:
• Salaris conform cao – bouw
• Fulltime dienstverband
Interesse?
Solliciteer per mail via info@verbernegrondwerken.com
Antoniusstraat 34, 5725 AS Heusden gemeente Asten
Tel. 0493 - 691 567 • info@verbernegrondwerken.com

www.verbernegrondwerken.com
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Zilver en brons voor
Tijn van Kuijk op NK
Door: zwemvereniging HZPC Horst
De Speedo Jaargangwedstrijden werden zaterdag 18 en zondag
19 februari gezwommen in Leiden. Dit zijn Nederlandse Kampioenschappen
zwemmen voor meisje en jongens van 9 tot en met 12 jaar oud. Namens
zwemvereniging HZPC uit Horst deed Tijn van Kuijk uit Maasbree hieraan mee.

Cruciaal duel

Overweldigende zege
voor MVC in Helmond
Door: Rob Custers, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste herenelftal van voetbalvereniging MVC ’19 uit Maasbree wist dat het cruciale duel tegen Rood Wit ’62
op zondag 19 februari in Helmond gewonnen moest worden. Dat gebeurde op overtuigende wijze. Ze wonnen met
maar liefst 5-1 door een solide teamprestatie.

Joris Timmermans zet MVC’19 op rozen (Foto: Math Geurts Fotografie)

Er werd erg hard gezwommen
tijdens deze wedstrijd. Tijn startte het
weekend goed, met op zaterdag zijn
eerste NK-medaille op de 200 meter
wisselslag. Met een persoonlijk record
van ruim 5 seconden werd hij tweede
in de jaargang 2005. Een dag later,
op zondag, ging hij op dezelfde voet
verder. Met een pr van 3 seconden

won Tijn een bronzen medaille op de
100 meter schoolslag. Op de overige
afstanden, de 100 meter vrijeslag,
100 meter rugslag en 100 metervlinderslag, zwom hij ook mooie persoonlijke records. Hij eindigde hierbij
respectievelijk als 15e, 5e en 9e in
zijn leeftijdscategorie. Kortom: een
geslaagd weekend voor Tijn.

Ben jij degene die wij zoeken?
Vollegronds tuinbouwbedrijf T. & V. Rooijakkers gevestigd
in Helden, heeft zich gespecialiseerd in de teelt van
vollegronds groentegewassen. Gezien de ontwikkeling
van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een:

Allround
medewerker

Vanaf het beginsignaal zochten
beide ploegen de aanval. Kansen heen
en weer, wat in de vijfde minuut al
resulteerde in 1-0 voor Rood-Wit. De
Helmondse spits tikte een voorzet
vanaf de linkerkant in.
MVC ’19 ging extra gas geven. In de
dertiende minuut stuurde Ron van den
Kerkhof Marco Daniëls weg, waarna die
de doelman omspeelde, 1-1.
Op het middenveld smeten Bart
Crienen en Joost Hesen met krachten. In de 32e minuut creëerde MVC
de uitgelezen mogelijkheid om de
voorsprong te pakken. Crienens’ schot
stuitte op de doelman, maar goudhaantje Ron van den Kerkhof tilde de bal

toch over de Helmondse keeper.
Vlak na het doelpunt was het
alweer hectisch voor het Maasbreese
doel. Na onduidelijkheid in de verdediging kreeg de aanvoerder van Rood-Wit
de gelegenheid om de gelijkmaker te
maken. De bal ging rakelings voorlangs. In de 35e minuut reageerde Joris
Timmermans attent op onachtzaamheid in de Helmondse defensie, 3-1.
Helmond-doelman Tim van Renselaar
zorgde daarna voor een aantal knappe
reddingen.
De tweede helft begon vurig,
na drie kansen voor Rood-Wit. Een kopbal werd gered door Van Renselaar en
een gevaarlijk schot eindigde op de

lat. De Maasbreese defensie hield zich
staande. Door het aanvallende spel van
Rood-Wit kreeg MVC veel ruimte om
te counteren. Dit resulteerde in de 57e
minuut in een doelpunt, 4-1. Door kranig doorgaan van Joris Timmermans
kreeg Joost Hesen de bal. Hij speelde
Ron van den Kerkhof aan, die de bal
kundig in de linkerbovenhoek trapte.
Het laatste doelpunt in de 79e
minuut was het stijlvolst. Na een
voortreffelijke combinatie door het hart
van de Helmondse defensie, gaf Bart
Crienen met een elegant hakje zijn
assist. Ron van den Kerkhof liet zijn
derde treffer aantekenen. Eindstand
was 5-1 voor MCV ’19.

Limburgs kampioenen
turnen uit Peel en Maas
Door: Annelies Lormans, Tessa Peeters van KSV Kessel en gymnastiekvereniging SSS Helden
In het Zuid-Limburgse Meerssen vonden zaterdag 18 en zondag 19 februari de finales van het Limburgs
kampioenschap turnen plaats. Peel en Maas was goed vertegenwoordigd en nam heel wat prijzen mee naar huis.

m/v

Jij, als allround medewerker, vervult alle voorkomende werkzaamheden, waaronder oogst, teelt, tractor en logistieke werkzaamheden. Het betreft een fulltime functie (belangstellenden met een
leer-werktraject kunnen ook reageren).
Wij vragen
• Affiniteit met de vollegronds groenteteelt en aanverwante bedrijfsactiviteiten
• Een flexibele instelling ( b.v. zaterdagwerk)
• Technisch inzicht
• Enthousiasme en leergierigheid
Wij bieden
Bij goed functioneren bieden wij een duurzame arbeidsrelatie.
Je krijgt de gelegenheid je verder te bekwamen op vaktechnische
aspecten, binnen een collegiale werkomgeving.
De beloning is conform de cao voor Open Teelten.
Ben jij geïnteresseerd in een toekomstig bestendige
functie? Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Voor informatie of sollicitatie kun je mailen naar info@tvrooijakkers.nl

Inge Janssen uit Helden turnde
zaterdag 18 februari de toestelfinales in de klasse Jeugd 1 N2 tijdens
de Limburgse kampioenschappen in
Meerssen. Drie uitstekende oefeningen
betekenden goud op sprong, vloer en
balk. Op brug werd ze net tweede.
De meerkampfinale op het
Limburgse kampioenschap vond op zondag 19 februari plaats. Met een perfecte
balkoefening, een nette vloeroefening
en een strakke brugoefening werd de
basis gelegd. Inge mocht na vier toestellen verdiend als Limburgs Kampioen
Jeugd 1 N2 gekroond worden.
Ook de Beringse Noortje
Maessen turnde erg stabiel op balk waar
ze, net als op vloer, het hoogste punt
behaalde. Op sprong en brug (beide
tweede) sloot ze de wedstrijd goed af.

Noortje heeft met deze wedstrijd de
gouden medaille klasse Senior Divisie
4 gewonnen met bijna 1,5 punt meer
dan de tweede plek. Danielle Lormans
uit Panningen, klasse Senior Divisie
2, startte sterk op brug en behaalde het
hoogste punt op balk ondanks een val.
Zij eindigde goed op vloer en sprong. Zij
mocht dan ook de zilveren medaille in
ontvangst nemen.
Janneke Bosman, pupil 1 niveau
D3 van KSV Kessel, mocht ook het
hoogste podium betreden en goud in
ontvangst nemen. Bij de jeugd 2 divisie
6 turnsters behaalde Anouk Ottenheijm
een 6e en Britt Timmermans een 7e
plek. In de vijfde divisie jeugd 2 werd
Sanne van den Beuken 10e. Ook Myrthe
Sonderkamp (junior divisie 5) en Fenne
van der Werf (instap niveau D1) behaal-

den een 10e plek. Kim Franssen (jeugd
1 niveau D2) sloot het weekend voor
KSV af met een mooie 7e plek.
Ook vanuit gymnastiekvereniging
SSS Helden namen turnsters deel aan
het kampioenschap. Vanuit SSS Helden
hadden zich 29 turnsters geplaatst voor
deze finale. De vereniging is weer drie
Limburgse kampioenen, twee zilveren
en twee bronzen plakken rijker.
Janne Driessen werd Limburgs
kampioen in de Pupil 1 D2-klasse.
Ook Yvette Gielen mag zich Limburgs
kampioen noemen. Zij won in de junior
divisie 5. Lieke Teeuwen werd Limburgs
kampioen in de jeugd divisie 3. Femke
Steeghs in de senior divisie 4 en Julia
Janssen in Jeugd D2 behaalden beide
zilver. Elf turnsters hebben zich nog
geplaatst voor de districtswedstrijd.
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Geen podiumplaatsen Kessel

Hard gewerkt maar doelpunten bleven uit

Limburgs kampioenschap RKMSV verliest
van koploper
springen Helden
Bij manege De Vosberg in Panningen werden zaterdag 18 en zondag 19 februari de regiokampioenschappen
springen voor paarden gehouden.

Onder andere leden van rijvereniging De Maasruiters uit Kessel deden
mee. Gerco Steeghs behaalde met Bella
Donna een vierde prijs in de klasse Z.
In de klasse L was voor Gerco met

Giana de zesde prijs en in dezelfde
klasse behaalde Gerco met Cintra B de
achtste prijs.
Anniek Vervoort kwam in de klasse
B aan start met Histique en behaalde

hier een zevende prijs. Hetzelfde weekend werd in Horst een bixie-wedstrijd
georganiseerd. Lara Hermans behaalde
hier een tweede prijs met springen in
de klasse AA.

Door: voetbalvereniging RKSMV
Op het natte veld in Stramproy vond zondag 19 februari de wedstrijd
Brevendia-RKMSV plaats, de nummer één tegen de nummer 11. Het eerste
herenelftal van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel had de laatste weken
een dosis vertrouwen getankt door met goed voetbal punten te pakken.
In de thuiswedstrijd werden de
Meijelnaren nog overlopen, nu was
dat zeker niet het geval. De uitslag
werd echter hetzelfde, 2-0 in het
voordeel van Brevendia. RKMSV had
de gehele eerste helft het meeste
balbezit. De thuisploeg liet de gasten
komen en RKMSV speelde de bal rond.
Duidelijk was dat Brevendia loerde
op de omschakeling. Terwijl RKMSV
steeds meer richting het doel van de
thuisploeg kroop, was het Brevendia
dat toesloeg. Na het veroveren van de
bal werd de linksbuiten diep gestuurd,
wiens afgemeten voorzet werd binnengeschoten door de spits. Na het doelpunt kreeg RKMSV kansjes. Ad Snijders
kwam zowel van links als van rechts
een keer gevaarlijk het strafschopgebied in, maar de eindpass ontbrak of
werd onderschept. Een inzet uit de
draai van Toon Basten werd nog licht
getoucheerd door een verdediger en
verdween daardoor aan de verkeerde
kant van de paal. RKMSV voetbalde

‘t Kogeltje verliest derby
Door: schietvereniging ‘t Kogeltje
Voor schietvereniging ’t Kogeltje uit Koningslust stond zaterdag 18 februari de derby tegen de schutters van
HSV uit Panningen op het programma.
Eerdere ontmoetingen gingen
gelijk op. De leden van ‘t Kogeltje
wisten dat, wilden ze winnen, ze als
team allemaal een goede serie moesten schieten. Helaas lukte dat niet

terwijl de schutters uit Panningen dit
wel voor elkaar kregen. Hierdoor werd
de wedstrijd met ruim verschil verloren.
Hoogste schutter was Manfred
Boots met een serie van 276 ringen,

Niels Elbers schoot een prima serie
van 275 ringen, Jo Rongen schoot
ook een serie van 275 ringen en
Ger Rongen schoot een serie van
274 ringen.

Door: volleybalvereniging VC Olympia
De heren van het eerste team van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen hadden zaterdag 18 februari
iets recht te zetten tegen de nummer 7 van de ranglijst, VC Heerlen. De vorige confrontatie met de mannen uit
Heerlen liep uit op een deceptie. Dit keer moest het anders.
voerden de druk op. Binnen no-time
stonden ze met 8-1 voor. Maar Heerlen
haalde in het vervolg alle ballen
van de grond en bleek in de vaak
lange rally’s het sterkst. Bij 9-9 werd
er ingegrepen. Aanvallend kreeg
Olympia de bal niet aan de grond,
dus daar moest verandering in komen.
Het restant van de set ging gelijk op
met steeds een kleine voorsprong in
het Panningse voordeel. Het gaatje
kon door de bezoekers niet worden
gedicht, wat resulteerde in een 25-22
setwinst.
In de derde set werden de lange
rally’s steeds vaker gewonnen.
Dit zorgde voor een enorme boost

3 VOOR

3 VOOR

400

450

voor Olympia. Dit was ter verdienste
van de Panningse spelverdeler die
zorgde voor een gevarieerd aanvalsspel. De Heerlense verdediging kreeg
hier geen grip op, 25-17 voor Olympia.
De vierde set was een formaliteit.
Het geloof bij Heerlen was weg. In het
begin van de set was het gaatje (8-3)
al geslagen. Met veel beleving en
werklust werden punten binnengehaald. Heerlen kwam nog even dichtbij (21-20), maar verder kwam het
ook niet. Olympia won met 25-21 en
daarmee was de tweede overwinning
van het seizoen een feit. VC Olympia
speelde de beste wedstrijd van het
seizoen.

UNOX
STEVIGE
SOEPEN

UNOX
KNAKWORSTEN
Alle soorten
3 blikken
à 12 stuks

Alle soorten
3 blikken
à 800 ml

2 VOOR

450

Olympia-heren vechten
voor zege
Het verdedigend sterke VC Heerlen
was favoriet. Door een aantal blessuregevallen werden de Panningse
mannen uitgeholpen door heren
2. De eerste set kende een bekend
verloop. In het begin konden de
Olympia-heren lang mee, maar in de
middenfase lieten ze het een beetje
lopen. VC Heerlen kwam op een 21-15
voorsprong, maar Olympia hield het
geloof erin. Via een prachtige serviceserie kwamen ze weer op gelijke
hoogte. Uiteindelijk bleek het niet
genoeg. VC Heerlen won met 25-22.
Vol goede moed begonnen
de Olympia-heren aan set twee.
Dezelfde spelers als in de eerste set

NIET alleen met de Vastelaovend,
g!
maar het HELE JAAR in de aanbiedin

2 VOOR

Beste wedstrijd van seizoen

bij vlagen goed en won veel duels,
maar ging rusten met een achterstand.
Na rust werden de ruimtes steeds
groter. RKMSV ging op jacht naar de
gelijkmaker en zocht daarbij veel de
diepte. Voor RKMSV deden zich een
paar klutsmomenten voor het doel
voor, die niet tot kans werden gepromoveerd. Het dichtst bij een goal was
Hayke Snijders. Zijn vrije trap spatte
op de lat uiteen. Voor de ploeg uit
Meijel werd het alles of niets en het
werd één-op-één. Kort daarna gooide
Brevendia het duel op slot. Een vermeende overtreding op Tom Lalieu
werd niet bestraft, waarna de ingevallen spits voor Bjorn van Nienhuijs
opdook en raak schoot. RKMSV bleef
zoeken naar een goal, maar de wedstrijd bleek gespeeld.
RKMSV verloor van Brevendia,
dat op een cruciaal moment de tweede
treffer aantekende. Er werd hard
gewerkt en bij vlagen goed gevoetbald,
maar doelpunten bleven uit.

319
LAY’S OF
DORITOS

DR. OETKER
TRADIZIONALE
PIZZA’S

Alle soorten
2 zakken à
290 of 355 gram

Alle soorten
2 dozen

3+1
GRATIS

3+1 gratis:
25% korting op
de totaalprijs van
4 producten,
alle combinaties
mogelijk.

cks
partypa

5+1
GRATIS

5+1 gratis:
16,67% korting
op de totaalprijs
van 6 producten.

LIPTON
ICE TEA

COCA-COLA
Regular, zero sugar
of light Pak met
6 ﬂessen
à 1,5 liter

Alle soorten
4 ﬂessen
à 1,5 liter

OPENINGSTIJDEN
MAASBREE:
JUMBO MEIJEL &

VRIJDAG 24-02:
ZATERDAG 25-02:
ZONDAG 26-02:
MAANDAG 27-02:
DINSDAG 28-02:

08.00 - 21.00
08.00 - 20.00
10.00 - 17.00
08.00 - 20.00
08.00 - 20.00

OPENINGSTIJDEN
JUMBO PANNINGEN:

VRIJDAG 24-02:
ZATERDAG 25-02:
ZONDAG 26-02:
MAANDAG 27-02:
DINSDAG 28-02:

08.00 - 21.00
08.00 - 21.00
10.00 - 17.00
08.00 - 21.00
08.00 - 21.00

Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

08

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

Turnsters Concordia
naar districtsfinale
Door: gymvereniging GV Concordia Panningen
De Limburgse Kampioenschappen turnen vonden in het weekend van
zaterdag 18 en zondag 19 februari plaats in Meerssen. Twaalf turnsters van
gymvereniging GV Concordia uit Panningen mochten deelnemen aan deze
wedstrijd. Hun resultaten betekenden voor acht van hen een zekere
plaatsing voor de districtsfinale.

Femke van Loon wordt ’hoog’ gehouden
Emma Janssen, Femke van Loon,
Evi Nooijen, Eva Verheijen en Fay
Peeters begonnen zaterdagochtend.
Emma, instap D2, turnt voor het eerst
wedstrijden en mag zich tiende van
Limburg noemen. Femke en Evi zijn al
ervaren en turnden in hun categorie,
jeugd 2 divisie 5, een goede wedstrijd. Evi eindigde als zesde en Femke
sleepte een zilveren medaille binnen.
Fay en Eva turnden in de categorie
jeugd 2 divisie 4, waar ze een nette
brug-, balk- en vloeroefening lieten
zien. Hiermee eindigde Fay op de
achtste en Eva op de negende plek.
In de tweede wedstrijd mochten Daisy
Niessen, Pien Sanders, Lara Courbois,
Marit Engelen en Laury Theelen laten
zien waar ze hard voor gewerkt hadden. Daisy (pupil 1 D2) turnde een
stabiele wedstrijd en eindigde op
een negende plek. Ook Pien (pupil
2 D2) turnde supermooie oefeningen

waardoor ze bijna alle tegenstanders
achter zich liet. Ze behaalde de zilveren
medaille. Lara (instap D1) heeft na
een blessure de draad weer opgepakt
en is sinds kort weer in training met
goed resultaat. Mede door een hoge
salto op sprong bereikte ze de zesde
plek. Marit en Laury (junior divisie 5)
verlegden deze wedstrijd hun grenzen,
wat resulteerde in een vierde plek voor
Marit en vijfde plek voor Laury.
Op zondag mochten Joeske van
Lent en Gaby van de Pasch, die zich
beiden als tiende hadden geplaatst,
laten zien of ze een plekje op de
ranglijst konden stijgen. Joeske turnde
in de categorie jeugd1 D1 en wist
ondanks een val op balk als vijfde te
eindigen. Bij de senioren divisie 4 heeft
Gaby een top brug en sprong laten
zien. Helaas moest ze de balk verlaten
bij een pirouette. Ook Gaby wist een
plekje te stijgen, naar de negende plek.

Uw voeten in goede handen
Medisch & Oncologisch Voetzorgverlener
Sport pedicure • Cosmetische voetzorg

Dr. Poelsplein 13, 5981 TW Panningen, 077 - 851 46 56
Voor meer informatie: www.voetzorgpanningen.nl

Baarlo zet droomstart
voort
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
De droomstart van het eerste team van voetbalvereniging VV Baarlo na de winterstop, heeft op zondag
19 februari in Hout-Blerick nog een vervolg gekregen. Ook buur HBSV lukte het ondanks de steun van een vroege
voorsprong namelijk niet om de roodzwarten te laten struikelen. Met een 1-2 zege trok Baarlo uiteindelijk verdiend
aan het langste eind en het heeft dankzij de vierde achtereenvolgende zege nog steeds geen punt laten liggen in
het nieuwe kalenderjaar.

Baarlo begon slapjes en op het
oog ongeconcentreerd aan het duel.
De ploeg kreeg daar ook na een kleine
tien minuten al de rekening voor
gepresenteerd. Bij een hoekschop
kreeg de defensie de bal in het doelgebied niet weggewerkt en in de daarop
volgende scrimmage schoot Moreno
Walda namens de thuisclub van dichtbij
raak: 1-0. Deze tegentreffer was
blijkbaar nodig om Baarlo wakker te
schudden. Want langzaam maar zeker
trok de ploeg van trainer Rob Geenen,
die in die beginfase verbaal flink moest
bijsturen, het initiatief meer en meer

naar zich toe. Even leek het dat de
thuisclub nog ongeschonden de rust
zou halen, maar de in de slotminuten
van de eerste helft kwam Baarlo alsnog
verdiend langszij. Met een steekpass
werd Dennis van de Vinne, eerder in de
week kersvers vader geworden van een
dochter (Ize), over rechts op avontuur
gezonden. Zijn scherp teruggetrokken
bal vanaf de achterlijn werd door HBSVverdediger Niels Kappel, onder zware
druk van Matthijs Hanssen, in eigen
doel gewerkt, 1-1.
In de tweede helft ging Baarlo verder waar het voor rust gebleven was.

HBSV moest noodgedwongen hopen op
een succesvolle counter, maar wist het
Baarlo-doelman Jeffrey Schouenberg
nauwelijks lastig te maken. Een nieuwe
treffer voor Baarlo leek dan ook
een kwestie van tijd en dat scenario
voltrok zich ook rond de 65e minuut.
Nu werd Rik Schotman op rechts op pad
gestuurd, die op zijn beurt de door het
centrum komende Jeroen van Wijlick op
maat bediende. Die kapte eerst nog een
tegenstander uit om daarna koeltjes te
scoren, 1-2. Baarlo verzuimde daarna de
wedstrijd vroegtijdig definitief te beslissen. (Foto: Len Gielen)

Derby

Panningen blijft in de
race na winst in Beringe
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Inzet van de derby tussen de buren Beringe en Panningen op zondag 19 februari was de vierde plaats in de
vierde klasse E. Het eerste herenteam van voetbalvereniging BEVO uit Beringe was buur Panningen voorbijgestreefd
op de ranglijst, maar verloor dit keer met 1-3.
De wedstrijd begon met een
minuut stilte wegens het overlijden
van de Panningse supervrijwilliger
Jo Lenders. Het eerste gevaar in de
wedstrijd ontstond na tien minuten.
Sjors van Horen mocht namens BEVO
vanaf een meter of twintig een vrije
trap nemen. Panningen-doelman Jordy
Nelissen kon de bal onder de lat vandaan tikken.
Een prachtige pass van Auke
Houben op de snelle Robin van Osch
deed de harten van de BEVO-supporters
overslaan. De bal sprong echter weg
op het hobbelige veld en de kans voor
Panningen ging verloren. In de 30e
minuut was het wel raak, maar dan

aan de andere kant. Een voorzet vanaf
links werd eerst door Rob Minten en
vervolgens door Kevin Vossen van
richting veranderd, 1-0 voor BEVO.
Het spel ging op en neer en een
als voorzet bedoelde bal van Matijs
Heesen viel net buiten bereik van
BEVO-doelman Nick Steeghs op de lat.
Pal voor rust scoorde Remco Litjens in
buitenspelpositie.
Panningen nam na de rust het heft
in handen. In de 52e minuut bracht
Robin van Osch de stand op 1-1. Kevin
Vossen zag in de 73e minuut goed dat
Panningen-keeper Jordy Nelissen ver
voor zijn doel stond. Zijn schot ging
ernaast. Uiteindelijk kreeg Panningen

loon naar werken. Robin van Osch liet
op volle snelheid de Beringse achterhoede zijn hielen zien, 1-2.
Sjors van Horen moest met twee
keer geel op last van scheidsrechter
Meulenbroek het speelveld verlaten.
Matijs Heesen kwam na een prachtige
pass van Auke Houben vrij voor het
BEVO-doel. Nick Steeghs redde. De tien
van BEVO konden echter de dreigende
nederlaag niet voorkomen. Auke
Houben tikte uiteindelijk de 1-3 nog
binnen.
Panningen blijft in de race voor het
kampioenschap in de vierde klasse.
BEVO mag echter nog niet worden
uitgevlakt en staat nog steeds vijfde.
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Bespreking Poll week 06

Ik doe mee aan Warmetruiendag
Een meerderheid van de stemmers op onze poll van twee weken geleden
heeft meegedaan aan Warmetruiendag 2017. Het was nipt, maar 53 procent van
de stemmers deed op vrijdag 10 februari een warme trui aan om zo het milieu
een dagje te steunen. De dag is een initiatief van Greenchoice Warmetruiendag
en vraagt de deelnemers de verwarming een graadje lager te zetten en een
dikkere trui aan te doen. Volgens de organisatie wordt per graad zes procent
energie en dus zes procent CO2 bespaard. Een meerderheid van de stemmers

op de poll wil dus meedenken om het milieu te verbeteren en in plaats van de
verwarming op te stoken, werd een lekkere warme trui aangedaan naar het
werk, school of gewoon thuis.
Het is de vraag of de dag echt effect heeft, aangezien het effect weer weg
is als de thermostaat een dag later op 21 graden wordt gezet. Het is in ieder
geval iets en de organisatie probeert mensen vooral bewust te maken van het
effect op het milieu. Of mensen er iets mee doen, is hun eigen keuze.

De dag van de Tweede Kamerverkiezingen
moet een officiële vrije dag worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

De stembrieven vielen onlangs weer in de bus bij de huishoudens in heel
Nederland. Op woensdag 15 maart is het zover en kan er gestemd worden voor
de Tweede Kamer. BNN-presentator Tim Hofman deed onlangs een oproep om
van de verkiezingsdag een officiële vrije dag te maken. Hofman heeft het vooral
over de onderwijsinstellingen in Nederland.
Niet alleen studenten, maar ook de werkende mensen moeten inderdaad
vrij krijgen. Zij zijn al de hele dag in touw en moeten dan ’s avonds in de rij gaan
staan. Bij een vrije dag kan het beter verdeeld worden. Dan kunnen ze zelf een

tijdstip uitkiezen en hebben ze nog zin om te gaan stemmen.
Van de andere kant is het zo dat mensen een vrije dag juist aanpakken om
iets te ondernemen of juist niet. Zo heb je kans dat studenten massaal in bed
blijven liggen en de avond van tevoren op stap gaan, dat jonge gezinnen naar
een pretpark gaan en dat de werkende mensen in de tuin aan de slag gaan.
Iedereen heeft het nog steeds op zijn eigen manier druk.
De dag van de Tweede Kamerverkiezingen moet een officiële vrije dag
worden. Wat vindt u?

Feest

Uitslag vorige week (week 07) > De dijken in Kessel moeten verhoogd worden > eens 29% oneens 71%
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VOOR SFEER IN HUIS

Unne sjoëne

!

vastelaovend

www.vanhalstomerij.nl

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

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

www.hadecollection.nl
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• (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

Werkgevers hartelijk dank! Jullie Maken Werk Van Werk.
17,5 % van onze werkzoekenden is aan het werk.

Het komt er weer aan, de
mooiste dagen van het jaar.
Op televisie zie je niets anders
meer en op sociale media
raakt niemand uitgepraat.
Mooie pakken, prachtige
haardossen en luidruchtig
gebral, ik kan zelf ook niet
meer wachten.
In de loop naar het feest
wordt er bij televisieprogramma’s al over gepraat en in de
kranten houdt het maar niet op
met de verhalen over die jongen
uit Venlo (of juist niet). De tijd
van abnormale weddenschappen
en beloftes die lastig te houden
zijn tijdens het feest is ook weer
aangebroken. Maar ja, iedereen
wordt wel eens overmoedig in
aanloop naar zo’n mooi evenement.
Iemand anders is weer voor
even de baas van ons prachtige
Limburgse land en dus gelden de
regels niet meer. De karikaturen
worden van stal gehaald en alle
hoofdrolspelers worden
beschimpt, tegengesproken en
aanbeden. Samenkomsten met
mensen die hetzelfde voelen en
denken als jij en die net zo blij
zijn dat het feest weer is
gekomen. Iedereen heeft er op
gewacht.
God, wat een prachtig feestje
is het toch iedere keer weer.
Niks is meer wat het lijkt en het
gewone leven wordt voor een
paar dagen onderbroken. Van
’s morgensvroeg tot ’s avonds
laat zijn de mensen op straat te
vinden en wordt er gediscussieerd over de meeste onmogelijke onderwerpen. Wie er nu
daadwerkelijk gelijk had, blijft
altijd in het midden. Vaak kom je
er met compromis wel uit of je
bent alweer vergeten wat je
gezegd hebt. Maar dat hoort er
ook bij. Zo doen we het immers
al vele jaren. Op verandering zit
niemand te wachten.
Ik heb er in ieder geval
ontzettend veel zin in. Zie ik u
ook bij de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag
15 maart?
Rob

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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week 08 / 23 februari 2017 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden

Openbare bekendmakingen

• 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.

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.

Afvalinzameling met Carnaval
Tijdens de carnaval zamelen wij op maandag en dinsdag geen afval in. In Kessel en Kessel-Eik
wordt de ophaaldag verschoven. Kijk op de (digitale) afvalkalender voor de juiste ophaaldag.
Container niet vol?
Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan overslaan. Hierdoor
kunnen we effectief blijven inzamelen.

Zorgen winkels en horeca
voor een leefbare kern?
Op dinsdag 4 april organiseren Retailgroep Peel en Maas, Centrum Management
Panningen, gemeente Peel en Maas, Rabobank Peel, Maas en Leudal en Wonen Limburg
een bijeenkomst voor lokale politici, retailers en horecaondernemers uit Peel en Maas.
Onderwerp van gesprek is het belang van retail en horeca voor een leefbare kern en de
verwachtingen die ondernemers en politici van elkaar hebben. Retailers, horecaondernemers
en politici ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomst.
Geïnteresseerden die daarop niet kunnen wachten, kunnen zich al aanmelden door een mail
te sturen naar info@centrumpanningen.nl. De bijeenkomst vindt plaats bij De Wieksjlaag in
Beringe en start om 20.00 uur.

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.

Voornemen ambtshalve opname in de
Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft
het voornemen de bijhouding van de
persoonslijsten van de onderstaande
personen op te schorten, omdat uit een
ingesteld adresonderzoek geen uitsluitsel is
verkregen over de verblijfplaats.
Naam
Bobrzak
Deaconu
Hor, El
Fiederowicz
Gajewski
Gogu
Kurec
Mika
Morarescu
Nagy
Olczak
Ouardi
Popiel

Voorletters
M.S.
M.
A.A.
S.
S.B.
G.
K.A.
P.H.
S.
F.
K.E.
N.
E.M.

Geb.datum
10-12-1971
25-08-1977
13-10-1983
08-01-1985
24-08-1984
29-05-1985
08-08-1968
02-11-1954
22-01-1971
27-05-1966
20-06-1970
16-06-1993
15-11-1977

Skan
A.
01-11-1989
Stancescu
C.A.
19-12-1993
Trybul
P.
30-12-1984
Ungureanu
R.
29-03-1979
Woloszczak
A.
21-03-1994
Wygowski
W.
17-02-1958
Youssef Abd Elgelil Ahmed Abd Elsalam 29-11-1960

Voornemen ambtshalve uitschrijving
naar ‘land’ in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Naam
Hor, El

Voorletters Geb.datum
D.
00-00-1953

Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de
verschijningsdatum van dit huis- aan huisblad
tegen het voornemen, (de persoonslijst op te
schorten of het voornemen ambtshalve uit te
schrijven naar een ander ‘land’) bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij
het College, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

BsGW verstuurt belastingVerkiezingen Tweede Kamer
aanslagen in laatste week februari
De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28
februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de
waterschapsbelastingen 2017.
Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor
beide belastingen. Een aantal burgers en bedrijven ontvangt de aanslag later in het jaar. Deze
belastingen betaalt u aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Digitaal aanslagbiljet
Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen, meld u dan aan bij MijnOverheid. Steeds meer
mensen activeren hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet
niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel
en eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te loggen heeft u enkel uw DigiD nodig.
Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Zodra het aanslagbiljet in
de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld. Hiervoor moet u dan wel uw
e-mailadres registreren bij MijnOverheid. Bent u al geregistreerd voor de Berichtenbox van
MijnOverheid? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het aanslagbiljet voor 2017 en verdere
jaren dan digitaal.
Digitaal WOZ-bezwaar, sneller antwoord
Als u het niet eens bent met een opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, kunt u
rechtstreeks bezwaar maken bij BsGW. Iedereen die voor 15 april digitaal bezwaar maakt via
de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl, krijgt snel antwoord. Bezwaren die via post of via
zogenaamde WOZ-bureaus worden ontvangen hebben een langere afdoeningstermijn en zullen
later beantwoord worden.
Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Omdat in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd worden in de laatste week van
februari, kan het erg druk worden aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te
bellen, maar digitaal te reageren via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. De website van
BsGW kent geen wachttijden! Wilt u desondanks telefonisch contact, houd dan rekening met
mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

op 15 maart 2017

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.
Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Op uiterlijk zaterdag 18 februari zijn alle stempassen bij
de kiezers in onze gemeente bezorgd. De kandidatenlijst
(één per huishouden) volgt op donderdag 2 maart.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met de medewerkers van het
KCC (cluster burgerzaken) of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. Ook op onze website vindt
u alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen.

vastelaovend
same!
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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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.

Een fijne vastelaovend
Carnaval staat weer voor de deur. Anderen zeggen vastelaovend of
vastenaovend. We bedoelen in elk geval allemaal hetzelfde. Een paar
dagen los van de dagelijkse structuurtjes en gewoontes.
Drie dagen vermomd als clown,
cowboy, indiaan of iets anders een
feestje vieren met je vrienden, familie, buren en je dorp. Ook wij vieren
een paar dagen feest. Afgelopen
zaterdag hebben we al afgetrapt bij
de receptie van ons raadslid Prins
Roger I van de Beringse Kuus.
’s Ochtends was de hoogheid ook

aanwezig bij de aftrap van de verkiezingscampagne van onze Moes,
Kamerlid Mustafa Amhaouch. De foto
die u ziet, is die morgen gemaakt.
Wij zijn klaar voor de carnaval en
wensen u allen ook een fijn vastelaovendsfeest!
Gemeenteraadsfractie CDA Peel en
Maas en in het bijzonder Prins Roger I

Verkiezingen
We hebben allemaal een stemkaart ontvangen. Die kaart geeft
iedere Nederlander boven de achttien jaar het recht te kiezen.
We zijn namelijk weer toe aan een
nieuwe ronde om de Tweede Kamer
gevuld te krijgen met 150 mannen en
vrouwen, mensen die ons gaan

vertegenwoordigen. Op woensdag
15 maart is het zover. Weet u al op
wie u gaat stemmen? Of heeft u nog
steeds geen idee? Het valt ook niet

mee met al die verschillende
partijen. De website www.stemwijzer.nl
zou uitkomst kunnen bieden. Houd er
wel rekening mee dat die uitkomst
soms ook heel verrassend kan zijn.
Laten wij hier in Peel en Maas nu eens
met zijn allen naar de stembus gaan.

Duurzaam leven, vrij wonen
Egchel

Julianahof
Koningslust

Mr. Thijssenstraat Egchel

 starterswoningen
 seniorenwoningen
 betaalbaar wonen
 eigen indeling
 inspraak gevelbeeld
 hoge isolatiewaarden
 lage maandlasten

Laat u informeren naar de
mogelijkheden voor dit project!

J.F.Kennedylaan 203
5981 WZ Panningen
T: 077-307-1229
I: www.janssenbo.nl
E: info@janssenbo.nl

Laten we de landelijke politiek en pers
versteld doen staan dat hier in Peel en
Maas de hoogste opkomst is van
Nederland. Dus ga stemmen op
15 maart.
Saskia Vintges,
raadslid VVD Peel en Maas

Soepactie!
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15 VRAGEN

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

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Ginty van Wylick
16 jaar
Baarlo
Gilde Opleidingen Venlo

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Nieuw-Zeeland willen
gaan. Deze reis zou ik dan samen met
het gezin, dus mijn ouders en zussen,
willen doen. Dit is een droom van
ons. Ik heb nog nooit zo’n verre reis
gemaakt in mijn leven.
Wat zou je nog willen doen in je
leven?
Mijn zus is zwanger, dus ik word tante.
In april verwacht ze de baby. Dit is iets
waar ik enorm naar uitkijk. We weten
het geslacht al, een jongetje. Ik heb
er veel zin in om hem straks vast te
mogen houden.

www.haardstede.nl

Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Ik doe een opleiding tot onderwijsassistent. Het leukste vak op deze
opleiding vind ik drama. Ik vind het
leuk om actief bezig te zijn in de les.
De opdrachten die we daar doen, doe
ik ook met mijn stageklas. Het stomste
vak vind ik rekenen, het is saai en ik
ben er niet zo goed in.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet op
de middelbare school. In het eerste
leerjaar kwamen we bij elkaar in de
klas. Toen is de vriendschap ook ontstaan. We zitten nu niet meer bij elkaar
op school, maar we hebben nog steeds
heel veel contact.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby’s zijn voetbal-

jongeren 17

aan
Ginty van Wylick

len en jiujitsu. Deze sporten doe ik
allebei één keer in de week. Ik voetbal
in Maasbree, in het meisjesteam van
MVC’19. Hier heb ik ook veel vriendinnen leren kennen.
Heb je een bijbaantje?
Doordeweeks werk in een cafetaria in
Baarlo en in het weekend pas ik vaker
op. Ik werk sinds vorig jaar bij de cafetaria en oppassen doe ik al sinds mijn
twaalfde. Dit valt gelukkig ook goed te
combineren met school.
Wat is je droombaan?
Ik zou later wel in het speciaal onderwijs willen gaan werken, waar kinderen
met een handicap, chronische ziekte of
een stoornis naar school gaan. Ik vind
het leuk om mensen te helpen. Op dit
moment loop ik ook stage in het
speciaal onderwijs. Dit is voor mij een
geheel nieuwe ervaring, maar ik vind

het erg leuk. Ik denk dat ik hier later
een baantje in wil gaan zoeken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Op vrijdagavond train ik altijd voor
jiujitsu. Dit doe ik, net als het voetballen, ook in Maasbree, al vier jaar
lang. Verder vind ik het leuk om in het
weekend leuke dingen te gaan doen
met vrienden en vriendinnen.
Wat is je favoriete sociale medium?
Mijn favoriete sociale medium is
Snapchat. Via Snapchat kun je foto’s
sturen naar vrienden en zo kun je laten
zien wat je aan het doen bent. Je kunt
bijvoorbeeld je gezichtsuitdrukking
laten zien in plaats van alleen maar
smileys sturen. Ik gebruik Snapchat dan
ook regelmatig.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat er vertrouwen
is in elkaar en dat er veel gelachen kan
worden. Mijn vrienden en ik hebben
veel vertrouwen in elkaar en iedere
keer dat we afspreken, gebeurt er wel
iets vreemds of grappigs waardoor we
moeten lachen.
Hond of kat?
Een hond. We hebben zelf geen huisdieren, maar met katten heb ik gewoon
niet zoveel. Ik ben meer een hondenmens. Met honden kun je meer dingen
doen, zoals knuffelen of hem uitlaten.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het laatste boek dat ik erg leuk vond,
is Vals. Dat is een boek van Mel Wallis
de Vries. Het boek sprak me erg aan.
Het gaat over vier vriendinnen die op
vakantie gaan. Er gebeuren allerlei
spannende dingen die onvoorspelbaar
zijn. Ik lees regelmatig boeken.
Optimist, pessimist of realist?
Ik denk dat ik een optimist ben. Ik probeer altijd uit te gaan van het positieve,
daar voel ik mij het beste bij. Negatief
denken is voor mij niet de oplossing.
Dag of nacht?
Dan kies ik voor de dag. Gedurende de
dag ben ik het meest actief en doe ik
de leukste dingen. Ik vind het echter
ook leuk om uit te gaan met vriendinnen, dat is natuurlijk ’s nachts. Daarom
vind ik het wel een lastige keuze.
Festival of discotheek?
Een festival. Drie jaar geleden ben ik
naar Pinkpop geweest. Dit was mijn
eerste en tot nu toe ook het leukste
festival. Er zijn zoveel soorten muziek
en vooral heel veel mensen. Er hangt
een leuke sfeer en vooral met lekker
weer is het erg leuk.

Nog steeds
geen idee?!
Voor de eindexamen
leerlingen komt het einde van
de middelbare schooltijd
dichterbij. Als vijfdejaars op
het vwo moet ik na de
zomervakantie nog één jaar.
Wat ik daarna ga doen, weet ik
nog niet.
De vraag komt steeds vaker:
“En? Weet je wat je wilt gaan
doen na de middelbare school?”
Hoofdschuddend vertel ik dat ik
écht nog geen idee heb, maar
mij wel aan het oriënteren ben.
Na vijf open dagen in onder
andere Amsterdam, Rotterdam
en Wageningen krijg je toch nog
steeds hetzelfde antwoord.
Ik weet het niet.
’Ben ik te kieskeurig?
Bestaat dé perfecte studie wel?’
zijn vragen die ik mezelf stel.
Informatie- en communicatie
wetenschappen lijkt mij niet
interessant. Ik zie mezelf niet in
een ziekenhuis werken na de
studie geneeskunde en ik vind
de richtingen die je opgaat met
de studie voeding en gezondheid
minder leuk dan verwacht.
De open dagen die nog gepland
staan komen dus goed van pas.
Als ik om mij heen kijk,
word ik iets gerustgesteld.
Veel leerlingen van mijn leeftijd
zitten met hetzelfde: wat is de
volgende stap na de middelbare
school. Welke studie zullen we
gaan kiezen? Of nemen we na
zes jaar middelbare school eerst
een tussenjaar om de wereld te
zien of om te gaan werken?
Ik hoop dat ik het over
maximaal anderhalf jaar wél
weet en een idee heb wat ik wil
gaan doen. Ik hoop te kunnen
vertellen dat ik zin heb in deze
volgende stap en dat ik een
beeld heb van mijn toekomst of
op zijn minst voor de komende
vijf jaar. ‘Het zal allemaal wel
goed komen’ is meestal de
slotzin van het gesprek over de
nog onbekende keuzes over een
vervolgopleiding. En ja, dat zal
het.
Daphne

18

winkel&bedrijf

23
02

Zilveren jubileum Meijelse kapster Angeline

‘Motivatie halen uit glimlach van klanten’
Niet minder dan 25 jaar heeft Angeline van Heugten (53) een eigen kapsalon in Meijel. Het vak bevalt haar nog
steeds, maar sinds een paar jaar heeft ze nog een andere bezigheid. Omdat ze wist dat alleen kapster zijn fysiek
zwaar is om tot het pensioen te doen, besloot ze zich in de pruikenwereld te verdiepen. “Het is geweldig om
mensen lachend in de spiegel te zien kijken met hun nieuwe haar.”

Zo rond haar vijftigste merkte
Angeline dat elke dag van 08.30 tot
18.00 uur achter de kappersstoel
staan een grote slag is voor het
lichaam. “Dat wilde ik niet tot mijn
65e doen”, vertelt ze. “Dat is gewoon
te zwaar.” Ze hoorde al eerder van
collega’s dat er in deze regio weinig
kennis is over pruiken. “Er kwamen
regelmatig klanten met heel dun haar
die vroegen of daar een oplossing
voor was in de vorm van een pruik of
haarstukje, maar een antwoord moest
ik dan schuldig blijven.”

Ontzettend veel
mogelijk met haar
Angeline besloot zich te verdiepen
in het onderwerp. Ze volgde
verschillende cursussen om kennis op
te doen. “Als je je gaat verdiepen in
het onderwerp kom je er pas achter
hoe ontzettend veel er mogelijk is.
Het is zo’n breed spectrum. Je hebt
verschillen in haar, kleur, haarstukjes,
waar het van gemaakt is en waar
het voor gebruikt wordt bijvoorbeeld.
Het begint allemaal bij de volgende
twee vragen: ‘een pruik van echt
of synthetisch haar?’ en ‘een pruik
of een haarstukje?’. Van daaruit
zijn er weer zo ontzettend veel
mogelijkheden om verder te gaan.”

Net als een nieuw
kostuum kopen

Ons bedrijf richt zich op het grootschalig telen, verpakken,
afzetten en distribueren van een breed assortiment aan
dagverse vollegronds- en glasgroenten. Onze afnemers zijn
retailketens en handelsbedrijven in Europa. Wij onderscheiden ons
door het kunnen aanbieden van grotere volumes met een constante, hoge kwaliteit én
uniformiteit. Hierbij stellen we ons zeer ﬂexibel en klantgericht op. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen vormt hierbij ons uitgangspunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen worden op
de voet gevolgd en geïntroduceerd in onze bedrijfsprocessen.
Voor ons nieuwe, ultramoderne glastuinbouwbedrijf Siberia zoeken wij een fulltime:

Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree telen
we jaarrond dagverse bladgewassen op een
zeer innovatieve en duurzame wijze.
Als Hoofd Verpakkingshal & Expeditie ben je
verantwoordelijk voor de organisatie en de
aansturing van de oogst van de bladgewassen,
het inpakken en het gereedmaken van orders.
Dit doe je samen met een team van voorwerkers
en een groep oogst- en logistieke medewerkers.
Je werkt onder andere met op maat gemaakte
oogst, sorteer- en verpakkingsmachines.
Daarnaast ben je ook zijdelings betrokken bij
het teeltproces in de kas en werk je waar nodig
samen met de teeltverantwoordelijke. Door de
snelle ontwikkeling van de organisatie zijn er
volop kansen voor doorgroei.
Wij bieden:
een uitdagende en leuke baan binnen een sterk
groeiende organisatie in een professioneel team.
De arbeidsvoorwaarden zijn zondermeer goed
te noemen.

Wij vragen:
• tenminste mbo/hbo werk- en denkniveau,
bij voorkeur door een vakopleiding in de
richting tuinbouw, logistiek of bedrijfskunde;
• leidinggevende en organiserende capaciteiten;
• kennis en ervaring in het telen en/of verwerken
van AGF producten heeft een pre;
• sociaal en communicatief vaardig; teamplayer;
• initiatiefnemend.
Meer informatie:
meer informatie over ons bedrijf op
www.siberiaproducties.com
of bel met Eric Muijsers, 06-20389993.
Solliciteren: heb je interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 maart
naar: personeel@groenteproducties.com
Siberia BV is onderdeel van:

Met 16 jaar de
kapperswereld in
De overstap naar de wereld van
de pruiken kwam nadat Angeline al
ruim dertig jaar in het kappersvak
had gezeten. Na de middelbare
school begon ze op 16-jarige leeftijd
aan de kappersopleiding. Daarna
werkte ze tien jaar in Panningen bij
Hairstyling Michel. Angeline: “Toen
besloot ik voor mezelf te beginnen.
Eerst ging ik met mijn auto bij de
mensen thuis langs, maar ik was
meer aan het rijden en sjouwen
dan aan het knippen. Toen heb ik
snel beslist dat ik een eigen praktijk
wilde.” Diezelfde praktijk bestaat
inmiddels dus alweer 25 jaar.
Ze heeft een hele trouwe
klantenkring, vertelt Angeline.
“Sommigen knip ik al sinds ik in
Panningen werkte, dus die ken ik
echt al lang.” Het leukste van het
knippen en het pruiken aanmeten,
is de reactie van de mensen,
zo zegt Angeline. “Dat mensen
in de spiegel kijken en blij zijn
met hoe het eruit ziet.” Zeker bij
de pruiken kan een bezoekje
aan Angeline voor een grote
verandering zorgen. “Ongeveer de
helft van mijn klanten heeft of krijgt
een kaal hoofd van een chemokuur.
Dat ik die vrouwen kan helpen en
ze blij zie vertrekken uit de salon,
is natuurlijk geweldig. Daar haal ik
mijn motivatie uit.”

Ontmoetingsochtend werkzoekenden
M/V

Hoofd Verpakkingshal & Expeditie

Angeline kijkt eerst naar wat
haar het beste lijkt: een haarstukje
of een volledige pruik. Daarna naar
de samenstelling: synthetisch of
echt haar. “De meeste pruiken zijn
synthetisch. Die gaan ongeveer een
jaar mee en kunnen snel geleverd
worden”, vertelt ze. “Ik bestel dan
zeven of acht pruiken, zodat we
kunnen kijken welke het beste past.

Het is net als bij een nieuw kostuum
kopen.” Normaal gesproken willen
mensen hetzelfde kapsel als wat
ze al hadden. Angeline: “Eén keer
heb ik het anders meegemaakt.
De mevrouw had altijd kort haar
gehad en wilde graag lange lokken.
Dat was wel een uitdaging, maar ook
heel erg leuk.”

Oud-voetballer John
de Wolf in Helden
Oud-voetballer John de Wolf komt op vrijdag 3 maart naar de
ontmoetingsochtend voor werkzoekenden in Peel en Maas als gastspreker. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en is bedoeld voor werkzoekende vijftigplussers.
John de Wolf, ooit het onverschrokken blok beton in de
Feyenoord defensie, roept oudere
werkzoekenden op om in beweging
te blijven om zo vitaal en mentaal
scherp te blijven. Hij is door minister Lodewijk Asscher benoemd als
ambassadeur voor werkzoekende
vijftigplussers.

’Kom van de bank’
“Kom van de bank af!”, is wat
John zegt. “Ga niet op zoek naar een
baan maar ga op zoek naar werk.
Als iets voorbij komt, denk dan niet:
dat is toch niks voor mij, maar pak
het met beide handen aan. Dan zie
je vanzelf dat je er beter in bent dan

je gelooft en dat je het leuker vindt
dan je denkt.”
Jannine van der Naald interviewt
hem tijdens de ontmoetingsochtend
en er is voldoende gelegenheid om
vragen te stellen. Deze bijeenkomst
is bedoeld voor werkzoekende
50-plussers uit Limburg. John is tussen 11.00 en 12.30 uur gastspreker.
In verband met een beperkt aantal plaatsen wordt geïnteresseerden
gevraagd zich aan te melden via de
aanmeldknop op de website van de
Bibliotheek Maas en Peel
www.debibliotheekmaasenpeel.nl
of door een mail naar j.bongers@
debibliotheekmaasenpeel.nl te
sturen.
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GEPLUKT

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.

Johan Kessels

Johan (rechts) met meneer Dura in hun klusruimte
Na zo’n vijftig jaar in het kappersvak, heeft Johan Kessels (68) uit Beringe nu volop tijd om zich in te zetten als vrijwilliger. Zo is hij iedere dinsdagmorgen te vinden bij De Zorggroep in Panningen en ook bij de Beringse tennisvereniging TV Bevo is hij een bekend gezicht. Deze week wordt Johan geplukt.
Johan Kessels is opgegroeid in
Beringe en heeft tot op de dag van vandaag zijn geboorteplaats niet verlaten.
“Ik woon nu tegenover het huis waar ik
geboren ben”, vertelt Johan. “Vroeger
toen ik klein was, wilde ik altijd timmerman worden, maar uiteindelijk ben
ik in het kappersvak terechtgekomen.
Mijn vader had een eigen kapsalon in

Beringe, dus het lag redelijk voor de
hand om hem op te volgen. Van de
zeven kinderen zijn er dan ook vijf
kapper geworden. Uiteindelijk was ik
degene die de zaak van mijn vader
overgenomen heeft.” Toen Johan
67 jaar werd, besloot hij de zaak over
te dragen aan Marion Joosten-Korsten.
“Ze had altijd bij ons gewerkt, dus het

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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voelde goed om haar de zaak toe te
vertrouwen”, legt Johan uit.

‘Vijf van zeven
kinderen kapper
geworden’
“Een half jaar nadat ik gestopt
was met werken, ben ik begonnen
met vrijwilligerswerk. Niet per se om
de tijd te vullen, maar gewoon om
me in te zetten voor de maatschappij. Het geeft me een voldaan gevoel
om iets terug te kunnen doen voor de
gemeenschap.” Zo onderhoudt Johan

elke maandagmorgen de tennisbaan
bij tennisvereniging TV Bevo, waar hij
ook zestien jaar voorzitter is geweest.
Op woensdagmiddag is de Beringnaar
te vinden bij heemkundevereniging
De Moennik in Helden en op donderdag brengt hij mensen uit Grashoek,
Beringe en Koningslust met een busje
naar de dagopvang.

Timmeren en boren
in klusruimte
Ook bij De Zorggroep op Piushof
in Panningen draagt Johan ieder week
zijn steentje bij. “Ik heb ergens een

advertentie zien staan met daarin
een vacature voor vrijwilligerswerk
bij De Zorggroep”, vertelt hij. “Toen ik
me daarvoor aangemeld had, werd ik
vrijwel direct gekoppeld aan meneer
Dura. Nu gaan we iedere dinsdagmorgen wat leuks samen doen. We hebben
een eigen klusruimte gekregen waar
we regelmatig staan te timmeren en
te boren. Zo hebben we al verschillende plantenbakken gemaakt. Als het
mooi weer is gaan we bijvoorbeeld
naar het bos of met de fiets op pad.
Bij De Zorggroep mogen we gebruik
maken van een elektrische duofiets,
waar we naast elkaar op kunnen zitten.
Laatst gingen we een stukje fietsen en
vroegen we ons af waarom we toch zo
hard en zwaar moesten trappen. Toen
kwamen we erachter dat de elektrische
ondersteuning van de fiets kapot was.
Achteraf gezien was dat best wel een
vermakelijk moment en hebben we
erom kunnen lachen.”
Omdat er altijd en overal vraag
is naar vrijwilligers, hoopt Johan dat
iedereen die 67 jaar of ouder is zijn of
haar handen uit de mouwen wil steken.
“Ook al is het maar één morgen in de
week of maar twee uurtjes op een dag.
Zo zorg je niet alleen dat je zelf bezig
blijft, maar je doet er ook een heleboel mensen een plezier mee. Er zijn
bijvoorbeeld ook een aantal mensen
die weinig familie hebben. Voor deze
mensen is het dan extra fijn als ze
meer aandacht krijgen.”

‘Terwijl mijn vrouw
El shopt, ga ik lezen’
Als Johan even tijd heeft voor
zichzelf, gaat hij een stukje fietsen of
wandelen. In de zomervakantie gaat
hij het liefst met de caravan op pad
en als de zon een beetje schijnt is hij
ook in de tuin te vinden. Ook is hij niet
vies van potje tennissen en een goed
boek.“Ik heb sinds kort een e-reader,
dus ik kan altijd en overal lezen”, aldus
Johan. “Als ik met mijn vrouw El ga
winkelen, neem ik mijn e-reader mee
en zoek ik een plekje waar ik lekker
kan lezen. Dan mag ze van mij zo lang
winkelen als ze wil.”
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Alle deelnemers geslaagd

Cursus fase II

Diploma’s reddingsbrigade Majorettes MD Meijel
Helden uitgereikt
geslaagd
Door: Heldense Reddingsbrigade
De Heldense reddingsbrigade hield zaterdag 18 februari haar examens. Er werd afgezwommen voor de junior
redder-, zwemmend redder- en lifesaver-diploma’s. Alle deelnemers zijn geslaagd.

Vier majorettes van majoretten- en dansvereniging MD Meijel hebben
zaterdag 18 februari hun majorettecursus Fase II succesvol afgerond.
Anne, Leanne, Silke en Britt kregen zaterdag te horen dat ze geslaagd
zijn. In november 2016 zijn de vier
dames gestart met majorettecursus
Fase II.

De cursus omvat vijftien lesuren in
batontechnieken en twintig lesuren in
danstechnieken. Thuis dient er echter
ook geoefend te worden om tot het
gewenste niveau te komen.

Ook voor gastrijders

Eerste toertochten
motor- en wielerclub
Maasbree
De Maasbreese motorclub GTM Maasbree en wielerclub De Kilomaetervraeters hebben de eerste toertochten van het nieuwe seizoen gepland.
Op zondag 5 maart vindt het eerste opwarmritje plaats voor motorrijders.
Ook start dit dag de eerste wielerrit.
Het 23e seizoen van de motorclub wordt afgetrapt met een rit van
150 kilometer door de Duitse grensstreek. Vertrek is om 10.00 uur bij
het nieuwe clublokaal café De Pool in
Maasbree. Gastrijders zijn welkom om
deel te nemen aan de toer.

De junior redder-diploma’s zijn
de eerste diploma’s die de kinderen
kunnen halen bij de reddingsbrigade.
Bij deze diploma’s ligt vooral nog
de nadruk op de zwemtechnieken
en jezelf goed kunnen redden in het
water. Ook leren de kinderen al hoe
ze iemand in nood dicht bij de kant
kunnen helpen met bijvoorbeeld een
stok of touw. Voor junior redder 1 zijn
Samira Geris, Fenna Janssen, Timo
Janssen en Sasha de Kroon geslaagd.
Voor junior redder 2 zijn Arlene
Smeets, Hayat Essebaai, Kes Heijmans
en Tjemme Peeters geslaagd. Voor
junior redder 3 slaagden Fleur Engels,
Marijn Engels, Stein Houben en Lotte

Wilms. Junior redder 4 werden Fenna
Geris, Lars Houben, Dave Janssen,
Sabien Theelen Joost Verlinden, Lynn
Verlinden en Sem Wilms.

Droge en natte
reddingen
Bij de zwemmend redder
diploma’s worden heel veel droge
en natte reddingen geoefend waarbij
de redders zelfstandig iemand in het
water gaan redden en deze met de
juiste technieken en reddingsmiddelen
terug brengen naar de kant. Joep
Doensen, Noud Salden, Siem Janssen
en Karlijn Krebbekx haalden het

Voor de ‘kilomaetervraeters’ staat
er een rustig ritje van 50 kilometer
gepland. Gemiddeld fietsen de renners een snelheid van 29 kilometer
per uur. Gastrijders die het tempo bij
kunnen houden zijn welkom om met
de club mee te fietsen.

diploma zwemmend redder 1.
Zwemmend redder 2 werd Krista
Gielen. Zwemmend redder 4: Denise
Fontaine en Luna Leenders.
Voor de lifesaver-diploma’s
moeten de kandidaten een
theorie-examen over reddingen
in binnen- en buitenwater maken.
In de praktijk leren ze grotere
en moeilijkere reddingen uit te
voeren bij een ongeval zoals
iemand met rug of nekletsel.
Hierbij moeten ze met elkaar samen
werken en leren leiding geven.
Voor Lifesaver 2 is Lisanne Schroën
met grote complimenten van de
examencommissie geslaagd.

Maatschap Verhoijsen-Verstappen
Groeze 18 5986 NT, Beringe

Ben jij op zoek naar een uitdaging in de varkenshouderij?
Gevraagd: kraamstalmedewerker & medewerker vleesvarkenshouderij in Beringe en Grashoek (M/V)
Maatschap Verhoijsen-Verstappen is een gezinsbedrijf met zeugen, vleesvarkens en vleeskuikens op drie locaties
(Beringe, Meijel en Grashoek). De werkzaamheden doen wij samen met vijf medewerkers. Vanwege de ontwikkeling van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een kraamstalmedewerker en een medewerker vleesvarkenshouderij.
Wij bieden:
• Werken in team verband
• Verantwoordelijke, zelfstandige en uitdagende functie

Wij verwachten:
• Interesse en ervaring in de varkenshouderij
heeft de voorkeur

Spreekt deze vacature je aan?
Neem dan contact op met John Verhoijsen

Telefoon: 06-21244045 / 077-3076038
E-mail: john@verhoijsen.nl

• Ruimte voor doorgroei en ontwikkeling
• Goede arbeidsvoorwaarden

• MBO werk- en denkniveau
• Zelfstandig werken en werken in teamverband

Boerenbruiloft
Die Boeruh Baarlo
Tijdens het boeremoosbal in zaal Unitas in Baarlo zijn op
zaterdag 18 februari Ilona Coenen en Danny van der Coelen onthuld
als het nieuwe boerenbruidspaar. De boerenbruid en –bruidegom
worden onder het toeziend oog van de rest van het gezelschap
Die Boeruh en de boeren en boerinnen uit het dorp in de onecht
met elkaar verbonden tijdens de boerenbruiloft op dinsdag
28 februari om 16.11 uur in zaal Unitas.
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Toch nog doorstart buurtevenement

Heldense Stoepzitting
wordt Straotzitting
De Stoepzitting in Helden op de zaterdag van de vastelaovend krijgt toch nog een vervolg nadat de toekomst
lang onzeker bleef. Een aantal buurtbewoners pakte het stokje op en organiseert dit jaar de vernieuwde
Straotzitting. De naamswijziging werd ingevoerd vanwege de verhuizing van de stoep van de Anna Schennaerstraat naar een straat verderop: In de Pas.

Boerenbruiloft
De Groenling
Ellen en Mark zijn op zaterdag 18 februari uitgeroepen tot
boerenbruidspaar van verzorgingshuis De Groenling in Panningen.
De Zorggroep, stichting Daelzicht, Truus Theeuwen en Brigit hadden
de bruiloft georganiseerd. Het paar werd in de onecht verbonden
door Joep Verbugt, de ‘burgemeister van Dörp’. Het evenement
vond plaats in de activiteitenruimte van Daelzicht, waar de
bewoners van De Groenling met alle genodigden en familieleden
aanwezig waren. Brigit was de presentatrice en ze zong op de
middag. Verder waren er optredens van joekskapel Mingelmoos en
Theo Bos met zijn harmonica.

De eerste editie van De Stoepzitting
vond plaats in 2006. Het was het
rechtstreekse gevolg van de Dörper
Boerebroeloft die dat jaar door buurtvereniging De Rietpieper werd georganiseerd. “Het jaar daarop werd de
zitting herhaald en dankzij vrijwilligers
uit de buurt, lokale artiesten, horeca en
steeds meer bezoekers werd het een
jaarlijkse traditie”, laat de organisatie
weten. “De Stoepzitting groeide uit tot
een carnavalsevenement van ongekend
formaat in Helden en omstreken.”
Afgelopen jaar was het 11-jarig
jubileum van het evenement. Het
was de laatste keer dat de Anna
Schennaerstraat dienst deed als locatie.
“Er meldden zich diverse kandidaten
om de Stoepzitting over te nemen,

maar helaas vielen ze allemaal af en
dreigde het evenement te verdwijnen”,
kijkt de organisatie terug. “Meerdere
mensen bleven echter aandringen op
een doorstart. Daaronder zat ook de
horeca van Helden. Gelukkig bleek bij
de buurtgenoten voldoende animo
om de zitting opnieuw te organiseren,
maar dan wel op een andere locatie.” De nieuwe locatie is één straat
verderop en dus nog steeds in dezelfde
buurt.
Aan het concept veranderde de
nieuwe organisatie niets. Bij de zitting
krijgen Heldense artiesten een tweede
podium, naast de liedjesmiddag, om
hun kunsten te vertonen. “Het programma wordt aangevuld met andere
artiesten uit heel Peel en Maas”,

aldus de organisatie. Al het geregelde
blijft op vrijwillige basis gebeuren.
“Artiesten, de drank, de bühne, alles
wordt kosteloos geregeld. De vrijwilligers worden dit jaar geleverd door
de jeugdfanfare van Helden. Van de
bezoekers wordt slechte een vrijwillige bijdrage gevraagd om de onkosten te dekken. Wat daarvan overblijft
gaat naar een jeugdvereniging uit
Helden.”
De zitting vindt dus op een andere
plek plaats, maar het concept dat al
sinds 2006 bestaat, blijft hetzelfde.
De Straotzitting vindt plaats op
zaterdag 25 februari en duurt van
13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer
informatie over het evenement op de
Facebookpagina van De Straotzitting.

Schilderijen en keramiek

Expositie in zorgcentrum Meijel
In de binnentuin van zorgcentrum St Jozef Wonen en Zorg in Meijel is van zaterdag 25 februari tot en met
maandag 29 mei een expositie te zijn van schilderijen en keramiek.
Dagelijks is het werk in de binnentuin van het zorgcomplex te
bekijken van keramiste Annelies
Verdonschot- Kanters uit Nederweert
en schilderijen van Almie Willems uit
Panningen, Sabine van den Brand uit
Giesbeek en Sandra Litjens uit Melick.

In 2015 hebben deze dames zich verenigd in het collectief Variantes d’Art.
Door het bundelen van krachten maken
zij gebruik van elkaars sterke punten.
Inspiratie halen zij onder meer uit de
gebeurtenissen van alledag.
De officiële opening van de

expositie is op zaterdag 25 februari.
Van maandag tot en met vrijdag is de
expositie te bekijken tussen 09.00 en
17.00 uur. Op zaterdag en zondag is
dit van 13.30 tot 17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op
www.sintjozefwonenenzorg.nl

Fancy Fair in Meijel uitgesteld
De Fancy Fair van Ontwikkelingswerk Meijel vindt dit jaar plaats op zondag 7 mei in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. De dag stond voor een eerdere datum gepland, maar vanwege omstandigheden besloot de
organisatie het evenement uit te stellen.
Een dag na de Fancy Fair, maandag 8 mei, is er ook voor het project
een grote kienavond in het Meijelse

Beiers boerenbruidspaar Kessel-Eik
Wiljon Teeuwen en Fran Billekens gaan deze carnaval voorop
tijdens de boerenbruiloft in Kessel-Eik. Het thema is dit jaar Beierse
Boerebroelof, inclusief lederhosen, dirndls en bierpullen. Het bruidspaar wordt zaterdag 25 februari in de onecht met elkaar verbonden
in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik. Vanaf 18.00 uur kan het
bruidspaar worden gefeliciteerd.

gemeenschapshuis. De opbrengst van
de twee dagen gaat volledig naar
het goede doel. Diverse projecten in

Niger, Nicaragua en Peru worden
ondersteund met het opgehaalde
geld.

Ballet Woolf Works bij DOK6 Cinema
In DOK6 Cinema is op donderdag 23 februari de opgenomen balletvoorstelling Woolf Works te zien.
Het balletstuk, uitgevoerd door leden van het Engelse The Royal Ballet, is gebaseerd op het leven van de
Britse schrijfster Virginia Woolf. De voorstelling is begin februari in Londen opgenomen.
Choreograaf van het balletstuk is
Wayne McGregor. Omschreven door
The Guardian als ‘zinsbegoochelend
en ongebreideld expressief’ is dit ballet geïnspireerd door drie werken van

Virginia Woolf: Mrs Dalloway, Orlando
en The Waves. Alessandra Ferri speelt
de rol van Virginia Woolf. Zij is te zien
zijn naast Sarah Lamb, Natalia Osipova,
Akane Takada, Francesca Hayward,

Federico Bonelli, Steven McCrae en
Edward Watson. De vertoning begint
om 20.00 uur, duurt zo’n tweeënhalf
uur en er zijn twee pauzes tussendoor.

cultuur
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Carnavalsbrunch
Zonnebloem Kessel
Vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem Kessel hield op zaterdag
18 februari haar jaarlijkse carnavalsbrunch bij café Biej Ton en
Marij in Kessel. Zoals gebruikelijk kwam het prinselijk trio prins
Roger I en adjudanten Roy van de Pas en Bart Vervoort op bezoek.
“Dit jaar heeft Kessel een vrijgezelle prins die op zoek is naar een
prinses”, aldus de organisatie van de brunch. “Voor deze gelegenheid had De Zonnebloem een date geregeld met prinses Mia van
het ouderencentrum De Merwijck in Kessel. Ze hadden meteen een
klik”, aldus de Zonnebloem.

Zaal Unitas

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

22

Receptie prins Daan I
Baarlo

Kinjeractie Kessel
Tussen carnaval 2016 en carnaval 2017 zijn in Kessel een hoop
kinderen geboren. Stichting Boerebroelof Kessel ging tijdens de
traditionele Kinjeractie op zaterdag 18 februari langs 33 ‘boeren’baby’s die waren opgegeven om de geborenen en hun ouders een
serenade te brengen en ze officieel op te nemen in de boerestand.
Alle vaders en moeders ontvingen een oorkonde en rode zakdoek,
die ze voor het raam mochten hangen zodat iedereen het kan zien.

CV De Eikkaters Kessel-Eik

welkom om de prins en zijn adjudanten
Tom van den Heuvel en Sander Bongers
te komen feliciteren bij zaal Unitas.
Afhankelijk van de drukte zal de receptie omstreeks 18.00 uur eindigen.

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

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

weej winse ederein unne sjoene vastelaovend!
Chauffeurs &Eetcafe

“De Pleisterplaats”
Rijksweg 5,Kessel-Eik

Prins
Rob de 4eBjorn en Richard
Prins Rob de 3e en
adjudanten
en adjudanten
Jan-Willem en
Van herte gefeliciteerd
en Alex
Van
hertevastelaovendj
gefeliciteerd en
unne hiele
sjoene
toegewinst
unne hiele sjoene vastelaovendj toegewinst

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

Prins Daan I van carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo houdt zondag
26 februari zijn receptie bij zaal Unitas in Baarlo. De receptie begint om
16.11 uur.
Om 15.00 uur wordt prins Daan I
onder begeleiding van VV de Kook
en de fanfare thuis opgehaald, om
vervolgens in een stoet naar de receptielocatie te vertrekken. Iedereen is

Proﬁciat prins Rob IV

Prins Rob en adjudanten
Jan Willen en Alex proficiat!

www.chrisschreurs.nl

www.chrisschreurs.nl
Lindelaan 40 Kessel-Eik • Tel: (077) 462 16 89

Lindelaan 40 Kessel-Eik • Tel: (077) 462 16 89

Proficiat trio,
maak der get sjaons van!
Maasstraat 24, Kessel-Eik, tel. (077) 462 29 50

www.gerriesilvrants.nl

Van herte
gefeliciteerd Rob!

www.vitalof.com
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Humoristisch nieuws
programma D’n Hab

Dit waas
d’n Baum in
Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab uit
Maasbree verzorgt carnavalszondag
26 februari om 11.11 uur een zondagmorgen ‘Humor met D’n Hab’, een
humoristisch nieuwsprogramma.
Op de zondagmorgen wordt op
humoristische wijze het nieuws uit
D’n Baum tegen het licht gehouden, met
medewerking van een aantal verrassende
gasten. Uiteraard gaat ook CV D’n Hab
met haar tijd mee en dus wordt tijdens
dit spektakel op geheel eigen wijze
gebruikgemaakt van sociale media.
De zondagochtend vol humor vindt plaats
in eetcafé Jans, voorheen café De Mök
geheten, in Maasbree.

Jeugdwerk

Carnavalsbal
in Beringe
Jeugdwerk Beringe organiseert ook
dit jaar weer een carnavalsbal voor de
jonge carnavalsvierders in Beringe.
Deze vindt plaats op vrijdag 24 februari
in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in
Beringe.

11 vragen aan prins Rob I

‘De voorzitter zette plotseling
een prinsenmuts op mijn hoofd’
Wie ben je?
Mijn naam is Rob van Herten, ook wel Rübke
genoemd. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Maartje
en we hebben samen drie kinderen: Marco,
Bram en Zosja. Alleen mijn vrouw wist dat ik
prins zou worden, de kinderen hoorden het pas
toen ik uitkwam als prins Rob IV. In het dorp
kennen ze mij omdat ik jarenlang als dj gedraaid
heb met carnaval en nu vaak het licht en geluid
verzorg tijdens carnaval en andere feestjes.
Waar werk je?
Ik heb mijn eigen bedrijf, waar ik industriële
weegschalen repareer, kalibreer en verkoop.
Van precisieweegschalen tot weegbruggen,
ik werk er allemaal mee. Ik heb de MTS in de
richting energietechniek gedaan. Ook heb ik
nog een bedrijfje in het verhuren van licht- en
geluidapparatuur. Eigenlijk is het een uit de hand
gelopen hobby. Dit doe ik namelijk al vanaf mijn
jonge jaren en sinds kort samen met een vriend.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Ik ben opgegroeid met carnaval. Mijn ouders
deden altijd al volop mee, dus wij ook. Later
deed ik met mijn vriendengroep VC Altied Dors
mee aan optochten in Neer en Kessel. Ons motto
was altijd ‘Als het maar veel is’. We hadden
dan ook veel muziek, grote en lange wagens.
Verschillende keren hebben we zelfs de eerste
plaats gehaald. Op de elfde van de elfde samen
met mijn vrouw naar Maastricht, carnavalsmuziek draaien, de Boètegewoeëne Boètezitting in
Venlo, de Sjtasiefestasie in Roermond; alles bij
elkaar maakt het voor mij écht carnaval.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd
werd prins te worden?
Vorig jaar tijdens carnaval opperde voorzitter

John Gubbels al of het niets voor mij zou zijn om
eens voorop te gaan. Daar werd toen een hoop
flauwekul over gemaakt, omdat ik de derde
Rob op rij zou zijn. Zelfs een vierde Rob werd
er genoemd. Toen John mij in september vroeg
of ik prins wilde worden, vond ik dat ontzettend gaaf. Tegelijkertijd dacht ik “oeps, en nu?”.
Ik had al een aantal klussen gepland staan in de
carnavalsvakantie.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste
naar uit?
Eigenlijk niet één ding in het bijzonder, want er
zijn zo veel leuke carnavalsavonden in het dorp.
Meestal gaan die ook door tot diep in de nacht.
Iedereen doet altijd en overal mee en het is erg
gezellig.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Het betekent voor mij feesten, meezingen met
alle liedjes, genieten en normaal gesproken
flink verkleed de deur uit. En, niet te vergeten,
een lekker pilsje op zijn tijd.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het
werk of neem je even vrij om bij te
komen?
Het probleem van een eigen bedrijf, is dat je
meestal gewoon weer moet werken. Ik probeer mijn klanten genoeg te informeren
en wat klussen uit te stellen tot na de
carnaval. Storingen kan ik natuurlijk
niet voorkomen, maar ook daar
vinden we wel een oplossing
voor.
Hoe heb je je aanstelling
geheim kunnen houden?
Eigenlijk heb ik hier niet zoveel
moeite mee gehad. Ik heb

gewoon meegepraat met de rest en gespeculeerd wie er prins zou worden. het enige
moment dat ik het even benauwd kreeg, was
toen ik aan het draaien was bij de pleisterplaats
vóór de elfde van de elfde. De voorzitter zette
mij plotseling de prinsenmuts op mijn hoofd.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins moet gewoon voor de volle
111 procent gaan en de jeugd met hem meenemen. Een gezellig pilsje drinken en vooral
genieten, want als je als prins geniet ga je er
ook volledig voor.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Ik hoop dat mensen mij zien en herinneren
als een stemmingmaker die zich voor de volle
111 procent heeft ingezet. Ik weet wel zeker dat
dit goed gaat komen met mijn twee adjudanten
Jan-Willem en Alex. We gaan er een flink feest
van maken.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in
2018?
Geschikte opvolgers hebben we genoeg in
het dorp. Met mij erbij hebben we al vier keer
een Rob als prins gehad in Kessel-Eik en wie
weet komt er nog wel een.
Namen noemen doe ik niet.
Met de Bonte Avond in
2018 horen we wel wie
er prins wordt. Ik hoop
alleen dat hij er dan
net zo veel zin in gaat
krijgen als dat mijn
twee adjudanten en
ik nu al hebben. Alaaf!

Baeter ’n paar
kilo tevuül den
ein glaas beer te
weinig!

Het carnavalsbal is bedoeld voor
k inderen van 7 tot en met 13 jaar.
De muziek wordt deze avond verzorgd
door dj Menno. De meest origineel
verklede deelnemer en de beste carnavalsvierder ontvangen een prijsje. Het bal
duurt van 18.30 tot 21.30 uur.

‘Alles mag op dinsdigjubielejumedisie’

Kieveloeëtetreffe 2017
in Meijel
Tijdens de laatste dag van
 astelaovend, op dinsdag 28 februari,
v
wordt in Meijel het 22e Kieveloeëtetreffe georganiseerd. Dit vindt plaats bij
De Heere van Meijel, het clubhuis van
carnavalsvereniging De Kieveloeët.
Het thema voor dit Kieveloeëtetreffe is dit jaar ‘Alles mag op dinsdigjubielejumedisie’. Zoals gebruikelijk
verzorgt de prins de openingsact.
Prins John I en zijn gezin hebben een
fantastische act ingestudeerd en gaan
vol vuur van start.
Ook dit jaar is een van de hoogte
punten van de middag het onthullen van
de Vasteloavesvierder. Meebepalen wie
deze zeventiende Vasteloavesvierder
wordt, kan via www.kieveloeet.nl
Tijdens de middag worden ook
een best verklede groep of persoon en
mooist geschminkte groep of persoon
gekozen door een onafhankelijke jury.
De middag duurt van 13.30 tot ongeveer
17.30 uur. De muzikale omlijsting is in
handen hofkapel Goe Gehusseld.
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Kuiperstraat 3,
5991 MC Baarlo
T: 077 - 477 26 14
M: 06 - 53 11 91 52
www.alkurade.nl
info@alkurade.nl

Proficiat Daan 1e, Tom en Sander

fashion en woonaccessoires
Markt 15 Baarlo

facebook.com/BazusBaarlo

Weej Winse Prins daan
‘ne sjoeëne vastelaovend!

Weej winse Prins Daan I en zien
adjudante Tom en Sander ‘ne sjoeëne vastelaovend!
www.hip-kappers.nl -

Groeëtesjtraot 45 - Baolder - 077-3030490

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

Jeugdige solisten in Kasteel
De Keverberg
Leerlingen van de Koninklijke Fanfare Maasoever Kessel lieten zaterdag 18 februari horen over veel muzikaal
talent te beschikken. Naast een jonge soliste op gitaar en de jeugdslagwerkgroep Cool Kids traden ook acht jonge
leerlingen met een blaasinstrument op.
Bij de blazers maakte de jonge Iris
Ottenheym met zeer muzikaal spel op
trompet de beste indruk. Zij kreeg in de
jeugdafdeling van jurylid Bart Deckers
voor haar prachtige solo Spica het
hoogste aantal punten van het onderling
solistenconcours (49,5 punten) waarmee
zij de wisseltrofee won.

Wij feliciteren Prins Daan I
en zijn adjudanten!

Ook de andere solisten kwamen
goed voor de dag. In afdeling 2 liet
Natalia Notermans op alt-saxofoon het
beste spel horen en eindigde met 49
punten net onder Iris. Het saxofoontrio
Elke van Kessel, Lieke Berden en Milou
Ottenheijm scoorde 45.5 punten, Ciska
Gastreich op hoorn behaalde in afdeling

4 een score van 47.5 punten, sopraansaxofoniste Laura Notermans haalde in
afdeling 3, 46 punten en Nikki Bouten
haalde op hetzelfde instrument in
afdeling 2, 48,5 punten.
De leerlingen gaan op zondag
19 maart ook deelnemen aan het
Muzikaal Jeugdtreffen in Maasbree.

Baolder / Wilhelminasjtraot 10a / t. 077 - 477 8868 / aoPe: 13.00 - 17.00

Weej winse ut
dreejspan van Baolder
Prins Daan I,
adjudante
Tom en Sander
’ne sjoeëne
vastelaovend!

Geloërveldweg 15, Belfeld
T: 077 - 475 19 80
info@tosj.nl
www.tosj.nl

Voor al uw Interieurwerk op maat!

Opgaves kinderen en leiding

55e KVW in Maasbree
In Maasbree wordt dit jaar voor de 55e keer het kindervakantiewerk
(KVW) georganiseerd. In al die jaren zijn er wijzigingen in het programma
doorgevoerd en is de organisatie verder geprofessionaliseerd. Maar de basis
die in 1963 is uitgezet is nog altijd terug te vinden in het hedendaagse
programma, laat de organisatie weten.
KVW in Maasbree wordt gedragen
door vrijwilligers en samenwerkingen.
De voorbereidingen voor de 55e KVWweek bomvol activiteiten in Maasbree
zijn al in oktober begonnen. Ook het
lustrum wordt in deze week gevierd.
Kinderen die mee willen doen met

de KVW dit jaar, kunnen zich binnenkort
weer opgeven. De kinderopgave gaat
van start op woensdag 1 maart en de
leidingopgave is op 31 maart.
Kijk voor meer informatie op
www.kvw-maasbree.nl of de Facebook
en Twitter van KVW Maasbree.
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11 vragen aan prins Daan I

‘Prins in mijn eigen dorp, een droom
die uitkwam’
Wie ben je?
Mijn naam is Daan Bongers, ik ben 32 jaar en een echte
Baolderse. In 2012 ben ik getrouwd met Ella en inmiddels hebben we twee zonen samen, Lars van 1,5 jaar en Teun van inmiddels tien weken. We hebben in Kuukven in Baarlo een eigen
huis gebouwd waar wij met ons viertjes wonen. Ella en ik zijn
helemaal vastelaovesgek. We willen van dit feest geen moment
missen!
Waar werk je?
Ik werk nu 9,5 jaar bij de beroepsbrandweer in Venlo. Voordat
ik als brandweerman ben gaan werken, was ik timmerman bij
Hay Dorssers in Helden. Op het werk in Venlo zijn ze erg blij voor
mij dat ik prins ben geworden. Het is moeilijk om vrij te krijgen
omdat we regelmatig 24-uursdiensten draaien en bijna iedereen
vastelaovend viert of gaat skiën, maar het is me gelukt.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Dat zijn er heel erg veel. De vastelaovend is in één woord gewoon
geweldig. Ik doe al jaren mee met de optocht in mijn eigen dorp.
Het samen bouwen aan een wagen was en is altijd ontzettend
gezellig. Ik ga op carnavalszaterdag ook graag naar Venlo.

Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd prins te
worden?
“Yes! Ik word prins van Baolder!”, riep ik uit. Het was een droom
die eindelijk uitkwam.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar uit?
Ik kijk er het meest naar uit om er samen met mijn adjudanten
Sander en Tom een geweldig feest van te maken in ons eigen
dorp. Ook lijkt het mij geweldig om boven op de prinsenwagen
te mogen staan en het snoep te gooien.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Vastelaovend betekent voor mij mooi geschminkt zijn, een mooi
pak aan hebben, luisteren naar Limburgse vastelaovesmuziek en
daar flink op hossen. Vroeger ging ik in de buggy al mee naar
Venlo, al waren pap en mam geen echte vastelaovesgekken.
Ze vragen zich niet voor niets af waar ik dat nou eigenlijk van heb.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk of neem je
even vrij om bij te komen?
Het zal een drukke en gekke tijd worden, maar daarna gaat het
werk weer gewoon door. Ik denk dat ik dus alweer snel aan de
slag ga.

Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Dat was ontzettend moeilijk, vooral omdat ik zo trots was de
nieuw prins van Baolder te mogen worden. Er waren mensen
die zeiden dat ik prins zou worden. Het was dan ook lastig om
een ander verhaal te vertellen, maar ik denk dat het mij redelijk
gelukt is.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Een goede prins moet een enthousiast persoon zijn, iemand die
er altijd iets van probeert te maken om de zaal mee te krijgen.
Iemand die voorop loopt in de polonaise. De prins moet ook in
het verenigingsleven van zijn dorp betrokken zijn en een bekend
gezicht zijn in het dorp.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Dat mensen achteraf zeggen “dat was nog eens een mooie
vastelaovend” en vinden dat de prins er echt een groot feest van
heeft gemaakt al die dagen.
Wie zou jouw geschikte
opvolger zijn in
2018?
Jules Kessels.

Proﬁciat prins Daan I

Mèt ’t peloton
achter ós aan, gaon
weej d’r volle bak
taegenaan!

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
Badkamers

Veldsjtraot 3
Baolder
077-477 2970

Verwerming

Óngerhaod

Riool

adjudante
Weej winse prins Daan d’n 1e entelaovend!
Tom en Sander ‘ne briljante vas

Weej winse ug ‘ne hieële sjoeëne
VASTELAOVEND
Grotestraat 49 | 5991 AV Baarlo
077 - 477 3141 | www.silvrants.nl

www.corpeeters.nl
info@corpeeters.nl

Wij feliciteren

Zaal/Restaurant Unitas

Prins Daan I

en zijn adjudanten

Tom en Sander!

wenst Prins Daan I en adjudanten Tom en Sander
unne sjoene vasteloavend!

Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
077 - 477 38 02

De Liaan, De Pas en De Fontein

Informatieavond voor beginners

Scholencarnaval in Helden

Roofvogelcursus

De basisscholen De Liaan, De Pas en De Fontein uit Helden vieren op vrijdag 24 februari gezamenlijk carnaval.
Het feest begint met een grote gezamenlijke optocht die vertrekt om 13.15 uur vanaf de Carolusstraat/Driessen.

Natuureducatieorganisatie IVN Helden houdt op donderdag 2 maart een
roofvogelcursus voor beginners. Deze vindt plaats in het IVN-gebouw in
Helden.

In de optocht trekken kinderen,
leerkrachten en hulpouders van de
scholen mee. Ook zijn jeugdprins
Tieme I en adjudant Timo aanwezig
met hun gevolg samen met de prinsen
en prinsessen van de scholen, prins
Siem en prinses Cateau van De Liaan
en prins Niels en prinses Fleur van
De Pas. Prins Jeu I en adjudant Ard
van de Heldense carnavalsvereni-

ging de Dörper Kuus geven langs de
kant van de weg acte de présence.
De route is als volgt: start
vanaf Carolusstraat/Driessen,
Rochusplein, Mariaplein,
Burgemeester Van Cannstraat,
Pastoor Knippenberghstraat,
Sint Lambertusstraat, Deken
Jaspersstraat, Ondersetraat, Pastoor
Knippenberghstraat, Koetsiersweg,

Kloosterstraat, Kesselseweg,
Mariaplein.
Aanwonenden worden verzocht
geen auto’s op de route te parkeren. In verband met het opstellen
wordt ook aan de bewoners van de
Carolusstraat en Driessen verzocht geen
auto’s te parkeren op de weg voor hun
woning. Na de optocht gaat het feest
verder in discotheek The Apollo.

Altijd al willen weten hoe je een
buizerd van een havik onderscheidt,
welke uilen er in onze omgeving
leven of welke geluiden de uilen en
roofvogels maken? Wat eten ze en hoe
leven ze? Al deze vragen worden op de
roofvogelcursus voor beginners, in één
avond, beantwoord door een aantal
kenners van IVN Helden.

In overleg met de deelnemers
wordt ook een datum geprikt voor een
wandeling, waar de deelnemers op
zoek gaan naar roofvogels in de natuur.
De roofvogelcursus begint om
20.00 uur en is ook voor niet IVN-leden
toegankelijk. Neem voor meer informatie contact op met Peter Maessen via
077 465 37 61.
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Jong Nederland Bal

Vasteloavend Vriedig

Aaftrap Vastelaovend

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Kessel-Eik
Locatie: blokhut Jong Nederland Kessel-Eik

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Tommies Bar Panningen

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Optochtbouwersbal

Hosse Springe Zinge Party

BBB Afterparty

Tijd: 20.11 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café Dotje Panningen

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café Dotje Panningen

Vastelaovend basisschoel

Sleuteloverdracht

Tommies Classixs

Tijd: 08.30 uur
Locatie: basisschool De Violier Maasbree

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: gemeente Peel en Maas
Locatie: zaal De Heuf Panningen

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café Tommies Bar Panningen

Schoolcarnaval

Carnavalsbal

Beierse Broelof

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café/zaal Leanzo Grashoek

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

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

’t Maffe kindercarnavalsfeest

Kick-off Carnaval

Carnavalsmis

Tijd: 11.30-17.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 19.00-01.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Kerk Meijel

Carnaval bij Centraal

De Zoeskoel met Big Benny en
Fabrizio

De Zoeskoel met De Toddezèk en
W-Dreej

Tijd: 19.11 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Tijd: 19.11 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Vastelaovesmuziek mit dj
Maurice’ke

Carnavalsmès

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Optoch Sjoel
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters en basisschool Dr. Poels
Locatie: straten Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 19.15 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: kerk Kessel

Basisschoolcarnaval

Sjleutelkesbal

Hoorebroelof

Tijd: 13.00 uur
Locatie: basisschool De Kemp Egchel

Tijd: 20.45 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Tijd: 19.33-01.00 uur
Locatie: café Mafcentrum Maasbree

Expositie schilderijen en keramiek

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café/zaal Leanzo Grashoek

MegaSjoeëlePrinseTreffe
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo
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Vastelaovend D’n Aaftrap

Tijd: tot en met 29 mei
Locatie: zorgcentrum St. Jozef Wonen en Zorg Meijel

Sluttelövverdracht

Schoolmiddag

Oud ijzer inzamelen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus en BS Onder de Linden
Locatie: basisschool Onder de Linden Beringe

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

Kinderoptocht en Scholencarnaval

Haring verkopen

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: discotheek The Apollo Helden

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: JCV De Eikkaters
Locatie: huis-aan-huis Kessel-Eik

Sjoëlcarnaval en –optoch

Bonte Boete Belaeving

Supertolle Vastelaoves Deutsche
Campingparty

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: basisschool De Merwijk
Locatie: BS De Merwijk en straten Kessel

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: Stichting Bonte Boete Belaeving
Locatie: plein Huis van de Gemeente Panningen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Schoolcarnaval

Carnaval bij Centraal

Poorterparty

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

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

Bijeenkomst levenstestament

Straotzitting

Vastelaovesmuziek mit dj Pier

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Ringoven Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: buurtvereniging De Rietpieper
Locatie: In de Pas no. 39 tot en met 51 Helden

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Optraejes Sjoeljeugd

Battle of the Princes

Vriejgezellebal

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters en basisschool Dr. Poels
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 13.00-23.30 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Sjoele-festijn

De Vriende van Vastelaovend Live

Carnavalsparty

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

Tijd: 14.30 uur
Locatie: De Heere van Meijel

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Hoësvrouwebal

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

Tijd: 15.30 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Jeugdbal

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

Recepsie Jeugprinses
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo
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Carnavalsmis
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: kerk Maasbree
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Jaja! ’t Is Vastelaovend

Clowntjesbal Eik

Optocht Kessel

Tijd: 10.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: gemeenschapshuis en Clowntjesbal
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

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

Showspektakel

Receptie prins Baarlo

Optocht Baarlo

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Kattekwaod Entertainment
Locatie: Mariaplein Kessel-Eik

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

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

Statsjon Vastelaovend

Kindermiddag

Optochtbal

Tijd: 11.11 uur
Locatie: De Heere van Meijel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Tijd: 14.30 uur
Locatie: café Dotje Panningen

Dit waas d’n Baum

Vastelaovesmuziek

Optochtbal

Tijd: 11.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: eetcafé Jans Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo

Carnaval bij Centraal

Tegelkesbal

Brookhaeskes Slager Festijn

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

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

Kingermiddig

Prijsuitreiking optocht

Chipsbal

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Oranjehotel Meijel

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Boesjers Vatebal

Kindermiddag

Tijd: 21.00 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: discotheek The Apollo Helden

Carnavalsparty met Darkraver

Jeugdoptochtbal

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Opgeven optocht

Groëte optochtbal

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: café Manders Egchel

Tijd: 16.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

De Zoeskoel met Spik & Span en La
Bamba
Tijd: 13.11 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Optocht en optochtbal Grashoek
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: straten en café/zaal Leanzo Grashoek

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

Receptie prins en jeugdprins(es)
Kessel
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Carnaval bij Centraal

Matinee met Optochbal

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

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 17.00 uur
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

Optocht Meijel

Optochtbal

Priësoëtreiking optôch

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: straten Meijel

Tijd: 13.11 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 17.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café/zaal Niëns Maasbree

Optochtbal

Kroegentocht Boorebroelof

’T Groeéte Karaóke Fést

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Club Palladio Helden

Tijd: 13.15 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: huis bruidegom Beringe

Tijd: 18.00 uur
Locatie: café De Vangrail Meijel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo

Optochtbal

Gekke Vastelaoves Manjig

Tijd: 13.30 uur
Locatie: café Tommies Bar Panningen

Optocht en optochtbal Koningslust

Méélse Schlager top 100!

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café/zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: straten en dorpshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 14.11 uur
Locatie: De Heere van Meijel

Optocht en Optochtbal

Optocht Maasbree

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: straten en De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: straten Maasbree

Receptie prins Maasbree

Optocht Panningen

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café/zaal Niëns Maasbree

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

Clowntjesbal Kepèl

Optochtbal

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Kruumelkesbal

Vastelaovesfissa
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo

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

Vestelaovends Kafee
Tijd: 19.33 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

De Zoeskoel Rosenmontag
Tijd: 19.11 uur
Locatie: café De Zoes Helden
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’t Groëte Optôchfiës

Knallend de Vastelaovend aafsloëte!

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree

Askruisje halen

Dolle Mondig Slotconcert

Receptie Boorebroelöf

Assekruutske haole

Tijd: 22.30 uur
Locatie: De Heere van Meijel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café/zaal Niëns Maasbree

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: kerk Baarlo

Vengneuze Dinsdig

Vastelaovesmuziek mit dj Ingrid

Askruutske haole

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café De Vangrail Meijel

Tijd: 16.00 uur
Locatie: café Pierke Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: kerkbestuur
Locatie: kerk Kessel-Eik

Carnaval bij Centraal

Boerenbruiloft Baarlo

Tijd: 12.00 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Tijd: 16.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Hiëringschèlle en receptie kiëteprins(es)

Kinderboerenbruiloft en afsluiting

Boeremoosparty

Heilige mès en Assekruutske

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

Tijd: 16.11 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: kerk Kessel

’t Kieveloeëte Treffe

Aafsjieëdsbal

Hieringschille

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)
Locatie: zaal Sjiwa Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Optocht en afsluiting Egchel

Aaftreeje (Jeugd)prins

Assekruütske en hiëringschèlle

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: straten en gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: kerk Maasbree en café/zaal Niëns Maasbree

Optoch en verbinging Boorebroelöf

De Zoeskoel Aafsjloete

Haring schillen

Tijd: 14.44 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: straten en WoZoCo-plein Maasbree

Tijd: 19.11 uur
Locatie: café De Zoes Helden

Tijd: 19.30 uur
Locatie: café Centraal Baarlo

Boerebroelof

Aafsjloeting vastelaovend

Bijeenkomst Ietsje Anders

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof
Locatie: Markt en gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters en café De Pleisterplaats
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders
Locatie: activiteitencentrum Vorkmeer Panningen

Joeks in Kepèl

Slotbal

Hieringj shille

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

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café De Pleisterplaats Kessel-Eik

Peuterbal

Aafsloeting

Aswoensdag

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Tommies Bar Panningen

Kinjermiddig en Aafsloeting

Aafsjloëting carnaval

Hiëringsjelle

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

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: café Biej Ton en Marij Kessel

Haet Dörp Talent

Grande Finale vastelaovend 2017

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: discotheek The Apollo Helden

Tijd: 22.11 uur
Locatie: Heere van Meijel

Pulverkesbal

Aaftreeje prins

Roofvogelcursus

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

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

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

Tijd: 18.45 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: kerk Grashoek

Tijd: 19.00 uur
Locatie: café De Pool Maasbree
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Basiscursus computergebruik
Tijd: 13.30-16.00 uur
Organisatie: KBO Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

Op zoek naar een garage
bij u in de buurt?

‘Fijn om inmiddels de
3e generatie van onze
klanten te helpen’

Bij ons bent u van harte welkom!

t!

Kerkstraat 20A Meijel - T 077 - 466 1852 - www.autohunnekens.nl

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

ger
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‘Alles mag op dinsdig-jubielejumedisie’

Kieveloeëte-treffe 2017 in Meijel Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Tijdens de laatste dag van vastelaovend, op dinsdag 28 februari, wordt in Meijel het 22e Kieveloeëte-treffe
georganiseerd. Dit vindt plaats bij De Heere van Meijel, het clubhuis van carnavalsvereniging De Kieveloeët.
Het thema voor dit Kieveloeëtetreffe is dit jaar ‘Alles mag op dinsdigjubielejumedisie’. Zoals gebruikelijk
verzorgt de prins de openingsact.
Prins John I en zijn gezin hebben een
fantastische act ingestudeerd en gaan
vol vuur van start.

Ook dit jaar is een van de
hoogtepunten van de middag het
onthullen van de Vasteloavesvierder.
Meebepalen wie deze zeventiende
Vasteloavesvierder wordt, kan via
www.kieveloeet.nl
Tijdens de middag worden ook

een best verklede groep of persoon en
mooist geschminkte groep of persoon
gekozen door een onafhankelijke
jury. De middag duurt van 13.30 tot
ongeveer 17.30 uur.
De muzikale omlijsting is in
handen van hofkapel Goe Gehusseld.

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

De Baarlose Bliss van der Werf en haar vader Marcel deden in november al mee aan het programma
Mijn vader is de beste! Samen met heel groep 6 van basisschool De Bolleberg gingen Bliss en Marcel
naar Hilversum. Na drie uur spellen spelen was bekend wie de beste vader van de dag was. Op zaterdag
4 maart is op NPO 3 te zien wie er gewonnen heeft. De uitzending van het Zapp-programma begint om
19.00 uur. Bliss en haar vader Marcel staan links op de foto in het blauw. Presentatrice Romy Monteiro
staat tussen de deelnemers in.

De boerenbruiloft in Maasbree vindt dinsdag 28 februari om 14.44 uur plaats op het Wozoco-plein
bij In Den Clockenslagh in Maasbree. Aansluitend is er gelegenheid om het kersverse echtpaar te
feliciteren. Bruid Liset van Broer van de Köster en Anny van Jean de Snieder oet de stad en bruidegom
Mark van Jan van Bear van de melkboer en Ria van Crool van Toon van de Opstal worden tijdens de
boerenbruiloft in de onecht met elkaar verbonden. Het prille echtpaar feliciteren kan op de receptie,
die vanaf 16.22 uur plaatsvindt in boerenfeestzaal Niëns. Het boerenbruiloftgezelschap Aoje Garde
D’n Hab heet iedereen van harte welkom.

|
|

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 26 februari
H. Mis 9.30 uur t.i.v. Hermanus
Tulmans en Maria Petronella TulmansSteegs (jaardienst)
Woensdag 1 maart
H. Mis 09.00 uur in sacristie
met Askruisje
‘s Avonds Geen H. Mis

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 25 februari
Geen H. Mis
Mededeling; overleden Jos Snijkers,
72 jaar.
Zaterdag 4 maart
H. Mis 17.30 uur m.m.v. Fanfare
Eendracht Maakt Macht t.i.v. Jac Berkers
(jaardienst) en Corrie en Timo Berkers

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 26 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Johannes Jacobs
en Theodora Jacobs-Smits (jaardienst);
Theodorus Jacobs en Hubertina JacobsThiesen (jaardienst); Piet Dorssers
(verj) en Grada Dorssers-Smets en
overl. familie;
Zondag 5 maart
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 26 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. het welzijn van
alle parochianen
Woensdag 1 maart
H.Mis 19.00 uur Aswoensdag.
Gelegenheid om het askruisje af te
halen

Parochie Helden

Boerenbruiloft Maasbree

pet.horst@home.nl

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

Parochie Egchel

Baarlose Bliss en Marcel bij
Mijn vader is de beste!

|

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 26 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Maria van Dooren-Geraedts (jaardienst) en Frans van Dooren
Extra collecte vw de kosten van de
misboekjes;
Woensdag 1 maart
Aswoensdag H. Mis 17.30 uur
Mededeling; de jaarlijkse bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de
parochie wordt dit jaar gehouden op
zondag 19 maart. We beginnen met
een H. Mis om 10.00 uur waarna we
naar De Zoes gaan voor een gezamenlijke brunch.

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 23 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. zuster Gratia
09.30-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 25 februari
H. Mis b.g.v. Carnaval – Jubileum-mis
6x11jaar CV De Kieveloeët, met de
Heimatkapelle, prins John I (Lenders)
en jeugdprinsenparen; t.i.v. Henk
Willems (coll); Don Gielen; Nelly
Kuepers-Segers (coll); Piet Janssen
en Harrie Joosten; Wies RademakersPeeters (jaard); uit dankbaarheid
Zondag 26 februari
Doopviering 12.30 uur: Levi en Lana
Berkers
Maandag 27 februari
Geen Stille Aanbidding en Rozenkrans
Dinsdag 28 februari
Geen H. Mis
Woensdag 1 maart
H. Mis 18.00 uur oplegging Askruisje
met Herenkoor
Donderdag 2 maart
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen
09.30-10.00 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 25 februari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor
t.i.v. Anna de Bruijn (jaardienst);
Joke Goes; overl. ouders Johannus en
Hendrina van den Beuken-Kempen
Extra collecte misboekjes
Zondag 26 februari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Woensdag 1 maart
Aswoensdag H. Mis 19.00 uur
gelegenheid tot het afhalen van het
askruisje
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Pinet
Complete en trendy keuken met kristalwitte lak
Keuken 305 x 275 cm
compleet met:

€ 4999,-

koelkast
afzuigkap wand

Altijd direct de beste prijs!

werkblad
gaskookplaat 5-pits

vaatwasser
5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

Inhoud: 40 liter, energieklasse A
10 functies, touchregeltoetsen
Afmetingen (hxbxd): 45,5 x 59,4 x 56,7 cm

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

5 kookzones, centrale wok
Elektrische oven, inhoud: 142 liter
Aluminium branders, spatrand van roestvrij staal

Energieklasse A++, 13 couverts
8 wasprogramma’s
Afmetingen (hxbxd): 82 x 59,8 x 54,8 cm

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

