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Meezingen op het LVK
Zo’n zesduizend bezoekers waren er op vrijdag 26 januari getuige van hoe het duo Spik & Span de winst pakte bij finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK) in Kessel. Met hun nummer ‘Blieve’ wist het duo voor de derde keer het LVK winnend af te sluiten. Het paviljoen op het terrein van Neptunus, het bedrijf dat ook de
accommodatie neerzette, puilde uit met feestgangers die zagen hoe publieksfavoriet Bjorn en Mieke voor het tweede jaar op rij op de tweede plek eindigde. Kesselnaar
Pim van Wylick stond ook in de finale van het liedjesfestijn, maar eindigde op de voorlaatste plek met zijn nummer ‘Weej kleure de waereld’. (Foto: Fred Janssen)

Herinrichting gebied Panningen

Raad schuift Huis van de Gemeente-plan door
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft de beslissing over de herinrichting van het gebied rondom
het Huis van de Gemeente in Panningen doorgeschoven. De partijen wilden nog geen keuze maken tussen de
vier verschillende varianten die wethouder Paul Sanders de gemeenteraad heeft voorgelegd. De beslissing over
welk plan wordt gekozen, is doorgeschoven naar de vergadering van eind februari.
De herinrichting gaat om de
parkeerplaatsen bij het Huis van de
Gemeente, het Wilhelminapark en de
oude burgemeesterswoning die aangepakt gaan worden. De gemeente
begon met drie varianten (A, B en
C). Twee van die plannen waren te
duur, maar juist het duurste plan (A)
heeft de voorkeur van de TIP-groep,
de adviesgroep bestaande uit ondernemers, omwonenden en organisaties. Omdat er veel kritiek vanuit de

gemeenteraad kwam op de plannen,
besloot de gemeente nog een vierde
variant (D) toe te voegen.
Ondanks dat in de raadsvergadering van dinsdag 16 januari
al veel kritiek kwam vanuit
de raad op de sloop van de
burgemeesterswoning, sneuvelt het
pand in variant D ook. Dat stuitte
vooral AndersNu en PvdA/GroenLinks
tegen de borst. De twee partijen
willen eerst weten wat de waarde

is van het gebouw, voordat het
zomaar gesloopt wordt. Daarnaast
willen zij een variant waarbij de
burgemeesterswoning wel overeind
blijft staan. De wethouder zegde toe
die twee zaken uit te zoeken en aan
de raad te presenteren.
In variant D komt er in het vernieuwde Wilhelminapark één bouwkavel te liggen die verkocht kan
worden om een gedeelte van de kosten van het plan te dekken. Met die

opbrengst, volgens de gemeente
200.000 euro, blijft de variant binnen
het gestelde budget van 500.000 euro,
aldus de gemeente. Variant A zou
volgens de gemeente 565.000 euro
boven het budget zijn.

Variant D meerder
heid in raad
“Het is toch raar dat de ene
woning wordt afgebroken en er op een
andere plek een moet verschijnen”,
aldus Peter Craenmehr van AndersNu.
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
voegde daar aan toe dat “alleen de
grondprijs van de burgemeesters-

woning al meer dan 200.000 euro
kan opleveren.”
Eenmansfractie Ton Hanssen en
de VVD (vier zetels) lieten weten het
liefst variant A te zien, maar kunnen leven met variant D. Het CDA
(negen zetels) kon zich ook vinden in
het nieuwe plan. Daarmee kan variant D in principe op een meerderheid
in de raad rekenen. Ton Hanssen:
“Als je geld wil maken, moet je
percelen verkopen. Als je een mooi
park wil, moet je dat niet doen.”
Saskia Vintges van de VVD noemde
het gebied het “visitekaartje voor
heel Peel en Maas” en de partij zou
dus het liefst variant A zien.
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Doorstart na afgelaste editie

Parkfeesten Helden keert terug
Parkfeesten in Helden krijgt in
september weer een nieuwe editie.
Afgelopen jaar werd het tentfeest
afgelast omdat er te weinig
entreekaarten waren verkocht. Het
was onduidelijk of De Parkfeesten
een doorstart zouden maken, maar
het organiserende Stichting OKÉ
geeft aan ook komend jaar een
editie op de planning te hebben
staan. Het feest gaat wel weer
plaatsvinden in september: op
vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag
16 september.
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De organisatie van De Parkfeesten (Foto: Stefan Koopmans Photography)
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De Parkfeesten zou afgelopen jaar
op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag
27 augustus voor de vierde keer op rij
plaatsvinden met als headliners Miss
Montreal en Douwe Bob, maar door de
dramatische kaartverkoop besloot de
organisatie het evenement af te lassen. “Dat was een hele zware beslissing”, vertelt Peter Hermans, voorzitter
van Stichting OKÉ.

Geen lichte
onderhandelingen
met artiesten
“Het hele bestuur was het er
mee eens, maar het viel ons zwaar.
Wij dachten dat we een goed programma hadden, maar helaas dacht
Peel en Maas daar anders over.
Misschien komt het doordat er te veel
te doen is in augustus in de gemeente.

De mensen zijn verzadigd. Of ze kopen
pas op het allerlaatste moment een
kaartje. Als organisatie kun je daar
echter niet van uitgaan.”
Toen bleek dat de geboekte
artiesten niet zomaar genoegen
namen met een afgelasting, werd het
allemaal nog een tikkeltje lastiger
voor Peter en het bestuur van de
stichting. “Dat waren geen lichte
onderhandelingen. Het waren nogal
bedragen waar sommige artiesten
meenden recht op te hebben. Zo wilde
er eentje 70 procent van zijn gage
hebben. Als we dat hadden moeten
betalen, waren we als stichting
failliet gegaan. Uiteindelijk is het na
lang praten en onderhandelen goed
gekomen en hebben we het allemaal
af kunnen sluiten.”
Aangezien de organisatie bij dergelijke evenementen verder kijkt dan
alleen de komende editie, was ze al

bezig met de editie van Parkfeesten
Helden in 2018. “We hadden dus al
contact met artiesten voor dit jaar. Het
is dus niet zo dat we hebben moeten
wachten met artiesten regelen totdat
we besloten hadden nog een editie te
gaan organiseren. Dat komt dus helemaal goed qua optredens.”

Van augustus naar
september
Het kostte wel wat vergaderingen
en evaluaties voordat de organisatie
besloot ook een 2018-editie op de
planning te zetten. “Het kostte wat
tijd om alles te regelen, maar gelukkig
waren we het er over eens dat we
door wilden gaan. Wel hebben we
meteen gezegd van augustus naar
september te gaan. Dan is er minder
te doen en kunnen we wellicht
meer publiek trekken.” Voor de rest

houdt De Parkfeesten vast aan de
formule die in 2014 nieuw leven werd
ingeblazen. “Op vrijdag en zaterdag
hebben we muziek voor verschillende
doelgroepen en de zondag blijft de
familiedag.” Ook de locatie blijft
hetzelfde: de wei van Haffmans naast
gemeenschapshuis Kerkeböske.
Ondanks de teleurstelling van
afgelopen jaar is het bestuur van
Stichting OKÉ intact gebleven en ook
qua vrijwilligers verwacht Hermans
dat het komend jaar weer goedkomt.
“Onze keuze zorgde voor veel reacties
van binnen en van buiten de organisatie. Veruit de meeste waren positief en
begripvol over onze keuze. We verwachten dat de vrijwilligers die afgelopen jaar zich hadden opgegeven ook
komend jaar weer hun steentje gaan
bijdragen. Dan kunnen we er samen
voor zorgen dat Parkfeesten Helden in
2018 een groot succes wordt.”

Plan van Dorpsoverleg Kessel

College: 350.000 euro
voor Maasboulevard
Het College van B&W van Peel en Maas wil 350.000 euro extra beschikbaar stellen om de Maasoever in Kessel aan te pakken en meer toeristisch
te maken. Eerder werd al een bedrag van 200.000 euro gereserveerd voor het project van Dorpsoverleg Kessel (DOK). De provincie subsidieert
500.000 euro, waarmee het totale budget op 1,05 miljoen euro komt te liggen.
Het Kesselse dorpsoverleg
maakte al eerder een plan waarin
uit de doeken werd gedaan wat hun
ideeën zijn voor de Maasoever in
het dorp. Zo moet er een haventje
komen waar boten aan kunnen
meren, is er ruimte voor pop-up
horeca, een marktje of kiosk.
De grond van de loswal moet een
grote landkaart worden, waar de
Maas, Naarbeek en Wijnbeek door
middel van waterstroompjes worden
uitgebeeld.
De provincie zegde eerder al
500.000 euro toe mits de gemeente
eenzelfde bedrag zou inleggen.
Met het voorstel van het college

aan de gemeenteraad komt de totale
bijdrage vanuit de gemeente op
550.000 euro. Die extra 50.000 euro
zijn bedoeld om de mergelstenen
Maasmuur bij Kasteel De Keverberg
te herstellen. Die is door ouderdom
beschadigd.

Nog geld te kort
initiatiefnemers
Initiatiefnemers Gabor Kovacs en
Gerald Driessen lieten eerder al weten
dat zodra de subsidies binnen zijn, het
snel kan gaan. Ze willen in de zomer
fase één gerealiseerd hebben en in
de zomer van 2019 moet alles klaar

zijn. De initiatiefnemers komen nog
400.000 euro te kort op de begroting
die zij gemaakt hebben. “Het DOK wil
vooralsnog geen projectonderdelen
laten vallen”, schrijft de gemeente
in het voorstel. “Men wil eerst het
aanbestedingstraject doorlopen om
beter zicht te krijgen op de werkelijke
realisatiekosten en op basis daarvan
zo nodig samen met de gemeente
keuzes maken in de te realiseren
deelprojecten.”
Mocht de gemeenteraad
instemmen met het verhoogde
krediet, dan wordt het idee nog
uitgewerkt naar een uitvoerbaar plan.
“Verder moeten de plannen door het

DOK en samen met de gemeente
ook nog verder worden afgestemd
met de inwoners van Kessel en
zeker ook de direct omwonenden”,
aldus het college in het voorstel.
Om de subsidie vanuit de provincie
veilig te stellen, is het volgens het
college wel nodig het krediet toe te
kennen. “Als we daarmee nog langer
wachten, komt de subsidie door het
aflopen van de projecttermijn van
de provinciale regeling mogelijk te
vervallen.”
De gemeenteraad beslist
waarschijnlijk in de raadsvergadering
van dinsdag 13 maart over het
kredietvoorstel.
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Halte niet veilig volgens provincie en Arriva

Bushalte Maasbree blijft buiten gebruik
De bushaltes ter hoogte van de wegen Veldsehuizen en Houthei in Maasbree worden ook in de toekomst
niet meer aangedaan door vervoerder Arriva. De haltes zijn volgens de provincie en Arriva te onveilig, zo blijkt
uit een brief die provincie Limburg aan de gemeenteraad gestuurd heeft. Vorig jaar juli ontstond er commotie
in de gemeenteraad van Peel en Maas over het feit dat de haltes niet gebruikt werden.
De gemeenteraad besloot in juli
unaniem dat er een brief naar de
provincie moest om te laten merken
dat ze de haltes weer in gebruik
wilde zien. Vooral voor de bezoekers
van De Fabriek zou het nu lastig zijn
om bij hun bestemming te kunnen
komen. De veelal beperkt mobiele
bezoekers van De Fabriek moeten

sinds Arriva op 1 januari de busroutes
aanpaste, gebruikmaken van de
haltes Rooth of Wilhelminalaan.
Die liggen een stuk verder weg
dan de haltes aan de Houthei en
Veldsehuizen.
De provincie en Arriva laten in
de brief weten dat ze de haltes te
gevaarlijk vinden. “Reizigers moeten

een 80 kilometer-weg oversteken
zonder oversteekvoorzieningen
en dit is een extra groot risico
voor de doelgroep van De Fabriek.
De conclusie is dat deze tijdelijke
halte niet veilig en bruikbaar is en
dat Arriva hier niet halteert. Sinds de
start van de concessie hebben Arriva
en de provincie ook geen klachten

Technisch hoogstandje

ontvangen over de bereikbaarheid
van De Fabriek.”

Haltes centrum ook
niet terug
In de brief die de gemeenteraad in juli stuurde, stond ook nog de
wens om de bushaltes in het centrum
van Maasbree terug te laten keren.
Die route past volgens de provincie
en Arriva niet binnen het Limburgnet.
“Binnen de kaders van het Limburgnet
en specifiek voor de Limburgliners past

Panningse man
bekneld
onder strobalen

Het lot van de
Baarlose knoop
Op de dijk op Vergelt in Baarlo is niets meer te zien van het gietijzeren kunstwerk van Tajiri dat in oktober
werd beschadigd. Het is nog maar de vraag of het werk terugkomt. Jan Wijnhoven uit Baarlo, onder meer gids
van de knopenroute, hoopt dat er snel duidelijkheid komt. “Als we ons willen profileren als kunstdorp, moeten
we hier iets voor doen.”

Een 81-jarige man is op woensdag 24 januari bekneld geraakt onder
een stapel strobalen op het Haagveld in Panningen. De brandweer
wist hem te bevrijden uit zijn benarde positie. De man werd vervolgens
met onbekende verwondingen met een traumahelikopter naar het
ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten waren al op zoek
naar de man, voordat hij gevonden
werd onder de strobalen. Er werd een
Burgernet-bericht uitgegeven waarin
iedereen opgeroepen werd uit te
Jan Wijnhoven op de dijk in Baarlo waar het kunstwerk stond
De restanten van het kunstwerk
liggen inmiddels opgeslagen bij de
gemeente, zo laat Wijnhoven weten.
“Maar tot op heden is onduidelijk wat
er met het kunstwerk gaat gebeuren.
Repareren is niet mogelijk, zo heb ik
begrepen. Hoewel de mal nog bestaat,
is het gieten van een knoop van bijna
negen meter lang een bijna onmogelijk technisch hoogstandje en waarschijnlijk ook erg kostbaar.”
Toch verdient het kunstwerk het
volgens Wijnhoven, die zich veel inzet
voor de kunst in het dorp, om voor
gestreden te worden. De knoop
was een geschenk aan de Baarlose
gemeenschap, legt hij uit. “Toen het
in 1997 werd geplaatst op de dijk,
hebben niet alleen de kunstenaar Tajiri
zelf, maar ook IJzergieterij Geraedts

uit Baarlo, Rabobank, de toenmalige
woningstichting, gemeente Maasbree
en provincie Limburg zich hiervoor
belangeloos ingezet. Het zou niet
fraai zijn voor die sponsoren om dit
geschenk geruisloos te laten verdwijnen. In feite is het een weeskind,
maar wie trekt zich het lot ervan aan?”
Het terugplaatsen op de plek waar
deze knoop geweldig tot zijn recht
kwam, moet de eerste optie zijn, vindt
Wijnhoven. “Maar wat als dit niet
kan? Dan is het in mijn ogen wenselijk
dat de uitkering van de verzekering
gebruikt wordt voor een ander werk
van de kunstenaar. Liefst bij of op de
dijk of op een andere plek in Baarlo.
Bijvoorbeeld in De Bong.” Zeker nu
het stichting Baarlo Leeft! is gelukt zes
beeldhouwers naar het dorp te halen

de voormalige busroute door de kern
van Maasbree niet.”
De provincie geeft in de brief aan
de gemeenteraad aan dat er al een
gesprek heeft plaatsgevonden tussen
gemeente Peel en Maas, Arriva,
provincie Limburg en De Fabriek.
“Tijdens dit overleg zijn bovenstaande onderwerpen toegelicht
en besproken. De conclusie uit dit
overleg is dat we de tijdelijke halte
langs de provinciale weg niet gaan
bedienen en dat de huidige lijn
voering in stand wordt gehouden.”

kijken naar de man. Twintig minuten later kwam het bericht dat de
man gevonden was. De brandweer
van Panningen ging ter plekke om de
bejaarde man te helpen.

In handen Thijs Broekmans Panningen
voor het kunstsymposium Baarlo
Steengoed! vindt de Baarlonaar dat
het werk van deze voormalige dorpsgenoot in ere gehouden moet worden.
“Als we ons willen profileren als een
dorp dat kunst in de openbare ruimte
hoog in het vaandel heeft staan, moeten we die trots ook uitdragen.”
Wijnhoven hoopt dat het beeld
de aandacht krijgt van mensen uit
het dorp die zich sterk maken voor
de kunst in het dorp. “Misschien leidt
dat wel tot een goede oplossing.”
De gemeente laat weten dat nog
niet duidelijk is hoe de afwikkeling
met de verzekering eruit gaat zien.
“Pas als we duidelijkheid hebben over
het verhalen van de schade en de
afwikkeling van de verzekering, kijken
we verder.”

Bakkerij Ralph Broek
mans overgenomen
Bakkerij Ralph Broekmans in Meijel is per zondag 29 januari overgenomen door naamgenoot Thijs Broekmans uit Panningen. De Meijelse bakker, die de zaak sinds 2008 runde, zet zijn carrière voort in loondienst, zo
laat hij op zijn Facebookpagina weten.
Leo en Rien Broekmans, de ouders
van Ralph, namen in 1977 de bakkerij over van Leo’s moeder. Het echtpaar richtte zich op brood, gebak en
vlaai en won in die jaren het Limburgs
en Nederlands kampioenschap voor
de rijstvlaai. In 2008 nam zoon Ralph
de zaak over. In het bericht op zijn
Facebook-pagina laat bakker Leo

weten na tien jaar te willen genieten
van zijn oude dag en zijn zoon Ralph
wil verder in loondienst. “Zo hebben wij besloten dat de bakkerij per
29 januari over wordt genomen door
bakkerij Thijs Broekmans. Zowel Ralph
als onze winkeldames Nel, Nelleke,
Sandra, Miek en Nicole komen hierbij
in dienst bij Bakkerij Broekmans.”
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Uitverkocht paviljoen

Vlekkeloos verlopen LVK in Kessel
Het was het drukst bezochte LVK ooit op vrijdag 26 januari. Het paviljoen dat Neptunus neerzette, en dat
eerder al dienstdeed als Holland Heineken House bij de Olympische Spelen, herbergde zo’n 6.500 bezoekers.
Op wat gefluit en gemopper over de winnaars van Spik & Span na, werd het LVK in Kessel een geslaagd feestje.

politie hoefde er nergens aan te pas
te komen. Supervet dat dat kan bij
een feest waar zoveel mensen op af
komen. Eigenlijk was het vlekkeloos.”

‘Alle twintig
deelnemers winnaars’
Ook de sfeer in de zaal was
volgens Maurice meer dan goed.
Hij hoorde ook dat het publiek een
iets andere voorkeur had dan de vijf
jury’s die bepalen wie het LVK wint.
“Mij had het niet uitgemaakt wie er
was gewonnen. Als Bjorn en Mieke,
toch wel de publieksfavoriet, hadden
gewonnen, had ik het ook prima
gevonden. Voor mij waren alle twintig
deelnemers winnaars. We wilden een
geslaagd feest en dat is volgens mij
wel gelukt. We krijgen alleen maar lof
over ons heen als organisatie.”

‘Genieten op het
podium’

“Dat het zo fantastisch zou lopen,
hadden we als organisatie nooit
durven dromen”, vertelt Maurice

Vervoort, voorzitter van de stichting
die het LVK in Kessel organiseerde.
“Zelfs op vrijdag is alles zonder

Nog geen beslissing
over voortgang
Sociale Raad
Het is nog niet duidelijk of de Sociale Raad een vervolg krijgt.
De gemeenteraad schoof bij de vergadering van dinsdag 30 januari de
beslissing over een vervolg door naar de raadsvergadering van eind
februari. De Sociale Raad bestaat uit gelote burgers die samen praten
over sociaal maatschappelijke vraagstukken. De uitkomsten van die
overleggen worden vervolgens in de gemeenteraad behandeld.
Het CDA liet duidelijk weten het
huidige voorstel over doorgaan met
de Sociale Raad, niet te ondersteunen. Zij wil de beslissing doorgeven
aan de nieuwe gemeenteraad die
na de gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart de raadszaal bevolken. “De nieuwe raad
moet hier naar kijken, zodat zij zelf
een werkwijze kunnen ontwikkelen”, aldus Wim Hermans van
het CDA. Jos Wilms van AndersNu
was ook duidelijk in zijn mening.
“Wij gaan dit linkse speeltje niet
ondersteunen.”
Volgens Annigje Primowees van
PvdA/GroenLinks zou het van lef en

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

problemen verlopen. Ja, twee auto’s
hadden zich vastgereden, maar
voor de rest is er niets gebeurd. De

Voor Pim van Wylick was het een
echte thuiswedstrijd. Hij stond al drie
keer eerder in de finale, maar dit was
de eerste keer dat wij met de voet van
thuis uit naar het LVK kon. “Keigaaf.
Er stonden ontzettend veel bekenden
in de zaal. Het was puur genieten daar

op het podium.” Zelf eindigde hij op
de voorlaatste plaats van de finale.
“Dat maakt me eigenlijk niet zo veel
uit. Het blijft een geweldige ervaring
dat ik in mijn eigen dorp in de finale
van het LVK heb mogen zingen.”
De puntentelling bij het LVK
kreeg in voorgaande edities al eens
eerder kritiek en ook dit jaar waren
veel mensen in de zaal het niet eens
met de uitslag. Waar Bjorn en Mieke
duidelijk de gunfactor hadden vanuit
de zaal, beslisten de vijf jury’s anders.
“Het was wat verrassend, maar wel
een heel goed nummer”, vindt Pim
van Wylick. “Bjorn en Mieke zijn in
Peel en Maas gewoon heel populair
en dat merkte je in de zaal wel. Het
was natuurlijk ook een beetje omdat
iedereen het ze gunt, omdat ze vorig
jaar ook al tweede werden.” De uitslag
leverde wat boegeroep en links en
rechts wat gefluit op, maar bij het
optreden als kersverse winnaars van
het LVK kon Spik en Span toch rekenen
op een zaal die uit zijn dak ging.
Als het aan Maurice ligt, mag het
LVK volgend jaar weer Kessel aan
doen. “Het kostte veel tijd en energie,
maar het heeft nog veel meer leuke
dingen gebracht. Ik heb er geen spijt
van dat we dit plan ooit bedacht
hebben.” (Foto: Fred Janssen)

Stichting Leergeld Peel en Maas

Eindstand P&M Hoés
op 33.000 euro
Ut P&M Hoés van lokale Omroep P&M dat plaatsvond eind december vorig jaar heeft 33.564,88 euro
opgeleverd. Het geld gaat naar Stichting Leergeld Peel en Maas die met het bedrag ruim 130 kinderen kan
ondersteunen.

durf getuigen om het initiatief door
te zetten. “Het is nieuw en het moet
nog groeien.” Tiny Valcks van Lokaal
Peel&Maas vond hetzelfde. “De deelnemers geven aan dat ze willen dat
het doorgaat. Het zou jammer zijn
als we de beslissing doorschuiven tot
na de verkiezingen.” Ook VVD bleef
‘vierkant achter de Sociale Raad’
staan.
Daarmee liet de coalitie blijken
dat ze door willen met het initiatief, maar door de recente overstap
van Peter Craenmehr en Edward
Wezenberg naar AndersNu heeft de
coalitie geen meerderheid meer in
de gemeenteraad.

Unne sjoëne

laovend!
vasTel.te077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

In het weekend van 15 tot en
met 17 december stond op het
Raadshuisplein in Panningen Ut P&M
Hoes. Tijdens dit weekend werd er
door de lokale omroep zoveel mogelijk geld opgehaald voor Leergeld Peel
en Maas.

“Wij zijn overdonderd door dit
eindbedrag en zijn enorm dankbaar dat inwoners, ondernemers en
scholen van Peel en Maas zoveel
gedoneerd hebben”, aldus Stichting
Leergeld. “We willen iedereen die ons
gesteund heeft, in welke vorm dan

ook, bedanken.”
Leergeld Peel en Maas ondersteunt kinderen uit gezinnen, van wie
de ouders de financiële middelen niet
hebben om zaken als schoolkosten of
spullen voor sport of cultuur te bekostigen. (Foto: Jordy Strijbos)

01
02

nieuws 05

Derde ongeluk in korte tijd

‘Helden is soms net een
racebaan’
“Waarom heeft ieder dorp in onze gemeente een ‘veilige’ dorpskern en kampen wij al jarenlang met een
snelweg waar schoolkinderen oversteken, mensen fietsen en wandelen en waar terrassen aan gelegen zijn?”
Dat vroeg Frank van Meegen, eigenaar van eetcafé De Zoes zich op Facebook af nadat er op zaterdag 27 januari
voor de tweede keer in korte tijd een ongeluk plaatsvond op de Molenstraat in Helden.

Van Meegen zette het op Facebook
nadat op zaterdag 27 januari rond
15.45 uur een auto tegen een stilstaande auto die naast de weg geparkeerd was, botste en over de kop
vloog. De bestuurster van de auto
en haar hond konden ongeschonden uit het voertuig worden gehaald.
In december reed een auto het terras
van De Zoes op. “En tussendoor is er
nog een auto uit de bocht gevlogen
op rotonde Antiek aan het einde van
de Molenstraat”, vertelt Van Meegen.
“De verkeerssituatie in Helden is
gewoon dramatisch op het moment.”
Het probleem is volgens Van
Meegen dat de wegen die door
Helden lopen als snelweg gebruikt
worden. “Overal in Peel en Maas
hebben de kernen mooi centra die
afgesloten zijn voor het verkeer
of waar je langzaam moet rijden.
Behalve in Helden. Hier kun je op volle

snelheid doorheen rijden. Daarnaast
komen er dagelijks grote aantallen
vrachtwagen en tractors door het
dorp. Het is levensgevaarlijk voor
fietsers en wandelaars. Het is zo dat
er vaak auto’s langs de Molenstraat
staan, ook van gasten van mij, maar
ik ben blij dat die wagens er staan.
Dat zorgt er nog een beetje voor dat
het verkeer afremt. Anders was het
echt een racebaan.”

30-kilometerzone in
het centrum
Wat Van Meegen vooral dwars
zit, is het feit dat er niks gebeurt.
De kroegeigenaar kaartte het probleem naar eigen zeggen al verschillende keren bij de gemeente aan,
maar kreeg nul op het rekest. “De
gemeente geeft dan steeds aan dat
het een provinciale weg is en dat

zij er niets aan kunnen veranderen.
Moeten er dan eerst doden of ernstig gewonden vallen, voordat er iets
gebeurt?” Van Meegen zou graag een
30-kilometerzone zien in het centrum van heel Helden, dus ook het
Mariaplein, waar vracht- en landbouwverkeer geweerd wordt. De verkeerssituatie is één van de onderdelen die
aan bod komen bij het centrumplan
waar het Dörper Overleg mee bezig
is, zo geeft voorzitter van het overleg, Peter Kurvers, aan. “Het is lastig, omdat het een provinciale weg
is, maar we hebben voorstellen en
ideeën om de snelheid te verlagen op
de wegen.” Het centrumplan wordt op
maandag 19 februari gepresenteerd in
gemeenschapshuis Kerkeböske. CDAraadslid Rob Wanten stelde tijdens de
raadsvergadering op dinsdag 30 januari vragen aan het College van B&W
over de snelheid op de Molenstraat.

Lokale voorronde

Verbouwing

Acht ton voor gemeenschapshuis Kessel-Eik
De gemeente wil 810.000 euro beschikbaar stellen voor de renovatie van het gemeenschapshuis in KesselEik. Dat is op te maken uit een voorstel dat het College van B&W heeft neergelegd bij de gemeenteraad. Die
beslist in de raadsvergadering van dinsdag 13 maart of de gemeente inderdaad het geld beschikbaar stelt.
Aan het gemeenschapshuis
is sinds de jaren 80 weinig meer
gebeurd, zo liet het dorpsoverleg
eerder al weten. “Het is niet meer
van deze tijd”, zei de beheerster
in juli. Het dorpsoverleg en het
bestuur van het gemeenschapshuis
maakten de plannen voor de
verbouwing en overhandigden die
aan de gemeente. Die verwerkte
het tot een kredietvoorstel dat

nu bij de gemeenteraad ligt.
Volgens de gemeente heeft het
gemeenschapshuis recht op een
bijdrage. “Gemeenschapshuizen
in Peel en Maas kunnen volgens
de door de raad vastgestelde
kaderstelling en uitvoeringsafspraken
in het programma
‘Gemeenschapsontwikkeling’ bij
(ver)nieuwbouw een aanvraag
indienen voor een gemeentelijke

subsidie”, zo staat in het voorstel
aan de gemeenteraad. De stichting
achter het gemeenschapshuis kon
maximaal 850.000 euro subsidie
krijgen, maar de aanvraag ligt
40.000 euro lager.
Als de gemeenteraad instemt
met het voorstel op 13 maart, start
de renovatie in de eerste week
van april. In augustus moet de
verbouwing klaar zijn.

Vier meiden
naar halve finale
voorleeswedstrijd
Vier meiden hebben op woensdag 24 januari de lokale ronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. Jopie Engels van basisschool
De Groenling uit Panningen, Fenna Geraedts van basisschool Dr. Poels uit
Kessel-Eik, Lydia Diepenhorst van basisschool Nieuweschool uit Panningen
en Marijn Hermans van basisschool De Meander uit Reuver toonden zich
de beste voorlezers.
De lokale ronde vond plaats in
Reuver. Veertien kandidaten waren
present bij de lokale ronde. Ze mochten om de beurt een fragment voorlezen van een zelf gekozen boek. De
jury bepaalde daarna welke vier kandidaten het beste omgingen met de
uitspraak, verstaanbaarheid en tempo

tijdens het voorlezen. De vier meiden mogen Peel en Maas, Beesel en
Reuver vertegenwoordigen in de halve
finale. Ze maken nog kans op de titel
De Nationale Voorleeskampioen van
dit jaar. De halve finale vindt plaats op
zaterdag 3 maart in het Huis van de
Gemeente in Panningen.
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Waarom al dat vechten?
Waarom al die pijn?
Je wilde hier nog niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
Die strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht.

Bedreufd neeme wae afscheid van

Loes Gubbels-Driessen
We winse de femilie
hieel veul sterkte en kracht toe.
Jeu de boules club
’t Pumpke

Martha Dings - Janssen
Panningen, * 22 augustus 1942

Horn, † 27 januari 2018

echtgenote van

Jo Dings †

mam, schoonmoeder en oma van
Richard en Dianne
Stefan en Cindy
Nick
Demi
¨
Safari

baasje van

Liever geen bloemen, maar een gift voor het Longfonds wordt
zeer op prijs gesteld.

Wij wensen Piet, John, kleinkinderen
en overige familieleden veel sterkte.

Geboren op
23 januari 2018

Leden en bestuur Buurtvereniging ,,De Oude Kern”

Fen

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de manier waarop wij samen
afscheid hebben genomen van

Wiel Peters
Zonder Wiel, pap, opa is alles anders. Het doet ons goed
zoveel kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en
meeleven te hebben ontvangen.
Phia Peters-Lamers
Kinderen en kleinkinderen
Helden, februari 2018

was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.

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.

Tulpen te koop. Met zorg geteeld
bij Zorgtuinderij Kaate, Zandberg
10 Helden. Ma t/m do van 8.30 15.30 vrij en zat van 8.30 - 12.00.
Vrijdagmiddag op de markt in
Panningen.

Vrijwilliger ouderenvervoer
gevraagd die tegen vergoeding
ouderen die Zorgboerderij Bergerbaan
bezoeken wil vervoeren. Gevraagd
affiniteit met de doelgroep ouderen.
Wij hebben eigen bussen. Tijden 8.30
en 16 uur. Tel. 077 374 69 12

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk.
Div. houtsoorten. Ook schuren van
stoelen/veranderen van kasten.
Jan Derikx, Hoek 10, Meijel.
Tel. 077 466 22 83 of 06 10 95 42 20.

Uitvaartverzorging
regio Peel en Maas
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.vanderlaan-uitvaart.nl

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

Petra Steeghs
T 077 - 2061585 • Maasbree
www.arendseuitvaartzorg.nl

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid

Kitty en Twan: 077-3512798

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Dankbetuiging

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van
medeleven die wij ontvingen na het overlijden van ons moek,
schoonmoeder en oma

Fien Nijssen-Teeuwen
Het is een troost te weten dat wij niet de enigen
zijn die haar missen. Dit zal ons ook tot steun zijn
in de komende tijd.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Dochter en zusje van:
Marcel en Joyce
Peeters-Bouten
Cas en Dex
Mariaplein 10
5988 CJ Helden

Gevonden aan Provincialeweg
Maasbree roze koffertje met witte
stippen en inhoud. Wie kan zeggen
wat erin zit, mag hem ophalen.
Tel. 077 208 32 21.
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Verloren in Helden of Panningen mijn
zwarte portemonnee met geld, Rabopas
en ID-kaart. Tel. 06 23 98 39 30.
Woninginrichting bij u thuis.
Trap bekleden incl. tapijt vanaf € 150,00.
Zie website voor meer info
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
tel. 06 16 37 45 14.
Peel Energie Loket
open a.s. zaterdag 10-12 uur
Ninnesweg 50 Panningen.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

Kinderen en kleinkinderen familie Nijssen
Baarlo, 30 januari 2018

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.
Zeilmakerij Sevenum. Meer genieten
van uw terrasoverkapping!
www.zeilmakerijSevenum.nl
Tel. 06 22 27 44 35.

Fien Bos
Uitvaartzorg

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.

Dochter van:
Ruud Joosten
en Nicole Bruinen
Ringovenstraat 32
5981 AL Panningen

Welkom lief meisje!

Wim Daniëls
Renate Becher
Familie Daniëls

Lindy

Loes Gubbels-Driessen

Dankbetuiging

Lieve mensen, uw medeleven na het overlijden
en bij de uitvaart van mijn levenspartner

Geboren op
23 januari 2018

Bedroefd hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze oud-voorzitter
van buurtvereniging ,,De Oude Kern”

Correspondentieadres: Familie Dings
Molenstraat 26
5988 EP Helden
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 3 februari om
11.00 uur in crematorium ‘Venlo’, gelegen aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo.

Welkom lief meisje!

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

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

Computerproblemen?
DDoS aanvallen door besmette
computers. Voorkom dataverlies,
bankfraude en andere stress. Ik zorg
voor een schone, veilige computer.
Karel Heines Baarlo. Meer tips en
info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
Open Huis bij Aod Geluk
van 13:00 tot 16:00 aan de Loosteeg
14e in Panningen. Vintage, brocante,
decoratie, kasten, tweedehands en het
adres voor het restylen van uw eigen
meubels. Groetjes Irma.

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

GESPECIALISEERD IN:

AUTISME
ADHD
RIJANGST
BEGELEIDING
T 077 354 83 45
www.rijschool-plus.nl

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
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aan
Tessa Engelen

Goede vragen
en stiltes

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Tessa Engelen
14 jaar
Panningen
Het Bouwens

Hoe ziet een perfecte dag er voor
jou uit?
Ik zou als eerste natuurlijk graag
willen uitslapen. Daarna zou ik lekker gaan lunchen. ’s Middags iets
leuks doen met vrienden en nadat ik
’s avonds lekker heb gegeten, zou ik
gaan trainen.
Wat waardeer je het meest in een
vriendschap?
Ik vind het vooral erg belangrijk dat
je diegene met alles kunt vertrouwen
en dat, hoe moeilijk het soms ook

kan zijn, ze altijd eerlijk tegen je zijn.
Ik vind het ook fijn als ze er voor je zijn
wanneer je ze nodig hebt.
Heb je een hobby waar maar weinig
mensen van afweten?
De meeste mensen die mij kennen,
weten hier vanaf, maar mijn grootste
hobby en passie is handbal. Hier
wil ik zo ver mogelijk in komen.
Ik speel bij een lokale handbalclub
en afgelopen seizoen heb ik ook het
geluk gehad om bij de Limburgse
selectie mee te mogen spelen.
Jammer genoeg ben ik afgelopen
seizoen zwaar geblesseerd geraakt.
Ik scheurde in een oefenwedstrijd
mijn kruisbanden af en ik ben
er in november aan geopereerd.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Ik moet nu tien tot twaalf maanden
revalideren.
Wie is je grootste idool?
Yvette Broch, zij is cirkelloopster bij
handbalclub Györ in Hongarije en bij
de Nederlandse handbaldames. Ik zie
haar als mijn grootste voorbeeld.
Afgelopen seizoen kwam voor mij al
een wens uit, toen ik aan een clinic
van haar mocht deelnemen.
Wat zou je in de toekomst willen
doen?
Mijn ambitie en droom is om in de
toekomst als professioneel handbalster
in het buitenland te kunnen
handballen. Of dat gaat lukken,
hangt af van heel veel factoren, maar
ik ga er in ieder geval helemaal voor
en ik ben niet van plan om dit zomaar
op te geven.
Wat is je favoriete soort film/
tv-programma?
Ik kijk graag iedere werkdag naar
Goede Tijden Slechte Tijden, een
Nederlandse televisiesoap die de
meeste mensen wel kennen. Ik vind
het leuk om te kijken omdat het
spannend is en je verveelt je geen
minuut als je ernaar kijkt.
Waar sta je om bekend bij je
familie/vrienden?
Ze vinden me sociaal en zeggen dat
ik altijd voor ze klaar sta wanneer het
nodig is.
Als je nog maar één app op je
telefoon mocht gebruiken, welke
zou dat dan zijn?
Dat zou WhatsApp zijn. Alle belangrijke mensen in mijn leven hebben die
app en ik kan hen daar dan ook altijd
mee bereiken. Zij kunnen mij via die
app ook altijd bereiken.
Ben je religieus? Waarom wel/niet?
Ik ben gedoopt, heb de communie en
het vormsel gedaan. Dat maakt mij

katholiek, maar ik leef niet volgens de
Bijbel en ik ben er ook niet zeker van
dat God echt bestaat. Ik denk wel dat
er iets is waar wij als mensen niets
vanaf weten. Maar of dat God is, daar
ben ik niet zeker van.
Wat doe je het liefst in je
vrije tijd?
Dan spreek ik het liefst af met
vriendinnen of ga ik met ze winkelen.
Ik heb niet veel vrije tijd vanwege
bijvoorbeeld school, maar als ik wel
vrije tijd heb breng ik die het liefst
door met mijn vriendinnen.
Met welke bekende zou je graag
een dag door willen brengen?
Yvette Broch natuurlijk! Ze zou me
dingen kunnen leren over handbal.
Daarnaast lijkt ze me ook erg aardig
en zou ik graag eens met haar willen praten over de dingen die ze heeft
meegemaakt.
Welk jaargetijde is je favoriet?
De zomer is mijn favoriet, want ik heb
een hekel aan de kou en het vieze
weer.
Wat voor opleiding zou je graag
willen doen?
Daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Gelukkig heb ik nog een paar jaar om
daar over na te denken.
Als je iets zou kunnen veranderen
aan de wereld waar we in leven,
wat zou dat dan zijn?
Ik zou willen dat er geen oorlog meer
was. Daarnaast zou ik meer willen
doen om de klimaatveranderingen
tegen te gaan.
Wie of wat kan je altijd opfleuren?
Mijn vriendinnen. Zij weten wat me
blij zal maken en ik kan altijd bij hen
terecht als er iets aan de hand is.
Ook hebben zij dezelfde humor als ik
en daardoor kunnen ze mij ook altijd
aan het lachen maken.

Ongeveer twee weken
geleden had ik het er met
mijn opa over dat het moeilijk
is om jongeren te vinden die
iets over zichzelf willen vertellen, wetende dat vreemden
het gaan lezen.
Mijn opa vertelde me dat hij,
in de tijd dat hij bij de politie
zat, een opdracht kreeg waarbij
hij met zijn collega’s naar een
bar toe moest gaan. Daar moest
hij een vreemde aanspreken en
binnen een bepaalde tijd zo
veel mogelijk over diegene te
weten komen. Sommigen
kwamen terug met pincodes en
anderen met de naam van het
huisdier van de vreemde die ze
hadden aangesproken.
Opa vertelde me dat het erg
belangrijk is dat de goede
vragen worden gesteld. Als je
bijvoorbeeld een vraag stelt
waarop het antwoord ‘niet van
toepassing’ zou kunnen zijn,
ben je niet goed bezig. Het is
namelijk veel leuker om vragen
te stellen die op verschillende
manieren geïnterpreteerd
kunnen worden. Op die manier
krijg je, als je aan verschillende
mensen dezelfde vraag stelt,
veel verschillende antwoorden.
Zo kun je aan de hand van één
simpele vraag veel over een
persoon leren. Naast het stellen
van de juiste vragen, is er nog
een goede tactiek om ervoor te
zorgen dat zelfs verlegen
mensen met je willen praten.
Het kan zeker ongemakkelijk
zijn, maar het zal ook zeker
werken: begin eerst een klein
gesprekje met de persoon.
Wanneer dit doodloopt en je je
vraag nog niet hebt gesteld,
kun je ervoor zorgen dat het
gesprek weer doorgaat door de
persoon aan te blijven kijken en
een halve minuut stil te zijn.
Er is een grote kans dat er een
ongemakkelijke sfeer ontstaat,
maar ik garandeer je dat je op
die manier wel een nieuw
gesprek begint. Je hoeft niet
bang te zijn om een vreemde
aan te spreken.
Renée
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6x11-jubileum voor Panningse carnavalsvereniging

Van Heljese Kuus naar Kuus oeht Kepèl
De Kuus oeht Kepel viert dit jaar haar 6x11-jubileum. Het gebied van de carnavalsvereniging beslaat inmiddels alleen nog Panningen, maar bij de
oprichting in 1952 was dat wel anders. Samen met Beringe en Egchel werd toen begonnen met de Heljese Kuus. Waarom precies is niet duidelijk, maar
de andere twee dorpen besloten een paar jaar later te stoppen met de samenwerking. De Kuus oeht Kepèl bleef over en groeide uit tot één van de
grootste carnavalsverenigingen van de regio.

dit aantal leden hebben we grote
evenementen als het LVK en het BCLTreffen kunnen organiseren.”
Wat vooral opvalt binnen de
vereniging is het leeftijdsverschil.
“Het oudste lid is al in de 80 en de
jongste leden zijn net de 20 gepasseerd”, aldus Jos. Het toont volgens
oud-vorst Jos aan dat de ‘vastelaovend’ (“carnaval is Hollands”) leeft
in alle lagen van de bevolking. “In het
verleden werd nog wel eens gezegd
dat de Kuus arrogant was en dat
alleen ondernemers lid konden worden. Dat beeld klopt helemaal niet
meer en volgens mij denken de mensen dat ook niet meer. We zijn een
vereniging geworden die midden in de
samenleving staat.”

De eerste ‘echte’ prins
van de Kuus oeht Kepèl Ton Gommans

Einde aan
boerenbruiloft en
gemaskerd bal

Een ‘scheiding der geesten’, zo
wordt het vertrek van Beringe en
Egchel uit de Heljese Kuus aangeduid in het 3x11-jubileumboek van de
Kuus oeht Kepèl. “Er zal wel onenigheid zijn geweest onderling”, vertelt verenigingshistoricus van de
Kuus Jos Stevens. “Het kan er mee te
maken hebben dat de optocht niet
door Egchel ging, maar zeker weet ik

het niet.” Feit is wel dat de Kuus oeht
Kepel doorging met de ‘vastelaovend’
vieren. In Beringe werd later, in 1963,
de Beringse Kuus opgericht en in
Egchel zag in 1965 De Kemphazen het
levenslicht.
Door alle perikelen was de eerste prins van de Heljese Kuus Frans
Pubben in 1954 (in 1953 was er geen
prins in verband met de watersnood-

De boerenbruiloft hield
in Panningen op te bestaan

CARNAVALS
KRAKERS

Leeftijden
van 20 tot 80 jaar

Lekker vers
Bij aankoop van

2 x 500 gram Lasagne
4 Kaiserbroodjes &
4 Schnittbroodjes

Gratis

Lekker makkelijk

Carnavalskraker

Bij aankoop van

2 x 500 gram Zuurvlees
1 Kilo verse friet

Uit eigen keuken
Onze verse Soep in glas
Goulash of tomatensoep

1 Literpot

3,75

Eigen recept
2 x 500 gram Varkenspoulet
met champignons

Samen voor

9,95

Dat er veel veranderd is door
de jaren heen, is logisch maar op
sommige gebieden wel jammer,
aldus Jos. “Ik weet nog dat er zeven
joekskapellen waren toen ik prins
was. Nu nog twee.” Ook werd in 2007
voor het laatst een boerenbruiloft
gehouden in Panningen. Jos: “Het was
veel werk om te regelen en de
ramp), maar de eerste prins van de
Kuus oeht Kepèl was Ton Gommans in verenigingen trokken er niet meer
1963. “De prins van 1962, Jac Janssen, aan, dus toen hebben we moeten
besluiten er mee te stoppen. Dat
keek in het 5x11-jubileumboek van
was een zware beslissing, maar
ons terug op zijn regeerperiode”, vertelt Jos. “Het grappige is dat hij nooit is het ging niet anders.” Hetzelfde
afgetreden doordat de samenwerking geldt voor het gemaskerd bal op de
zaterdagavond. Dat komt volgens
tussen de dorpen stopte. Hij schreef
Jos omdat de ‘vastelaovend’ zelf
in het boek dan ook: ‘Eigenlijk ben ik
ook verandert. “Vroeger was alles
al 55 jaar prins van de Heljese Kuus.’
’s avonds in de zalen en tegenwoordig
Dat klopt in feite wel”, lacht Jos.
is het veel overdag en buiten. Dat is
helemaal niet erg, maar je moet er als
vereniging wel op inspelen. Volgens
mij is dat in Panningen met de Bonte
Boete Belaeving (BBB) al gebeurd,
Liefst 108 leden telt de Kuus
maar je moet goed op blijven letten
oeht Kepèl in 2018. Dat is voor een
carnavalsvereniging een enorm aantal. dat je steeds andere dingen zoekt.
Dat hoeft niet per se voor jongeren
De raad van elf heeft in Panningen
dan ook nooit elf leden geteld, vertelt te zijn. Bij de BBB zag ik vorig jaar
Jos. “We zijn altijd groter dan normaal mensen die ik al jaren niet meer
gezien had met de ‘vastelaovend’. Je
geweest. Dat komt ook omdat we
moet gewoon proberen bij de tijd te
als vereniging heel veel zelf doen.
Zo hebben we altijd zelf het personeel blijven. Daar zijn en blijven we veel
mee bezig binnen de Kuus.”
geleverd voor de activiteiten en met

Bij aankoop van

2 x 500 gram Shoarma

Gratis

8 Pitabroodjes

Knaller

VOOR ALLE AANBIEDINGEN GELDT:

OP=OP

Gratis

Bij aankoop van 2 x 500 gram
Gehaktballen in tomatensaus

BEN ER DUS SNEL BIJ...

8 verse
puntjes

Gratis

VEEL VOOR WEINIG

2 x 5 gebraden gehaktballen

Supercarnavalskraker

Samen voor

AANBIEDINGEN ZIJN Geldig van maandag 5 februari t/M zaterdag 10 februari 2018
Markt 73 | Panningen | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | www.slagerijrutten.nl
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Solistenconcours
in Meijel
Stichting Tone Muziekles houdt samen met Harmonie Eendracht een
solistenconcours in Meijel. Het concours vindt plaats op zondag 4 februari tussen 13.00 en 18.00 uur in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Muzikanten, jong en oud, kunnen op deze dag hun muzikaliteit
laten horen op hun muziekinstrument. Stichting Tone Muziekles
organiseert samen met Harmonie
Eendracht dit solistenconcours om
hun leerlingen en leden een podium
te bieden. Zo kunnen zij aan ouders,
opa en oma, medemuzikanten en
andere belangstellenden een (mooi)
stukje muziek ten gehore brengen.

Omdat veel optredens met begeleiding van piano zijn, wordt vooraf op
31 januari met piano gerepeteerd.
De jury zal de voordrachten beoordelen en de muzikanten van advies
voorzien voor verdere ontwikkeling. De deelnemers onder de 16 jaar
strijden om de Jeugdwisselbeker
en de hoogst beoordeelde van
het gehele concours krijgt de
Mart Pluijm-wisselbeker.
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Dansgroep

Jubileumviering
D’n Hab Maasbree
Dansgroep D’n Hab vierde vrijdag 26 en zaterdag 27 januari haar 4x11-jarig jubileum. Dat gebeurde tijdens
de (ouderen-)zittingen van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree.

Tijdens de veertien minuten
durende jubileumdans kwamen tien
dansen uit de afgelopen 44 jaar voorbij. Ruim een half jaar lang is er door

de dansgroep wekelijks getraind om
deze jubileumdans onder de knie
te krijgen. Onder andere Europese
kampioensdansen als Music en De

Harem passeerden de revue. In totaal
waren ook 4x11 huidige en oud-leden
bij elkaar gekomen om dit jubileum
mogelijk te maken.

Reünie basisschool De Omnibus
Openbare Jenaplanschool De Omnibus uit Baarlo houdt op zaterdag 14 april een reünie.
Deze wordt georganiseerd voor alle schoolverlaters en (oud-)medewerkers van de afgelopen 31 jaar.
De school was voorheen gevestigd in de voormalige, ronde kleuterschool De Engelbewaarder aan de
Pastoor Geenenstraat in Baarlo. Sinds 2005 zit De Omnibus in het huidige pand aan Huissen. De oudleerlingen worden tijdens de reünie vanaf 19.30 uur verwelkomd door (oud-)teamleden bij sporthal
De Berckt in Baarlo. Aanmelden kan tot 1 maart via reunieomnibus@gmail.com
Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina.

verenigingen 09
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Solistenconcours

Winnaars bij drumen brassband Voorwaarts
Solisten van drum- en brassband Voorwaarts uit Baarlo stonden zondag 28 januari op de planken tijdens het
jaarlijkse solistenconcours. Deze werd gehouden in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Voorwaarts viel
er in de prijzen.

Blacklight-training
Drie aankomende dojo-assistenten hielden op dinsdag
23 januari een blacklight-training bij judoclub JC Helden.
Janine Janssen, Luna Lucker en Cas Janssen organiseerden de
training voor hun opleiding. In totaal namen 120 judoka’s deel
aan de training. Begeleid met muziek en lichteffecten werd een
hierop aangepaste training gegeven. “Het was een groot succes
en iedereen heeft heel erg genoten van deze uitzonderlijke
training”, laat de vereniging weten.

X-Toppers bij
Nijmeegse Vierdaagse
Iedereen kan Sporten Noord-Limburg is op zoek naar mensen met een
beperking die de Nijmeegse Vierdaagse willen lopen. Bij het project
X-Toppers lopen de deelnemers onder begeleiding van buddy’s en krijgen
ze een volledig arrangement. Zo worden accommodatie, vervoer, catering, medische verzorging en georganiseerde pauzeplaatsen geregeld.
In het voorbereidingstraject
worden groepstrainingen georganiseerd onder begeleiding van een
groepsleider en buddy’s. Het programma Iedereen kan sporten,
dat uitgevoerd wordt door MEE
Noord- en Midden-Limburg, stimuleert sport en bewegen voor mensen
met een beperking. Zij organiseren

dit jaar voor de achtste keer het
project rondom de Nijmeegse
Vierdaagse.
Aanmelden als deelnemer,
buddy, vrijwilliger of sponsor kan
door een mail te sturen naar
info@iedereenkansporten.nl of kijk
voor meer informatie op www.
iedereenkansporten.nl/x-toppers

Na van tevoren wekenlang op de
repetitie en thuis geoefend te hebben,
zijn er mooie resultaten behaald door
enkele van de leden. Op slagwerk nam
Danee Timmermans deel. Zij speelde
het stuk Up and Gone van P. Bouten
en scoorde daarmee 75 punten.
Guus van Dijk speelde het stuk Three
for Three van J.A. Goffin en behaalde

81 punten. Damian Czerwinski speelde
Next generation van G. Bomhoff.
Hij scoorde daarmee 82 punten.
Noud Colbers speelde Mister Drum
van J.J.M. Stoffels en wist 77 punten
binnen te halen.
Op blaasinstrument speelde
Judith Hermkens het stuk Scherzo van
V. Shelukov. Zij nam 83 punten mee

naar huis. Fenna Jacobs trad op met
het stuk The Young Virtuoso van H. van
der Cook en haalde 85 punten. Judith
Hermkens en Daan Hermkens hebben
op hun blaasinstrument Andante
and Allegro gespeeld en zij hebben
hiermee 86 punten gescoord. De jury
was zeer tevreden over de behaalde
resultaten.

’t Kogeltje veel te
sterk voor Bree 4.5
Door: Schietverenigingen ’t Kogeltje, Bree 4.5 en HSV
De schutters van ’t Kogeltje uit Koningslust hebben op zaterdag
27 januari korte metten gemaakt met Bree 4.5 uit Maasbree. Het team
uit Koningslust wist met 36 ringen verschil te winnen. HSV uit
Panningen won van het tweede team van ’t Kogeltje.
Bij vorige ontmoetingen waren
Bree en ‘t Kogeltje aan elkaar
gewaagd. De schutters van ‘t Kogeltje
schieten dit jaar vrij constant daar
waar de schutters uit Maasbree nog
naar de vorm van vorig jaar aan
het zoeken zijn. Dankzij drie goede
series werd al snel duidelijk dat de
schutters van Bree dit keer geen
schijn van kans hadden. Hoogste
schutter bij Koningslust was Manfred
Boots met een serie van 288 ringen.
Thijs Fleuren schoot een serie van
281 ringen en Ger Rongen schoot
een serie van 279 ringen. Marco
Vissers was bij Bree de beste schutter
met 279 ringen. Thijs Philipsen had
zijn dag niet en eindigde op 269
ringen. Drees Wijnen zat met zijn

gedachten al in Nieuw-Zeeland en
schoot een serie van 264 ringen.
In de wedstrijd tegen de reserves
uit Koningslust kon HSV vrijuit
schieten en de bijna-blamage van
een week eerder van zich af zetten.
Toch lukte het de schutters niet om
met een mooie score de baan uit te
komen. Na de eerste ronde zetten
beide teams zelfs dezelfde score
neer. Dit werd door HSV rechtgezet
tijdens de tweede doorgang.
Tegen deze tegenstander was de
score ruim voldoende, maar het is
waarschijnlijk te weinig om punten
te blijven pakken. Mark Beurskens
schoot 280 ringen, Sjaak Gommans
273, Ron Burhenne 272 en Patrick
Niessen 261.

Slagwerkleerlingen Kessel
op solistenconcours
Slagwerkspelers van Koninklijke Fanfare Maasoever uit Kessel namen zondag 28 januari deel aan
het LBT solistenconcours in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe. Om 17.30 uur mochten de
vier leerlingen het podium op. Kim Lennaerts mocht het spits afbijten op de marimba. Daarna was
het de beurt aan Sofie Verheijen, Malong Drissen en Thijs Vliegen op de kleine trom. Meteen na hun
optreden was de uitreiking van de resultaten. Kim kreeg 85 punten, Sofie 81 punten, Malong
80 punten en Thijs 83 punten. De uitslag van Kim geeft toegang tot het Limburgs kampioenschap op
zondag 18 maart.
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Ouderenmiddag
en Eikkatergezet
Kessel-Eik
De 50+-carnavalsmiddag van carnavalsvereniging De Eikkaters uit
Kessel-Eik vindt plaats op zaterdag 3 februari. De middag wordt
gehouden in het Kessel-Eikse gemeenschapshuis en wordt naast
De Eikkaters medegeorganiseerd door de KBO van het dorp.
Het programma begint om 13.30 uur.
Op dezelfde dag, zaterdag 3 februari, komen leden
van De Eikkaters vanaf 17.00 uur
huis-aan-huis in Kessel-Eik om
de Eikkatergazet aan de man te
brengen. Een dag later is er om
12.30 uur een heilige mis in de kerk

Jubilarissen tennisvereniging
Grootveld
Tennisvereniging Grootveld zette op de onlangs gehouden jaarvergadering vier leden in het
zonnetje, omdat ze al veertig jaar lid zijn. Een van hen is voorzitter Jeu Rouleaux, die op de foto de
drie anderen feestelijk toespreekt. De luisterende mede-jubilarissen zijn Mia van Nissselroy,
Christ Knaapen en Riet Wilms. Ook Peter Verhees en Wim en Gerti Hermans zijn veertig jaar lid.
De jubilarissen hebben samen bijna tweeduizend competitiewedstrijden gespeeld.

Overleg voorjaarsevenement
Belaef Kessel
De organisatie van het evenement Belaef Kessel houdt dinsdag 20 februari een overleg in Kessel over de
volgende editie, die 27 mei plaats gaat vinden.
Alle deelnemers van Belaef
Kessel krijgen tijdens het overleg
te horen wat het thema van dit
jaar is. Ook mogen zij zelf ideeën
aandragen voor de volgende editie

van het voorjaarsevenement.
Kesselnaren die nog geen lid zijn,
maar dit wel willen worden, kunnen
ook naar de avond komen.
Het overleg vindt plaats

bij zorgboerderij en camping
Oda Hoeve in Kessel en begint
om 20.00 uur. Aanmelden kan
via de Facebook-pagina of via
belaefkessel@live.nl

van Kessel-Eik en aansluitend is de
prinsenreceptie waarbij prins Bjorn I
en zijn adjudanten Rob en Nick en
jeugdprinses Sanne I en adjudant
Jolijn gefeliciteerd kunnen worden.
Na afloop van de receptie is er een
optreden van Bjorn en Mieke.

Thema-avond over
laaggeletterdheid
Vrouwengilde Helden houdt in samenwerking met Bibliotheek
Panningen een thema-avond over laaggeletterdheid. De bijeenkomst
vindt plaats op maandag 5 februari in het Huis van de Gemeente en
begint om 20.00 uur.
Het Katholieke Vrouwengilde
(KVG) Limburg bestaat 100 jaar en
bij het jubileum vraagt de vereniging
aandacht voor de laaggeletterdheid
in Nederland. Wilma van der
Poel, voorzitter van KVG Limburg,
gaat bij de thema-avond in op de
ontwikkeling van vrouwen in de
afgelopen 100 jaar. Hoe zag het
leven van onze oma’s en moeders er
uit in de afgelopen eeuw?
Mariëlle Beusmans vertelt
daarna over het leven van vrouwen

in Tanzania. Zij heeft daar jaren
gewoond en gewerkt. Stichting ABC
zal vervolgens vanuit eigen ervaring
vertellen wat het betekent om
niet voldoende te kunnen lezen en
schrijven. Maar ook hoe geweldig
het is als je over de drempel heen
durft te stappen, hulp zoekt en
alsnog leert lezen.
Bibliotheek Panningen zal aanwezig zijn met informatiemateriaal
over lezen en computercursussen
voor beginners.

Café

Vastelaovend
Vriedig 9 fibberwarie
Vastelaovesmuziek mit DJ Maurice’ke’

Zatterdig 10 fibberwarie - 17.30
Afterparty mit DJ

Maurice’ke’ en veul snacks

Zonnig 11 fibberwarie - 16.00
Vastelaovesmuziek

Drie jubilarissen Zonnebloem
Baarlo
Tijdens de jaarvergadering van de Zonnebloem afdeling Baarlo op donderdag 26 januari werden
drie vrijwilligsters gehuldigd. Caro Heijnen en Mia Rooyakkers zijn tien jaar lid en Miep Geraedts is al
veertig jaar vrijwilligster. Al die jaren hebben de drie zich ingezet voor gasten met een lichamelijke
beperking. Door de voorzitter van de regio, Paul Delissen, en regiobestuurslid Thea Engels werden ze
in het zonnetje gezet met een insigne en een bosje bloemen. Miep Geraedts kreeg nog een gouden
speld met daarop ‘40’.

Mandig 12 fibberwarie - 15.00
Veul chips en snacks mit DJ Maurice’ke’

Dinsdig 13 fibberwarie - 15.00
Vastelaovesmuziek mit DJ Ingrid

Woensdig 14 fibberwarie - 20.00
Sjloetingsbal mit
veul vastelaovendsmuziek
Hieringsjille

www.cafepierke.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 (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bijdrage restauratie en/of reparatie kerkgebouwen
AndersNu en kerkgebouwen. Dit onderwerp is inmiddels door een
voorgenomen CDA-motie op de politieke agenda gekomen. Omdat dit in
de ogen van AndersNu toch gevoelige materie is, heeft onze fractie
daarover uitvoerig van gedachten gewisseld. Ons standpunt willen wij
graag met u delen.
De aloude stelling dat politiek
en kerk gescheiden moet blijven,
onderschrijven wij volledig. Ook het
feit dat kerkgebouwen een prominente plaats in onze kernen innemen

is evident. Naar onze overtuiging zal
de gemeenteraad eerst zelf uitvoerig
moeten discussiëren over deze problematiek. Er zal integraal beleid moeten
komen. Ad hoc-besluiten naar aanlei-

ding van enkele aanvragen daarvoor,
wijzen wij af.
Onze fractie zal het college
opdracht geven deze materie in overleg met de kerkbesturen in kaart te
brengen en vervolgens de uitkomst
daarvan met de gemeenteraad te
delen. Zodat er inhoudelijk kan worden gediscussieerd om tot een duidelijke visie voor de toekomst te komen.
Fractie AndersNu

Openbaarheid
De gemeente en openbaarheid, dat is op momenten een krampachtige relatie. Neem nu het voorstel voor het park rond het gemeentehuis
in Panningen. Een tijdje terug werd een kleine groep uit de raad alvast
geïnformeerd dat het voorstel eraan zat te komen. Nu de gemeenteraad
het voorstel afkeurt, wijst de wethouder naar de kleine groep uit de
raad: die had destijds al moeten zeggen dat het voorstel niet deugde.
En daar gaat ‘ie wat ons
betreft veel te kort door de bocht.
Want, waarom besloot de wethouder
de kleine groep alvast in te seinen?
Om discussies in de raad te vermij-

den? Om te polsen wat haalbaar is?
Dat zou raar zijn, want het is juist de
afspraak en taak van de raad om met
elkaar in de openbaarheid te discussiëren over plannen. Om zo argumenten

aan te dragen, zodat een goed besluit
kan worden genomen. Als dat niet
meer gebeurt omdat vooraf de zaken
al zijn beklonken, wordt de raads
vergadering een toneelspel. Dan krijgt
het een beeld van achterkamertjes
politiek. Dat wil het CDA niet.
Trouwens, in de raadsvergadering
beweerde de wethouder dat het voorstel aan alle kaders voldoet. Waarom
zou je dit dan überhaupt eerst aan een
groepje uit de raad voorleggen?

Dat een wethouder de raad op
de hoogte houdt, is een prima zaak.
Dat kan wat ons betreft ook buiten de
formele kaders van de raadsvergadering. Het wordt anders als de wethouder daar formele conclusies aan gaat
verbinden. Dan hoort dat debat niet
in besloten kring gevoerd te worden,
maar in alle openbaarheid en met
gelijke informatie voor iedereen.
Rob Wanten en Roel Boots,
raadsleden CDA Peel en Maas

Lokaal Peel&Maas verbindt jongeren in debat
Op woensdag 24 januari hebben de jongeren van Lokaal Peel&Maas
een eerste debat gehouden met geïnteresseerde jongeren uit de
gemeente Peel en Maas.
Met de groep is in de raadszaal
gedebatteerd over veel onderwerpen die de jongeren zelf konden aanreiken. Er werd onder andere gepraat
over huisvesting, het stimuleren van
het verenigingsleven, het openbaar
vervoer en de zichtbaarheid van de
(gemeente)politiek en werkgelegenheid.
Het was een succesvolle en

vruchtbare sessie die zeker een vervolg krijgt. Wil jij ook een keer mee
komen praten over wat er anders kan
en meepraten over de toekomst in de
gemeente Peel en Maas? Op woensdag 7 maart zitten onze jongeren
weer klaar voor een denktank-bijeenkomst! Plaats van debat: Huis van de
Gemeente in Panningen.
Fractie Lokaal Peel&Maas

VACATURE
De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.
In verband met de uitbreiding van onze organisatie met een nieuwe teeltlocatie zijn wij op
korte termijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas

-

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • •5985
Beringe
phoven@gmail.com
vano
reneNH
22 37 12 88
• 06
ge 223
Meijelseweg 3 • Berin06
712 88 • renevanophoven@gmail.com

N
STEIGERPL ANK2,E90
32 x 200 mm - lengte 4 en 5 meter

Teeltmedewerker kas
Word jij onze nieuwe collega?
Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

per meter

€

VAKGARAGE
PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

Houthandel & Timmerbedrijf
www.vakgaragepeetenbaarlo.nl
tel. 077
477 15 90
Rene van Ophoven
v.o.f.
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Kandidatenlijst Lokaal Peel&Maas bekend
Lokaal Peel&Maas heeft zaterdag 27 en zondag 28 januari haar kandidatenlijst bekendgemaakt voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen. Naast lijsttrekker Rob Willems staan 32 inwoners van Peel en Maas op de
lijst.

de partij met zes leden in de coalitie,
samen met VVD en PvdA/GroenLinks.
“Het was een coalitieperiode waarin
we ons profileerden als een partij die
maar één doel heeft en dat is zorgen dat het fijn is om te wonen, te
werken en te recreëren in Peel en
Maas”, aldus Rob Willems. Na lijsttrekker Rob Willems uit Meijel volgen
op de lijst Saskia Vervoort-van den

Heuvel uit Kessel (twee), Tiny Valckx
uit Panningen (drie), Henk Boots uit
Grashoek (vier), Fred van Gulik uit
Meijel (vijf), Wie Naus uit Egchel (zes),
Robert Hermans uit Maasbree (zeven),
Joep Hermans uit Helden (acht),
Sander Janssen uit Baarlo (negen) en
Jeroen Volkers uit Panningen (tien).
Kijk voor de volledige kandidatenlijst op www.lokaalpeelenmaas.nl

Kandidatenlijst
PvdA/GroenLinks
Peel en Maas
Politieke partij PvdA/GroenLinks heeft de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart bekendgemaakt.
Eerder werd al bekendgemaakt dat Annigje Primowees lijsttrekker is
van de partij. De lijst bestaat uit 23 personen.

De in Meijel woonachtige lijsttrekker Willems is bijzonder trots op
de 33 namen tellende lijst, zo laat
hij weten. In totaal telt de lijst acht
nieuwe namen. Ruim twintig anderen staan voor de derde keer op de

kieslijst. “Ze komen uit bijna alle kernen van Peel en Maas en staan echt
midden in de samenleving.” Sanne
Hermkens uit Meijel is met haar
20 jaar de jongste kandidaat op de lijst
en staat op de zestiende plaats. Jos

van Hal is ten tijde van de verkiezingen 72 jaar en daarmee de oudste op
de lijst. Huidig wethouder Roland van
Kessel is lijstduwer. Tussen 2010 en
2014 maakte Lokaal Peel&Maas deel
uit van de oppositie. Momenteel zit

Op plek twee staat Frits Berben,
gevolgd door Fred Peeters. Beide
mannen zitten nu ook in de gemeenteraad voor de partij. Plek vier is
voor Raf Janssen, die nu nog wethouder is, maar al aangaf afscheid te
nemen van die functie. Op de vijfde
plek staat Melad Kohistani. Nummer

zes op de lijst is Hans Wijers. Daarna
volgen Quincy Wijnands, Imke
Coenen, Henk Verstappen en op
plek tien staat Luuk van Langen. Kijk
voor meer informatie over PvdA/
GroenLinks op de Facebook-pagina
van de partij of op www.pvdagroenlinks.nl

HELDEN
HELDEN HOORT
HOORT AAN
AAN DE
DE RAADSTAFEL!
RAADSTAFEL!

Stem
JOEP HERMANS
Kwekerij Hermans-Walter BV gevestigd te Sevenum is een modern glastuinbouwbedrijf
dat gespecialiseerd is in het telen en verpakken van oranje paprika’s. Ter versterking van
ons team zijn wij op zoek naar een:
PRODUCTIEMEDEWERKER / LOGISTIEKMEDEWERKER
Functie inhoud:
Als logistiekmedewerker zorg je er voor dat iedereen in de kas en in de verpakkingshal zijn of
haar werk kan doen. Jij zorgt dat oogstkarren en oogstcontainers klaar staan en brengt volle
oogstkarren naar de verpakkingshal. Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan het
oogstmateriaal behoort tot je werkzaamheden. In de verpakkingshal is het jou taak om te zorgen
dat het juiste fust gereed staat voor onze sorteermedewerkers. Pallets met gereed product maak
je klaar voor transport en zet je in de koelcel. Jij bent de persoon die de schakel is tussen de
voorman in de kas en de verpakkingshal waarmee zaken zoals kwaliteit, kwantiteit en voortgang
gecommuniceerd dienen te worden.

JOEP HERMANS
Lijst
Lijst 2.
2. Plaats
Plaats 8.
8.
Lokaal
Peel&Maas
Lokaal Peel&Maas

Samen
Samen bereiken
bereiken we
we meer
meer voor
voor oos
oos Dörp
Dörp
en
de
andere
dorpen
!
en de andere dorpen !

LIJST
LIJST

Buiten het oogstseizoen dienen overige werkzaamheden ook uitgevoerd te worden. Ook dan zorg jij
er voor dat alle medewerkers zijn of haar werk kunnen doen, dat karren en materialen en dergelijke
klaar staan en gereed zijn voor gebruik.
Jouw profiel:
• Je weet van aanpakken en bent in staat om efficiënt te werken
• Je kunt goed met collega’s overweg
• Je hebt de drive om te komen tot de beste resultaten
• Enige ervaring in de glastuinbouw of logistieke sector is een pre maar geen must
Wij bieden jou:
• Een uitdagende een gevarieerde baan in een modern glastuinbouwbedrijf met
toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden
• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden conform cao glastuinbouw
• Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met cv per mail naar info@hermanswalterbv.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Frank Bakker (06-49332392).

ALS UITBREIDING VAN ONS TEAM
ZOEKEN WIJ EEN

BARMEDEWERKER
M/V - VOOR DE WEEKENDEN
IETS VOOR JOU?
STUUR JE MOTIVATIE NAAR
TOMMIE@TOMMIESBAR.NL
W W W. T O M M I E S B A R . N L

RAADHUISSTRAAT 110 | 5981 BJ PANNINGEN
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GEPLUKT Saskia Tillemans
mijn twintigste niet meer gedaan.
Ik speel bij het recreantenteam van
Bevo in Panningen. We trainen en
spelen onze wedstrijden op maandagavond. Dat is van 21.00 tot 22.00 uur,
zodat de kinderen al in bed liggen.
Het is wat wennen om weer te handballen, maar ik kom er steeds beter
in. Ik besef me wel steeds meer dat ik
geen 20 jaar meer ben.”

Regelmatig op stap

Ze werd geboren op de kruising tussen Egchel, Beringe en Panningen en kwam eigenlijk vanaf haar jeugd vooral in Panningen. Nadat Saskia
Tillemans (45) een relatie kreeg met Egchelnaar Bart Delissen kwam ze echter helemaal in de Egchelse gemeenschap terecht. Daar is ze inmiddels niet
meer uit weg te denken. Als vrijwilligster en bezoekster is Saskia bij vrijwel alles in het dorp aanwezig. Deze week wordt ze geplukt.
Voor haar werk rijdt Saskia al achttien jaar naar Savelberg in Koningslust.
Daar is ze groepsbegeleider. “De mensen in de groep zijn bijna volledig
afhankelijk. Wij helpen ze met alles
eigenlijk. Het is heel gevarieerd werk
en het blijft uitdagend.”
Naast het begeleiden bij dagelijkse zaken als eten, aankleden en

Samen met vriend Bart heeft
Saskia twee dochters, Renske (8)
en Fleur (6). Daarvoor was Saskia
getrouwd met de Panningse André
met wie ze ook twee kinderen heeft:
Lissy (18) en Steef (21). “We hebben
een groot gezin nu. Ik heb er mijn
handen vol aan”, lacht Saskia. “Maar
ik doe het met het grootste plezier.”

PUZZEL

Zingen op
liedjesmiddagen

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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2
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wassen, organiseert Saskia ook evenementen voor de cliënten. Iets wat
ze doortrok naar haar privéleven. Ze is
namelijk voorzitster van de ouderraad
op basisschool De Kemp in Egchel.
“Wij organiseren alle grotere activiteiten op de school. Denk aan zaken als
Sinterklaas, kerst en carnaval.” Ze doet
dat niet alleen omdat ze organiseren
leuk vindt. “Ik ben graag betrokken bij
de samenleving. Op de basisschool in
Egchel heerst een grote saamhorigheid en ik vind het fijn om daar deel
van uit te maken.”

Oplossing vorige week:
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Ze is geboren in Panningen,
woonde er tot haar 35e en zat daar
ook bij de carnavalsvereniging. Toen
leerde ze Bart kennen en gingen ze
samenwonen in Egchel. Bart zat al bij
carnavalsvereniging De Kemphazen
en zo kwam Saskia ook bij de vereniging. Maar niet omdat het moest.
“Ik hou van carnaval. Ik heb ook jaren
meegezongen op liedjesmiddagen
in Panningen en Egchel”, vertelt ze.
“Ik heb zelfs een keer met ‘Kiek mèr
oet’ de publieksprijs gewonnen bij het
P&M Liedjesfestival. Met dochter Lissy
heb ik een paar jaar terug nog op het
podium gestaan. Dit jaar heb ik niks,
maar wie weet. Misschien doe ik in de
toekomst weer ergens mee.”
Omdat ze het al druk genoeg
had met het gezin en andere bezigheden, stopten Saskia en Bart bij
De Kemphazen. Dat leverde wat vrije
tijd op. Maar het is niet aan Saskia om

dan ook echt meer vrije tijd te pakken.
“Sinds september ben ik weer begonnen met handballen. Dat had ik sinds

HEMA

Natuurlijk kan Saskia niet slechts
lid zijn van de handbalclub. “Ik ben
coach bij het team van Renske. Ik zit
iedere zaterdag wel in de sporthal.
Ik vind het leuk om met de jeugd
bezig te zijn en hen de basisdingen van het handballen te leren.”
Saskia wil ook niet zomaar ergens lid
van zijn. “Als ik iets doe, wil ik er ook
volledig voor gaan. Ik stimuleer mijn
kinderen wel om meer dan alleen lid
te zijn, om echt iets te betekenen voor
een vereniging.”
Zo is Saskia vaak actief als
vrijwilligster bij evenementen in
Egchel zoals EGOpop, waar vriend
Bart de voorzitter is, en stond ze
onlangs nog achter de bar bij het
P&M Liedjesfestival. “Maar we staan
ook vaak genoeg aan de andere kant
van de bar hoor. Bart en ik helpen
graag mee als er iets georganiseerd
wordt en anders zorgen we wel dat
de omzet voor de organisatie goed
is”, lacht Saskia. “We gaan graag uit of
we zitten in het barretje dat we in ons
eigen huis hebben. De kinderen even
naar opa en oma brengen en dan naar
de kroeg. We leven nu en daar moet je
ook van profiteren af en toe.”

Warenhuis
Helden-Panningen BV

wij zijn op zoek naar een

bedrijfsleider
In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor
de dagelijkse organisatie en zowel de commerciële- als
de personeelsplanning van HEMA Panningen.
Je bent in het bezit van een relevant MBO/HBO
diploma.
Voor het aansturen van ons team van 50 medewerkers
kan ervaring in een leidinggevende functie in een retail
organisatie een voordeel zijn.
Heb je interesse in deze uitdagende functie met veel
afwisseling en verantwoordelijkheid, mail dan je
sollicitatiebrief voorzien van een CV, naar
directie-213@vab-hema.nl
Voor informatie kunt je via bovenstaand mailadres
contact opnemen met Bart van Eijk.
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Bespreking Poll week 03

Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben
Het was even spannend, want bij de poll van twee weken geleden
ging het gelijk op. In totaal was een kleine meerderheid, 52 procent
van de stemmers, het er niet mee eens dat iedereen met carnaval twee
dagen vrij moet hebben. De overheid bepaalt daarbij de vrije dagen niet;
dat doet de werkgever. Een goeie marketingstunt is het en verder niets.
Twee verplichte vrije dagen voor het hele land is gewoon onuitvoerbaar.

Op de Facebook-poll was de uitslag anders: daar vond 66 procent wél dat
iedereen vrij moet hebben. Saskia van Doesburg uit Meijel stemde oneens
en reageerde: “Geen verplichte vrije dagen, maar wel de gelegenheid om
vrij te nemen.” De meningen zijn dus aardig verdeeld. Wellicht moeten we
het erop houden dat we zelf duidelijke afspraken maken als het om vrij
rond carnaval gaat.

Helden moet een
30-kilometerzone krijgen
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Eigenaar van eetcafé De Zoes in Helden, Frank van Meegen, zou graag
zien dat het centrum van Helden een 30-kilomterzone wordt. Er wordt volgens
hem vaak te hard gereden over de wegen in Helden en het zou gevaarlijk zijn
voor wandelaars, fietsers en andere weggebruikers. Ook rijden er volgens Van
Megen veel te veel tractors en vrachtwagens door het dorp. Hij zou graag zien
dat het centrum van Helden een 30-kilometerzone wordt waar alleen bestemmingsverkeer mag komen.
De Molenstraat is echter een provinciale weg, waardoor aanpakken moeilijk is. Daarbij is het gewoon een hele drukke weg. Die auto’s, vrachtwagens en

tractors moeten ook ergens rijden. Als je die een andere kant op stuurt, wordt
het daar ook weer drukker. Een 30-kilometerzone verlegt het probleem alleen.
Het doorgaand verkeer dat door Helden komt, kan net zo goed over de
Midden Peelweg rijden. Tractors rijden misschien langzaam, maar het is een
stuk veiliger als die daar rijden en niet door een dorp met overstekende kinderen. De Molenstraat is inderdaad een drukke weg waar veel kinderen, wandelaars en fietsers overheen komen. Die moet je toch beschermen als gemeente
zijnde?
Helden moet een 30-kilometerzone krijgen. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 04) > De gemeenteraad moet voor het duurste herinrichtingsplan gaan > eens 57% oneens 43%

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar sales@ctcnl.nl
ADVERTENTIE W E E K 0 5

Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCNL .N L

Handjes
schudden
Bij iedere
raadsvergadering maakt
burgemeester Wilma Delissenvan Tongerlo een rondje langs
alle gemeenteraadsleden. Ze
geeft ze allemaal een hand en
heet ze welkom bij de
vergadering.
Ik heb er extra aandacht aan
besteed bij de laatste
raadsvergadering en in totaal
stonden zes raadsleden op om
de burgemeester de hand te
schudden. Daarvan waren er vijf
man en één vrouw. Qua leeftijd
liep het ver uiteen en ook op
het gebied van een bepaalde
partij was het netjes verdeeld.
Behalve het feit dat het
voornamelijk mannen waren,
zat er weinig logica in.
Is het dan galant dat vooral
mannen gaan staan of juist een
manier om te laten zien wie de
baas is? Zien we daar de laatste
der Mohicanen die het de
normaalste zaak van de wereld
vinden om op te staan bij het
schudden van een hand, of juist
die baasjes die de politiek veel
kent?
Ik ga ervan uit dat ze het uit
beleefdheid doen. Ik probeer
zelf ook altijd op te staan als
iemand mij de hand komt
schudden. Even kort in de ogen
kijken en een knikje geven.
Je laat zo zien dat je interesse
en respect voor diegene hebt.
Misschien denk ik er wel te
veel over na en zijn de politici
niet op aan het letten en
worden ze verrast door de hand
van de burgemeester. Dan
hebben ze geen keus en is
mevrouw Delissen alweer naar
de volgende gelopen. Dat kan
natuurlijk ook het geval zijn.
Ik ben in ieder geval wel
benieuwd wat de
gemeenteraadsleden gaan doen
als ze dit stuk gelezen hebben.
Hebben ze het zelf in de gaten
en letter ze er de volgende keer
op? Of blijven ze gewoon zitten?
We gaan het zien.
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ORGANISEERT VOOR ALLE CARNAVALSVIERDERS

9 FEBRUARI A.S.

18.00 UUR - DE HEUF PANNINGEN
Entree gratis

Programma

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

18.00 uur
Ontvangst in Evenementenhal De Heuf.

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

18.20 uur
Officieel programma m.m.v.
• Alle prinsen en verenigingen
• Óm in te Lieste (winnaars
P&M Liedjesfestival)
• Aod Prinse Beringe (winnaars
presentatieprijs P&M Liedjesfestival)
• Bjorn & Mieke
21.00 uur
Voortzetting carnavalsfeest
met DJ Rob van Soest.

BJORN
& MIEKE

Presentatie
Robert Janssen

FOTO BJORN & MIEKE:
KENNETH TAN
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gemeente

nieuws

week 05 / 01 februari 2018 / Informatie van en over de gemeente

Glasvezel buitengebied
weer een stap dichterbij
24 januari hebben
Glasvezel Buitenaf,
diverse gemeenten
waaronder Peel en Maas
en de provincie een
convenant getekend om
de aanleg van glasvezel in
het buitengebied mogelijk
te maken.

Beperkte dienstverlening

• In verband met Carnaval is het Huis van de Gemeente op vrijdag 9 februari tot 13.00 uur
geopend. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Planning
1.
Ambassadeurs
avond
2.
Aankondiging

3.
Informatie
avonden

4.
Maken van
een
keuze

6. 6
5.

Go /
No go

Aanmelden
bij een dienst
aanbieder

Vanaf maart kunnen inwoners
maart
van het Buitengebied zich
9-10-11-12 april
11 juni
inschrijven bij Glasvezel
Medio
13 apr t/m 11 juni
maart
Buitenaf om een abonnement
af te nemen. Pas als 50%
of meer van de inwoners in het buitengebied een abonnement afneemt gaat Glasvezel Buitenaf
daadwerkelijk starten met de aanleg ervan.
Informatie over de mogelijkheden en het aanmelden wordt door Glasvezel Buitenaf verzorgd. Het
blijft dus nog even spannend. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn of de aanleg van glasvezel
ook daadwerkelijk van start gaat.

• Op zaterdag 10 februari, maandag 12 februari en dinsdag 13 februari zijn we
gesloten*. De bibliotheek is ook gesloten. *Uitsluitend voor het doen van aangifte
geboorte of overlijden zijn we op maandag 12 februari én dinsdag 13 februari geopend
van 9.00 tot 10.00 uur.

Bezem door de
middelenkast
Limburg
Alle Limburgse agrariërs kunnen meedoen met de Bezemactie
Limburg. Met deze actie kunnen zij kosteloos, anoniem en
laagdrempelig restanten van gewasbeschermingsmiddelen
laten ophalen door een erkend afvalverwerker op het bedrijf.
Deelnemers worden bezocht door adviseurs van lokale handelsorganisaties. De bezemactie
is mogelijk gemaakt door Provincie Limburg en Waterschap Limburg i.s.m. uw gemeente. Op
deze wijze werken we aan een betere grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.

Beeldvormende vergadering
De raad vindt het belangrijk om met u, als inwoners, in gesprek te gaan. Uw inbreng
nemen de raadsleden in overwegingen om te besluiten over het onderstaande onderwerp.
Op 6 februari 2018 om 19.30 uur in gemeenschapshuis De Paort, Markt 2, 5995 BB Kessel
Op de agenda staat het volgende onderwerp: Project versterken waterrecreatie Kessel.
In overleg met de provincie Limburg en het Dorpsoverleg Kessel (DOK) is hiervoor een
conceptplan uitgewerkt. Het plan bestaat uit drie deelprojecten. Dit zijn de realisatie
van een zittribune vanaf Kasteel de Keverberg tot in de Maas en de Maasboulevard.
Een wandelverbinding met uitkijkpunt (met zicht vanuit de kern op de Maas) tussen de
zittribune en de loswal. Het renoveren en verfraaien van de loswal. Op basis van een
inschatting van de realisatiekosten voor de 3 deelprojecten is een provinciale subsidie van
€ 500.000 toegezegd, onder de voorwaarde dat de gemeente Peel en Maas eenzelfde bedrag
bijlegt. Verder is eerder gebleken dat de mergelstenen Maasmuur van Kasteel de Keverberg
door tijdsverloop is beschadigd, in die zin dat de muur zou kunnen barsten als die niet op
korte termijn wordt hersteld. Monumentenwacht heeft dit nader bekeken en hiervoor een
reparatieadvies gegeven, waarvan de kosten zijn begroot op € 50.000. Om meer schade
te voorkomen is het raadzaam om deze reparatie voorafgaand aan, of gelijktijdig met de
voorziene werkzaamheden binnen het project “versterken waterrecreatie Kessel”, uit te
voeren. Daarom is het logisch en noodzakelijk om de herstelkosten van de muur in dit project
mee te nemen. Vanuit synergie voordeel en vanwege de te verkrijgen provinciale subsidie
wordt voorgesteld om het geheel in een keer uit te voeren. Het DOK is het hiermee eens en wil
vooralsnog geen projectonderdelen laten vallen.
Meepraten en mee luisteren.
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij de Beeldvormende Vergadering. Aanmelden
is niet nodig. De raadsleden stellen het bijzonder op prijs, als u aanschuift aan één van
de tafels om mee te praten over dit onderwerp op deze avond. Hebt u vragen over de
Beeldvormende Vergadering, dan kunt u contact opnemen met het griffieteam Math Steijvers
(06 – 12 37 05 00) of Twan Huyskens (06 – 42 21 71 87).
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.PeelenMaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > Beeldvormende Vergadering > 06 februari 2018

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

Voor wie bedoeld?
De bezemactie is bedoeld voor alle agrarische bedrijven in Limburg. Grote of kleine bedrijven,
in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt meedoen!
Aanmelden tot 16 februari 2018
Van 1 december t/m 30 maart 2018 vindt de actie plaats. Aanmelden dient te gebeuren voor
23 februari 2018.
Welke handelsorganisaties doen mee?
Agrea, Agrifirm, Aliance, Agrizo, Delphy, Horticoop, Huntjens BV, Mertens, Royal Brinkman BV,
Steins gewasverzorging en Vitelia Agrocultuur
Hoe werkt het?
1. U meldt zich aan via www.bezemdoordemiddelenkast.nl
2. Na aanmelding belt een adviseur om een bedrijfsbezoek in te plannen.
3. De adviseur bekijkt welke middelen wel of niet zijn toegelaten. Middelen waar u vanaf
wilt zet u apart in de middelenkast en legt daarbij de bezembon (krijgt u van adviseur).
Op de bezembon staat de af te voeren hoeveelheid. Dit dient als deelnemersbewijs.
4. Binnen 8 weken na het bezoek worden de (restanten) bestrijdingsmiddelen opgehaald door
een erkend afvalinzamelaar.
Meer informatie
Meer informatie staat op www.bezemdoordemiddelenkast.nl
of bel de Bezemfoon op 0345-470 747.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in
Horst aan de Maas. Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en productiemedewerkers
samen aan totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een communicatiemedewerker.

Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing
van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pré;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied communicatie
op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pré.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers
uit diverse branches met nadruk
op industrie, onderwijs, zakelijke
dienstverlening en de agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen
in het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande vacature
en ben je net zo enthousiast over communicatie als wij dat zijn? Dan ontvangen we
graag je cv en motivatiebrief voor
vrijdag 9 februari via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Kijk voor meer informatie op
www.kempencommunicatie.nl of neem
voor vragen over deze functie contact op
met Wouter Hermans via 077 396 13 50.

werkt direct

Flatsers onverwacht onderuit in
Hoogeloon
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo leed op dinsdag 23 januari een onverwachte nederlaag uit in Hoogeloon. De gastheren waren
met 3-2 te sterk. Daardoor is de voorsprong op de ranglijst geslonken
tot een puntje en blijft het zeer spannend in de eerste klasse.
Invaller Frans had de gehele
partij een licht voordeel, maar de
baanmeester was niet neutraal.
Hier had Frans moeite mee en dat
kostte hem de overwinning. Piet
begon prima en speelde een zeer
sterke wedstrijd die hij dik verdiend
en zeer ruim won en alles was weer
mogelijk. De derde partij was een
kraker tussen twee spelers die niet
voor elkaar onderdeden. Esther
speelde een dijk van een wedstrijd,

maar haar tegenstander deed dat
ook. Een moeilijke bal op de ring
voor Esther mislukte en hierdoor kon
de tegenstander alsnog met de winst
gaan lopen. Roy had moeite met de
ring en dat werd hem uiteindelijk
fataal. De slotpartij werd toch nog
gewonnen door Marc, die op het
einde van de wedstrijd het hoofd het
beste koel hield en met een mooie
slag op de lat de overwinning
op eiste.

Turnwedstrijd
in Brunssum
Door: Ellen Berkers, gymnastiekvereniging SSS/Concordia
In Brunssum werd in het weekend van zaterdag 27 en zondag
28 januari werd de derde voorwedstrijd gehouden. Voor sommige
turnsters was het de tweede voorwedstrijd voor plaatsing van landelijke
doorstroming en voor anderen was het de eerste wedstrijd van dit seizoen.
Op zaterdagochtend kwamen de
pupillen 1 en 2 N3 in actie. Esmae
Bos en Tessie Peeters turnden een
stabiele wedstrijd. Esmae werd
negende en Tessie tiende. Of dit
voldoende is voor landelijk, is nog
onbekend. Meike Thijssen turnde bij
de pupillen 1 N3 en werd tiende.
In wedstrijd twee was het de beurt
aan de pupillen 2 D1. Sanne Minten
wist een verrassende derde plek te
halen. Het niveau bij de klasse lag
erg hoog, maar Sanne was goed in
vorm. In wedstrijd 3 mochten de
instappers N3 aantreden. Ze turnden
hun tweede voorwedstrijd, dus de

zenuwen waren al wat minder dan
bij de eerste wedstrijd. Renske
Timmermans werd vijfde en Fleur
Sillekens zevende. In wedstrijd vier
was het de beurt aan de junioren
div 3. Ook voor deze meiden was het
de tweede voorwedstrijd.
Lieke Teeuwen werd vierde en Niki
Meerts vijfde. Lieve Boots turnde ook
erg goed en haar inzet werd bij de
uitslag beloond met een tweede
plaats. Bij de Instappers D2 liet
Iza Kooiman op zondag zien goed
in vorm te zijn. Ze werd eerste wen
had het beste balkpunt van alle
39 turnsters.

Laatste plaatsings
wedstrijden
LK turnen
Door: gymnastiekvereniging KSV Kessel
In sporthal Rumpen in Brunssum vonden op zaterdag 27 en zondag
28 januari de laatste plaatsingswedstrijd van het LK turnen plaats.
De turnsters van KSV Kessel presteerden goed in Zuid-Limburg.
Op zaterdag mochten Nikki en
Nika (jeugd 1 D2) beginnen. Met een
11e plaats voor Nikki en een 22e
plaats voor Nika hebben zij zich allebei
geplaatst voor de halve finale.
Daarnaast werd Nikki eerste op sprong
en mag ze op dit toestel een toestelfinale turnen. Floor (pupil 2 D1) was in
wedstrijd twee aan de beurt. De
eerste twee toestellen gingen niet zo
goed. Daarna heeft Floor zich wel
kunnen herpakken, maar dat was niet
genoeg om door te gaan naar de halve
finale. Op zondag begonnen Niki en
Juul (jeugd 2 div 6) in wedstrijd één.
Doordat er in hun niveau wat minder
turnsters waren, konden zij zich

rechtstreeks plaatsen voor de finale.
Dit is ook gelukt. Juul werd zevende en
Niki achtste. Daarnaast hebben zij zich
allebei geplaatst voor de toestelfinales
van sprong en brug en Juul ook nog
voor vloer. Sem, Fenne, Sjuulke, Faya
en Zoë (instap D2) turnden op zondag
allemaal hun allereerste echte wedstrijd. Dit ging heel goed, waardoor zij
allemaal door zijn naar de halve finale.
Sem werd zelfs eerste en heeft zich
ook nog geplaatst voor de toestelfinales van balk en vloer. Aan het einde
van de dag waren Mare, Maud, Marit,
Janne en Sofie (pupil 1 D3) aan de
beurt. Ook zij hebben zich allemaal
geplaatst voor de halve finales.
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Tegen Hero

Volleybalsters
Grashoek doen
zichzelf te kort
Door: Volleybalvereniging VC Grashoek
Met een degelijke en goede overwinning op zak een week eerder,
speelden de dames van VC Grashoek op zaterdag 27 januari de return
tegen Hero (Herten-Roermond-combinatie). Vooraf een wedstrijd tussen
twee ploegen die beide tegen de onderkant van de middenmoot
aanstonden. Grashoek had genoeg kansen, maar verloor met 3-1.
De Grashoekse dames kwamen
voortvarend uit de startblokken. Hero
was, zo leek het, nog niet wakker. Zelf
goed serveren en kansen benutten en
in een mum van tijd was het 10-2 voor
Grashoek. Deze voorsprong bouwden
ze uit naar 17-7. Geen vuiltje aan de
lucht. Hero maakt een tussensprintje
en kwam terug naar 17-14, maar toen
werd de reeks gebroken. Met 25-15
haalden de Grashoekse dames de set
binnen en stonden ze wederom 1-0
voor in een uitwedstrijd.

Hero was wakker
geschud
In de tweede set was er op 4-4
een discussie over de teller en een
zwak fluitende scheidsrechter, overigens niet partijdig. Dit resulteerde dat
de Grashoekse dames op 5-4 voorsprong de wedstrijd vervolgden. Hero

was echter wakker geschud en vanaf
dat moment kreeg Grashoek in de
pass geen controle op de service van
Hero. De omgekeerde uitslag van de
eerste set was het resultaat, 25-15.
De derde set leek een kopie van
de eerste. Een 8-3 voorsprong werd
brutaal genomen door de Grashoekse
dames. Maar zo zoetjes aan was
het Hero dat het spelletje oppikte.
Grashoek maakte individueel veel
fouten, waardoor Hero op 16-16
langszij kwam en doorstoomde naar
25-18.
In de vierde set wisten de dames
van Grashoek een 17-10 voorsprong
weg te geven. Via 19-19 en 23-23 was
het Hero dat de winnaar van de dag
werd met 25-23. Een wedstrijd waar
de dames op terug mogen kijken en
zich realiseren dat er genoeg kansen
lagen om weer eens een uitwedstrijd
te winnen.

Verdiende nederlaag BEVO
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Het eerste team van VV BEVO uit Beringe dacht zich in de winterstop goed voorbereid te hebben op het
vervolg van de competitie, waarbij het op zondag 28 januari op eigen veld Maasgouw moest bestrijden.
Een gebrek aan strijdlust en scherpte en het slechte hobbelige veld waren er de oorzaak van dat BEVO niet bij
machte was om het de mannen van Maasgouw moeilijk te maken, 0-2.
BEVO begon nog redelijk aan de
wedstrijd en creëerde zich wel een
overwicht, maar miste de passie,
precisie en ook het vernuft om de
wedstrijd naar zich toe te trekken.
De enige mogelijkheid deed zich in de
5e minuut voor, nadat Kris Hermans
spits Rob Minten op rechts diep
stuurde. Rob zette strak en laag voor,
echter Sam van Rijt wist zich geen
raad met de geboden kans en schoot
voorlangs. Ook Maasgouw bakte er
voor rust niet zo heel erg veel van,
maar ook zij kregen wat kleine kansjes

uit standaardsituaties voor het doel.
De wedstrijd sudderde voort en was
het aankijken nauwelijks waard. Een
minuut voor rust kwam de fusieclub
dan toch enigszins fortuinlijk op
voorsprong na een hoekschop.
De BEVO-keeper sloeg half langs de
bal en uit de daaruit volgende scrimmage scoorde de spits 0-1.
Met deze stand ging men rusten en de weinige toeschouwers
verwachtten dan ook dat BEVO na
rust de bakens ging verzetten. BEVO
bleef ook na rust volharden in cha-

otisch en onnauwkeurig spel, waardoor men wel een optisch overwicht
had, maar zich in de hele tweede
helft maar één kans wist te creëren.
Tom Sijben, ingevallen voor Sam van
Rijt, kreeg een niet te missen kans uit
een geblokt schot van Kris Hermans.
Tom raakte de bal echter helemaal
verkeerd en de bal verdween naast
het doel. Al met al een verdiende
overwinning voor Maasgouw vanmiddag in een slechte wedstrijd.
Zondag 4 februari speelt BEVO de
derby in en tegen Panningen.

Kijkdag IVO-Deurne

Uit in Spijkenisse

Winst voor dames
VC Olympia
in Zuid-Holland
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De reis voor de dames van VC Olympia op zaterdag 27 januari ging naar
Spijkenisse. Na drie achtereenvolgende uitwedstrijden verloren te hebben, waren de dames vastberaden om dit keer de winst mee naar huis te
nemen. Dat lukte tegen de dames van Spivo, 2-3.
In de eerste set werd nogmaals
duidelijk dat het geen makkelijke pot
ging worden. De blokkering aan de
kant van Spivo was ijzersterk en de
dames van Olympia kwamen er lastig
langs. De verdediging bij Olympia was
goed, maar de puntjes werden niet op
de i gezet, aanvallen werden niet
afgemaakt en de foutenlast was te
hoog. Tot 15-19 konden de dames van
Olympia redelijk goed bij blijven, maar
hierna was de set verloren en
eindigde het in een 17-25 verlies.

Vierde set moest
gewonnen worden
De dames gingen met nieuwe
goede moed het veld in. Spivo kwam
steeds meer onder druk te staan,
maar kon toch nog goed bijblijven
tot 20-17. Hierna maakten de dames
van Olympia de set af en werd er
gewonnen met 25-19.
De dames stapten met iets meer
vertrouwen de derde set in, maar dat

vertrouwen was snel weer weg. De
dames keken meteen tegen een 0-5
achterstand aan. De inhaalslag kon
niet meer gemaakt worden. De set
werd verloren met 25-18.
Om de lange reis terug te maken
met winst op zak moest de vierde
set gewonnen worden. Met die
gedachte stapten de dames het veld
in. De tegenstander werd onder
druk gezet met een paar goeie
servicebeurten en de meiden van
Spivo konden de dames van Olympia
niet meer bijbenen. De set werd
overtuigend gewonnen met 25-15.
Vanaf het begin lieten de dames
van Olympia in set 5 zien wie de
baas was. Spivo werd meteen op een
4-0 achterstand gezet. Toch werden
er nog enkele fouten gemaakt aan
de kant van Olympia en daar maakten
de dames van Spivo gretig gebruik
van. Ze kwamen nog terug tot 12-9,
maar Olympia trok aan het langste
eind en de set werd gewonnen met
15-10.

Zondag 4 februari

voor leerlingen groep 8 en hun ouders
Tijdens de Kijkdag kun je binnenlopen tussen:
11.00 - 14.00u

bij het Alfrinkcollege
(schakelklas Mavo/Havo, Mavo, Mavo-kansklas)

12.00 - 14.00u

bij De Sprong

(integratieklas, schakelklas Vmbo basis/
praktijkonderwijs, praktijkonderwijs)

12.00 - 15.00u

bij het Peellandcollege

(Vwo-Top klas, Gymnasium, Atheneum, Havo)

13.00 - 16.00u

bij het Hub van Doornecollege

(Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)

Proeflessen 28 februari 2018
Schrijf je alvast in!

Voor meer informatie: www.IVO-Deurne.nl

20

sport

01
02

Regelmatige overwinning
Panningen op RKAVC
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
Voor het eerste herenteam van SV Panningen stond op zondag 28 januari de thuiswedstrijd tegen RKAVC uit
Asenray op het programma. RKAVC is een middenmoter en traditiegetrouw zijn dit lastige wedstrijden voor de groenwitten. De weersomstandigheden waren prima, alleen het veld was hobbelig. Panningen won verdiend met 2-0.

Kansloze nederlaag
hekkensluiter
tegen koploper
Door: Hem Hendrix, beugelclub De Treffers
Ondanks dappere pogingen konden de spelers van het eerste team
van De Treffers uit Maasbree geen potten breken tegen de koploper uit
Neer. Ze verloren deze wedstrijd dan ook verdiend met 1-4. Het enige
punt voor De Treffers 1 werd behaald door Jac Lintjens.
Wim Grommen en Jo Hendrix
konden het nog enigszins bijbenen
in hun partij tegen respectievelijk
Jochen op ’t Roodt en Onno van
Knippenberg. Voor Jos Janssen
tegen Rob Geelen en Hem Hendrix
tegen Martin op ’t Roodt was het al

snel over en sluiten. Geen enkel
moment konden ze aanspraak
maken op de winst. Met dit verlies
komen de ‘Breetse’ beugelaars in
zwaar weer en moeten ze alle
zeilen bijzetten om aansluiting te
behouden.

Ell met 3-2 verslagen

Meijel boekt onverwachte overwinning
Voorafgaand aan de wedstrijd
werd 1 minuut stilte in acht genomen
ter nagedachtenis aan Panningen-lid
Wiel Peters, die onlangs overleed.
Zoals gezegd, de weersomstandigheden waren prima, maar de wedstrijd
was dat niet. Het was alsof Panningen
niet voluit wilde gaan en RKAVC niet
kon. Het eerste gevaarlijke moment
speelde zich af in de 6e minuut van de
wedstrijd voor het Panningen-doel.
Een vrije trap van RKAVC richtte verder
geen schade aan. Panningen was
gevaarlijk in de 12e minuut toen Idris
Pakasa Remco Litjens probeerde te
bereiken. Diens schot ging voorlangs.

CARNAVALSFLYERS
PRINTEN EN KOPIËREN

VOORDELIG IN KLEUR EN ZWART-WIT

SNEL EN GOEDKOOP!
A4 TOT A3 FORMAAT
VOUWEN - LAMINEREN
NIETEN EN INBINDEN
Rieterlaan 2 | Panningen
0773071970 | www.heldense.nl

Ook in de 14e minuut was er een
gevaarlijk Panningen-moment. Een
steekpassje van Patrick Joosten
bereikte Idris die ook voorlangs schoot.
En weer 2 minuten later was
Panningen weer gevaarlijk dicht bij de
openingstreffer via Remco Litjens. In
de 17e minuut was het toch raak, Joey
Bodde zette prima door en werd
onreglementair gestuit door RKAVCdoelman Dennis van den Hurck.
Resultaat was een penalty die feilloos
werd benut door Patrick Joosten, 1-0.
De tweede helft bracht weinig
verrassingen. Panningen schiep zich
af en toe een kans. De grootste kans

voor de groenwitten was in de 63e
minuut, maar Patrick Joosten kon de
voorsprong van Panningen niet uitbouwen. De beslissing in de wedstrijd viel
in de 79e minuut. Remco Litjens zag de
Asenrayse doelman iets te ver voor zijn
doel staan en krulde de bal met dodelijke precisie van een meter of twintig
in het vijandelijke doel, 2-0. Panningen
kreeg nog wat kansen, maar gescoord
werd er niet meer. Het was een wedstrijd om snel te vergeten, maar die
wel 3 punten opleverde. In de vierde
klasse D blijft alles zoals het was, aangezien de favorieten hun wedstrijden
wonnen. (Foto: SC Knuurke)

Door: Louis Maessen, beugelclub Meijel
Het eerste team van beugelclub Meijel pakte op zaterdag 27 januari
onverwacht drie punten op de nummer vier van de ranglijst. In Meijel
werd Ell met 3-2 verslagen.
Louis Maessen beet het spits af.
Hij speelde niet zijn beste partij en
moest de tegenstander feliciteren
met 22-30. Geer Daems moest het
opnemen tegen topspeler Marco
Caris. Geer speelde zeer sterk en
na een paar mislukte vastzetballen van Marco ging de winst
naar Meijel, 30-26. In de derde
partij nam Dre van Enckevort een
voorsprong die vervolgens niet

meer uit handen gaf, 30-26.
Als vierde was Hay Hanssen
aan de beurt. Hij was wat
ongelukkig met enkele ballen.
Hay kon de achterstand niet meer
goedmaken. Aan Eric Smits de
zware opgave om het derde punt
binnen te halen. Eric speelde
een puike partij en nam een
voorsprong die hij niet meer uit
handen gaf, 30-26.
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Tegenstander had slechts zes spelers

Tupos-heren winnen eenvoudig
Door: volleybalvereniging VV Tupos
De heren van VV Tupos uit Baarlo boekten zaterdag 27 januari een eenvoudige overwinning tegen het tweede
team van Hands Up uit Berlicum. De Brabantse mannen waren met een beperkte selectie naar Baarlo gekomen.
Zonder coach en met slechts zes spelers en een libero moest de ploeg het doen. Het werd 4-0 voor de Baarlonaren.

Persoonlijke fouten

Baarlo verspeelt ongeslagen status in Ysselsteyn
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Het moest er een keer van komen, een verlies voor het eerste herenteam van VV Baarlo. Maar in het eerste
competitieduel na de winterstop in en tegen Ysselsteyn was dit eigenlijk volkomen onnodig. De roodzwarten
namen in de eerste helft nog wel een 0-1 voorsprong, maar verzuimden daarna deze verder uit te bouwen en
gaven door persoonlijke fouten de punten cadeau aan de thuisclub.

In de eerst set ging het
aanvankelijk redelijk gelijk op tot een
stand van 6-6. Daarna werd het
verschil gemaakt door de heren van
Tupos. Jort Bongers sloeg een bal hard
binnen en produceerde er gelijk een
goede service achteraan. Oscar de
Jong scoorde een mooi punt op een
setup van libero Sjoerd Verkoeijen.
Zelfs bij een incidentele mindere pass
wisten Jordy van de Eertwegh en
Sjoerd de ballen bij de aanvallers te
krijgen. Ook Sjors van de Beuken
pakte zijn aandeel in de voorsprong
met een direct punt uit een service,
waardoor 17-10 op het scorebord
kwam. Captain Tom Heines bleef niet
achter met een superaanval voor
23-14, waarna Jort Bongers de set op
25-15 uit serveerde.
In de tweede set ging het wat
moeizamer en bleef Hands Up
voortdurend in de buurt van Tupos.

Handballers Bevo
halen uit in Tongeren
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Na een stroeve start heeft het eerste herenteam van Herpertz Bevo
Hc op zaterdag 27 januari genadeloos toegeslagen bij Callant Tongeren.
Bij rust leidde de Panningse ploeg met 13-11. In het eerste kwartier na
rust liep Bevo uit naar 25-15. Uiteindelijk wonnen de mannen van
trainer Jo Smeets met 34-20.
Callant Tongeren, dat een week
eerder OCI Lions verrassend had
verslagen, kwam goed uit de startblokken en nam brutaal een 3-0
voorsprong. Bevo stelde vervolgens
orde op zaken. De 3-0 achterstand
werd omgebogen in een 6-4 voorsprong. De Panningse ploeg consolideerde de twee doelpunten
voorsprong tot de rust, die met een
13-11 voorsprong inging.
In de tweede helft werd er snel
orde op zaken gesteld. Defensief
stond Bevo als een huis. Aanvallend
ging het ook steeds beter lopen.
De fastbreaks waren dodelijk.
Al snel had Bevo haar voorsprong
uitgebouwd. Cruciaal was de fase
tussen de 11e en de 17e minuut.
De Panningse ploeg liep in zes

verdween. In plaats van een 0-2 voorsprong stond nog geen twee minuten
later een 1-1 stand op het scorebord.
Baarlo-verdediger Luc Canjels verslikte
zich in een pass door het centrum.
Hij raakte de bal maar half waardoor deze doorschoot en de weg naar
het doel open lag voor Ysselsteynaanvaller Dennis Teunissen die Baarlodoelman Jeffrey Schouenberg met een
lage schuiver kansloos liet, 1-1.
De tweede helft was van een erg
matig gehalte. Het was vooral Baarlo
dat het spel maakte en Ysselsteyn
dat loerde op counterkansjes. Pas in
het laatste kwart was Baarlo plotse-

minuten tijd van 19-13 naar 25-15.
Callant Tongeren werd overklast
door het sterke Panningse collectief.
Uiteindelijk won Herpertz Bevo Hc
met 34-20.
Cijfers zeggen alles. Na rust
scoorde Bevo liefst 21 maal en
hoefde de Panningse ploeg slechts
negen tegentreffers te incasseren. Door deze eclatante zege blijft
Herpertz Bevo Hc op een gedeelde
tweede plaats staan. De ploeg blijft
op koers voor een plaats in dev Final
Four.
Doelpuntenmakers bij Bevo
waren Jeroen van den Beucken (13),
Dario Polman en Pim Augustinus (5),
Niels Poot (4), Quinten Colman (3),
Niek Jordens (2), Sybren Stijweg en
Robin Jansen (1).

Volleybalsters Kessel
winnen lastig uitduel

Baarlo-aanvaller Tayo Janssen in duel
met een Ysselsteyn-opponent (Foto: Len Gielen)
Na een aftastende beginfase nam
Baarlo de touwtjes in handen. Het
optische overwicht leverde halverwege de eerste helft de openingstreffer op. Vleugelaanvaller Tayo Janssen
glipte over rechts langs een tegenstander en legde vervolgens de bal
panklaar terug op Dennis van de Vinne
die recht voor het doel met een
strakke schuiver de 0-1 aantekende.
Enkele minuten later troefde Tayo
Janssen andermaal zijn tegenstander
af en gaf opnieuw een fraaie voorzet
af op de volkomen vrijstaande Roel
Bouten. De Baarlose libero raakte het
leer niet lekker, waardoor deze over

Tot 15-15 ging het redelijk gelijk
op. Daarna pakt Tupos een kleine
voorsprong en hield die vast tot een
setstand van 25-21. De derde set
was de lastigste. Ondanks een mooie
prikbal van spelverdeler Jordy ging het
lang gelijk op. Op het eind werd het
pas echt spannend bij een stand van
23-23. Hands Up kwam op setpoint bij
24-25 en 25-26. De mannen van Hands
Up maakten telkens onnodige fouten,
waardoor Tupos in de race bleef en
Oscar de Jong het laatste punt kon
pakken, 28-26.
Voor de mannen uit Berlicum was
het in de vierde set na een stand van
6-6 gedaan. Met Jort Bongers aan
service liep Tupos uit naar een 10-6
voorspong. Sjoerd Verkoeijen pakte
nagenoeg alles van de grond en
de aanvallers konden zich uitleven.
Tupos speelde de set geroutineerd uit
tot 25-21.

ling dichtbij een voorsprong. Na een
doelpoging op de lat werd de ingevallen Jeroen van Wylick in de rebound
nog ternauwernood van scoren
afgehoudendoor een verdediger.
In de absolute slotfase nam Baarlo
meer risico. Voor die gretigheid kreeg
het de rekening gepresenteerd. Bij een
lange, diepe bal van Ysselsteyn over
de rechterflank lag er een zee van
ruimte achter de verdediging en werd
Baarlo-doelman Jeffrey Schouwenberg
opnieuw afgetroefd door Ysselsteynaanvaller Dennis Teunnissen, 2-1.
De eerste seizoensnederlaag was
daarmee een feit.

Door: volleybalvereniging VC Kessel
Het eerste damesteam van VC Kessel speelde op zaterdag 27 januari
een lastige uitwedstrijd tegen ADC dames 2 in Urmond. Ze boekten een
3-1 overwinning.
De eerste set ging gelijk op.
Kessel kwam tot goed spel, maar dat
was ook zo aan de andere kant van
het veld. Uiteindelijk pakte Kessel de
voorsprong met een servicereeks
van Anouk Peeters en eindigde de
set met 18-25. De tweede set was
andere koek. Kessel kon de pass niet
goed brengen bij de spelverdeler en
het verliep rommelig. Door een grote
afstand liet Kessel de set liggen en

ADC pakte de set met 25-12.
“Snel vergeten en de volgende
pakken”, was het advies van de
Kesselse coach. Dat werd uitgevoerd en het ging weer gelijk op.
Kessel pakte de derde set met 22-25.
Een tussenstand van 1-2. Nog één
set en Kessel had de winst binnen.
Dit verliep zoals plan en Kessel won
de vierde set met 22-25. Een 1-3
winst voor Kessel en dus vier punten.
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Olympia herpakt zich goed
Door: volleybalvereniging VC Olympia
In alle vroegte vertrokken de mannen van VC Olympia op zaterdag 27 januari vanuit ‘Thoes’ richting
Nuenen. Om 13.00 uur begon namelijk de wedstrijd tegen Nuvo’68. De heren van Olympia gingen met één
opdracht het veld in: winnen. Dat lukte en de Panningse mannen stapten met een 3-1 zege van het veld.
In de eerste set bleek de
opdracht nog niet helemaal helder.
De Panningnaren startten niet
overtuigend in tegenstelling tot de
thuisploeg. De heren van Nuvo
scoorden er op los. Toen Olympia
weer in het gewenste ritme kwam,
kon het de thuisploeg nog even
lastig maken. Echter was het gat te
groot. Verdienstelijk bleef het eerste
punt in Nuenen.
Olympia was wakker en dat was
meteen te zien. Met werkvolley-

bal werden de ballen van de grond
gehaald en er kwam meer overtuiging in de aanval. De heren van
Olympia waren gebrand op een betere
set, zeker na het akkefietje met de
scheidsrechter van dienst. De agressie kwam naar boven. De blokkering
stond beter en de Nuenense aanvallers kregen de ballen de nodige keren
terug. De Panningnaren trokken de
stand gelijk door de 25-21 winst.
De derde en vierde set waren
weer van het gebruikelijke niveau van

Olympia. Lange rally’s waren steeds
een prooi voor de bezoekers. Daarbij
kwam de Nuenense passing onder
druk te staan, waardoor hun aanval
regelmatig op een Pannings blok
stuitte. Het initiatief lag hierdoor bij
de heren van Olympia. Die gingen
daar goed mee om en gaven nauwe
lijks een krimp. De vroeg opgebouwde voorsprong bleef in beide
sets gehandhaafd. Met 25-21 en
25-22 werd de beide sets meer dan
verdiend binnengehaald.

Egchel laat twee punten liggen
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop met 1-1 gelijk gespeeld
tegen vv VOS uit Venlo. De ploeg van trainer Twan van de Mortel liet hierdoor twee punten liggen. Egchel
benutte verschillende dotten van kansen niet en kreeg daarvoor in de slotfase de rekening gepresenteerd
toen VOS langszij kwam en een punt mee naar Venlo nam.
In de eerste 45 minuten waren
de oranjehemden duidelijk de
bovenliggende partij en hadden
ze controle over de wedstrijd.
Grote kansen waren er echter niet,
doordat veel balwisselingen vooral
op het middenveld plaatsvonden.
Enkele goede mogelijkheden waren
er voor de thuisclub voor rust door
Luc Crommentuijn met een hard
schot, Ryan Bruisten met een lobje
en Mark Thiesen met een kopbal.
De thee werd echter gedronken
met 0-0. Luc ging na een klein

kwartier in de tweede helft naar
de kant met een blessure, Frank
Gielen kwam voor hem in het veld.
In de 62e minuut kwam Egchel dik
verdiend op voorsprong. Na goede
acties van Luuk Timmermans en
Ryan Bruisten wist Jorrit Kersten de
1-0 op het scorebord te brengen.
Ryan kreeg vervolgens twee
opgelegde kansen om de voorsprong
uit te bouwen, maar hij kreeg de
bal niet voorbij doelman Maurice
Janssens. Colin Bruisten, die een
prima indruk achterliet, verliet

halverwege de tweede helft het
veld, Sami Amhaouch verving hem.
De thuisploeg kreeg het vervolgens
moeilijk en moest toezien hoe
VOS wat meer op de helft van de
tegenstander verscheen en ook
kansen kreeg. De gelijkmaker kon
daardoor ook niet uitblijven en
drie minuten voor tijd werd dit een
feit. Uit een snelle uitbraak liet
Giovanni Gubbels met een schot
keeper Bjorn Oomen kansloos, 1-1.
Grote teleurstelling bij de thuisclub,
dolle vreugde bij de bezoekers.

Limburgs kampioenschap
bij De Vosberg
Manege De Vosberg in Panningen is op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 februari het domein van de dressuursport. Ruim 170 combinaties strijden die drie dagen om de hoogste eer van deze provincie: het Limburgs
kampioenschap. Paardensportvereniging De Cavaliers uit Peel en Maas staat dit jaar voor de organisatie garant.
Door de uitgeschreven selectiewedstrijden kon men zich kwalificeren
voor dit dressuurkampioenschap.
In Noord-, Midden- en Zuid-Limburg
werden deze wedstrijden verreden.
De beste combinaties per klasse geven
acte de présence. Door het grote aantal
inschrijvingen is de organisatie
genoodzaakt om vrijdagavond om
18.30 uur al te beginnen met de klasse
zwaar I waarin 24 deelnemers starten.
Zaterdag om 09.00 uur pikt men de
draad weer op met de klasse licht I,
gevolgd door licht II, midden I en II.
Zondag staat het kampioenschap in het
teken van de hoogste klasse. Nadat om
08.30 uur de klasse beginners gestart
is, komen om 12.00 uur de toppers aan
de start in de klasse zwaar II gevolgd
door de klasse ZZ licht. Ter afsluiting
staat er de kur op muziek voor de
klasse zwaar II en ZZ licht op het
programma ,waarna de kampioenen
bekend worden gemaakt. Uit het Peel
en Maas-gebied zijn zeven combinaties
geselecteerd voor dit kampioenschap.
Julia Zelen en clubgenoot Natasja
Rongen rijden een thuiswedstrijd in de
klasse beginners. Karin van Beek uit

Daan Bongers
achtste in Rucphen
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Baarlonaar Daan Bongers van MTB Baarlo reed zaterdag 27 januari een
nationale veldrit in Rucphen. Voor Daan een belangrijke wedstrijd, omdat
de punten die hij hier kon pakken, meetellen voor het volgende winterseizoen. Hij werd uiteindelijk achtste.
Daan, die een jaar geen nationale
wedstrijden heeft gereden door een
blessure, wil komend jaar flink gaan
knallen. Na twee ronden verkend te
hebben, was hij zeer te spreken over
de ronde: een volledige grasronde met
gelukkig niet al te veel modder.
Om 10.00 uur was het dan zover.
Er stonden 47 renners aan de start
en omdat Daan nog geen punten had
behaald, moest hij helemaal achteraan
starten. De start ging werelds en hij
kon al heel snel opschuiven naar een
zesde plaats. Na één ronde kreeg hij

een kleine dip en verloor al snel weer
zes plaatsen. Na twee ronden vond hij
zijn ritme weer terug en zo knokte hij
zich weer naar voren.
Twee ronden voor het einde reed
hij in een groepje van vier, rijdend
voor de zevende plaats. Helaas kwam
hij in een verkeerd spoor, waardoor
hij even aan de verkeerde kant van
het lint kwam met zijn stuur. Hierdoor
kwam hij achteraan in het groepje
terecht. Uiteindelijk werd Daan achtste. Een mooie prestatie waar hij zelf
ook dik tevreden mee was.

Goede resultaten op
danstoernooi Waalre
Door: Dans- en Showgroep Expression Baarlo
Na enkele drukke weekenden met veel gezellige optredens stond er
zondag 28 januari in Waalre weer een IDA-toernooi op de planning voor
Dans- en Showgroep Expression uit Baarlo. Daar werden goede resultaten
behaald.
Helaas had het griepvirus de
bambinodanseresjes te pakken.
Zij konden daarom niet dansen.
Gardesolodanseres Danée
Timmermans moest verstek laten
gaan vanwege een blessure.
Gelukkig kon garde-solodanseres
Sjoukje Tiggelers wél dansen. Zij wist
diverse van de vijftien ingeschreven
danseressen van 8 tot en met 11
jaar achter zich te laten door een
prachtige achtste plaats te behalen.
Ook Limburgs Next Dansmarieke
2018 Indy Roeven zette een prachtige
prestatie neer. Zij behaalde een

gedeelde vijfde plaats bij de 12 tot en
met 15-jarige garde-solodanseressen.
Show-solodanseres Elvera Verbeek
danste zondag ook goed. Zij behaalde
een mooie zesde plaats in dezelfde
leeftijdscategorie. De juniorengroepen
stonden zondag weer op het
erepodium. De gardegroep en de
showgroep behaalden allebei de
derde plaats. De senioren deden er
nog een schepje bovenop en werden
eerste met hun showdans Ouija.
Zondag 4 maart dansen alle leden
op het eigen IDA-toernooi van DSG
Expression.

Goede overwinning
beugelaars HBC
Door: Gerard Reijnders, beugelclub HBC
De beugelaars van het eerste team van HBC uit Helden hebben op
zaterdag 27 januari een mooie zege geboekt. In eigen huis werd
Kronenberg met 4-1 verslagen door de nummer twee van de ranglijst.

Anne Pouwels met haar paard
Don Jonsen in de klasse zwaar II
Maasbree en thuisrijdster Anouk Neefs
starten in de klasse licht I. De Meijelse
amazone Maud Peeters vertegenwoordigt Peel en Maas in de klasse
midden II. In de topklasse zwaar II

staan de namen van Ilse Haenen uit
Maasbree en Anne Pouwels genoteerd.
Vrijdag 2 februari begint het
programmaom 18.30 uur, zaterdag om
09.00 uur en zondag om 08.30 uur.

In de openingspartij begon
Johan Peeters sterk tegen Hubert van
de Beuken. Met secuur spel nam hij
vier punten voorsprong. Hubert
wenste echter niet te capituleren en
kwam weer langszij, 22-22. Johan
bleef de druk erop houden en wist zo
de partij in zijn voordeel te beslissen.
Door een flats kwam Marc in
zijn partij direct twee punten achter. Gaandeweg de partij pakte Marc
het initiatief. Hij miste echter twee
belangrijke ballen, wat afgestraft werd
door Jos van Dooren. Wat Marc daarna
ook probeerde, hij kwam uiteindelijk
twee punten te kort.
Frank Kusters begon goed aan de
wedstrijd en leek eenvoudig vier punten voor te komen. Ben Huys weigerde
hier aan mee te werken en kwam met
goed spel weer gelijk, 20-20. Daarna
wist Frank met degelijk spel de partij

naar zich toe te trekken. De vierde partij ging tussen Johan Verest en Maykel
Leysten. Vooraf een topaffiche. Echter
een niet geheel foutloos spelende
Maykel kon deze avond geen vuist
maken tegen een wederom solide
spelende Johan Verest. Dit leidde tot
een onverwacht gemakkelijke overwinning en de 3-1 was een feit.
Tot slot speelde Johan Hoeijmakers
tegen Hay Leijsten een gelijk
opgaande partij, waarin Johan lange
tijd het initiatief had. Toch leek op
22-22 dat Hay de partij kon doen kantelen. In het eindspel koos uiteindelijk
Johan ervoor om naar de lat te gaan.
Hay kreeg zo de eerste kans op de 30,
maar gelukkig voor Johan mislukte dit,
waardoor de 4-1 einduitslag op het
scorebord stond. Wederom een mooie
overwinning tegen een sterke tegenstander.
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Limburgse kampioenschappen dressuur

Podiumplaatsen
ruiters Peel en Maas
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters en De Cavaliers
Bij manege De Katsbek in Susteren werd in het weekend van
zaterdag 27 en zondag 28 januari de Limburgse kampioenschappen
dressuur voor de pony’s georganiseerd. Hieraan deed Lonneke
Verbruggen van De Maasruiters uit Kessel mee. Ook ruiters van
De Cavaliers uit Helden namen deel.
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MVC’19 troeft Oranje
Zwart af
Door: Mat Nellen, voetbalvereniging MVC’19
Het eerste team van MVC’19 uit Maasbree heeft op zondag 28 januari haar vijfde zege op rij geboekt.
Het sterke Oranje Zwart werd afgetroefd. Het Maasbreese collectief was niet alleen conditioneel beter dan de
gasten uit Helmond, maar ook in tactisch opzicht werden de gasten afgetroefd. De 3-1 zege gaf de verhoudingen
in het veld goed weer.

Nikki Hanssen en Romee Neefs
van De Cavaliers
Lonneke van De Maasruiters uit
Kessel nam deel aan het dressuurkampioenschap met haar viervoeter
Coelenhages Lorenzo. Samen zetten
ze een mooie proef neer in de klasse
DL2. Daarmee behaalde Lonneke een
tweede prijs, wat haar de titel
‘reservekampioen’ opleverde. Nikki
Hanssen van De Cavaliers is kampioen geworden in de klasse C-L1 met
Millstreet’s Stuufke. Romee Neefs is
kampioen geworden in de klasse
C-L2 met Demi-Beau. Voor beide
dames betekende dat een gouden
medaille en een ticket naar het
Nederlands kampioenschap in
Ermelo. Een zilveren medaille was er

voor Anouk Neefs met Champ of
Dance in de klasse DE-Z1. Ook was er
een zilveren medaille voor Romee
Neefs in de klasse DE-L1 met Amigo.
Een bronzen medaille was er voor
Hanna Neefs met Don Diamond in de
klasse D-B. Ilse Steijvers behaalde
een vierde prijs in de klasse DE-L1
met Laguna’s Serenade. Op zondag
nam Anouk Neefs deel aan een
dressuurwedstrijd in Someren. Hier
behaalde ze met Guess een derde
prijs in de klasse L1. In Helden werd
een springwedstrijd georganiseerd
door ONA Roggel en hier behaalde
Tessa Duijf een tiende prijs met
Goingon van de Rikse in de klasse L.

Helden eenvoudig
voorbij Swalmen
Door: Geert Metsemakers, voetbalvereniging VV Helden
Het eerste herenteam van VV Helden is zondag 28 januari goed uit
haar winterslaap gekomen. De eerste wedstrijd na de winterstop werd
in Swalmen zonder al te veel moeite met 1-5 gewonnen.
De wedstrijd begon later dan
gepland, omdat er geen
scheidsrechter kwam opdagen. Toen
er een vervanger gevonden was, kon
de wedstrijd met een vertraging van
een twintigtal minuten toch van start
gaan. Helden was de eerste helft
duidelijk de baas in Swalmen en het
wist dan ook met een 0-2 stand te
gaan rusten door doelpunten van
Joep Lenders en Freek Kessels.
Laatstgenoemde had ook nog een
goede mogelijkheid om het
doelpuntenverschil groter te maken
en Guus Maessen miste zelfs nog
een strafschop, waardoor Swalmen
blij mocht zijn dat het slechts tegen
een achterstand van twee
doelpunten aankeek.

Helden kwam na de rust even
wat minder scherp voor de dag.
De gastheren waren echter niet bij
machte om te profiteren van de
mindere periode aan Heldense zijde.
Sterker nog, Tom Peeters was er een
kwartier na de rust als de kippen bij
om via een vlugge counter de 0-3
binnen te werken. Niet veel later
wist Freek Kessels de marge op te
schroeven naar vier, waarmee de
wedstrijd helemaal gespeeld was.
Siem van der Linden deed wel een
kwartier voor tijd nog wel wat terug
voor de thuisploeg maar niet veel
later was het Joep Lenders die dit
tegendoelpunt al neutraliseerde en
de definitieve 1-5 eindstand op het
scorebord zette.

Doelman Stan Caris van MVC’19 (Math Geurts Fotografie)
Oranje Zwart begon met een
overrompelingstactiek. MVC gaf echter
geen krimp. Compact spelend overleefde MVC’19 de storm. Toch kwam
Oranje Zwart na een kwartier op 0-1.
Keeper Stan Caris liet een zwabberbal
van zijn borstkas stuiten en Kahir
Burdaklier was er als de kippen bij om
de 0-1 te scoren. Na een half uur
spelen trok MVC’19 het initiatief naar
zich toe. Doelman Bryan Roox zorgde
met fraaie reddingen op inzetten van
de Maasbreese voorwaartsen er voor
dat het lang 0-1 bleef.
In de slotminuut van de eerste
helft kwam Maasbree verdiend op

gelijke hoogte. Na een gevaarlijke
Maasbreese voorzet ontstond er chaos
in het strafschopgebed van de gasten.
Een Oranje Zwart-speler trok aan de
noodrem. De toegekende strafschop
werd foutloos benut door Ron van den
Kerkhof.
Na de rust wilde Oranje Zwart
weer furieus van start gaan, maar
MVC’19 rook bloed. Rob Custers werd
een ware kwelgeest. In de 56e minuut
werd hij binnen de beruchte lijnen
gevloerd. De uitstekende fluitende
scheidsrechter Sander Huijs uit Meterik
legde de bal voor de tweede keer op
de stip. Ron van den Kerkhof liet Bryan

Roox voor de tweede maal vissen.
Een gedisciplineerd spelend
MVC’19 controleerde de wedstrijd.
De definitieve beslissing viel in de
67e minuut. Ron van den Kerkhof
wist met een pass over veertig meter
Rob Custers te bereiken. Diens voorzet werd door Bart Crienen verzilverd, 3-1. Het verzet van Oranje Zwart
was gebroken. In de slotfase kreeg
nog een Oranje Zwart-speler een
rode kaart na een grove overtreding.
De toegekende vrije trap werd door
Ron van der Kerkhof perfect genomen,
maar keeper Bryan Roox voorkwam
een vierde Maasbreese treffer.

Heibloem kind van de rekening

Grashoek dendert door
met zevenklapper
Door: John Janssen, voetbalvereniging SV Grashoek
Het eerste herenteam van SV Grashoek heeft op zondag 28 januari met een 7-0 winst de competitie hervat op
eenzelfde wijze zoals het 2017 is gestopt. Ditmaal was SVVH uit Heibloem het kind van de rekening. Grashoek
overklaste de tegenstander op alle fronten.
Al na 15 minuten lagen er drie
goals in het net. Verdedigend werd er
helemaal niets weggegeven en op
het middenveld was Grashoek ook
heer en meester. Natuurlijk had
Grashoek niet te klagen over de
tegenstander. De doelpunten werden
deze middag verdeeld over drie
spelers. Het goudhaantje was weer
eens Raoul Bennenbroek met drie
treffers en Bas Gloudemans en Erwin
Pijnenburg scoorden beiden twee
keer.
Nadat Grashoek flitsend was
gestart in het eerste kwartier kakte
de wedstrijd daarna in. Erwin tikte
in de 4e minuut de 1-0 binnen.

Daarna volgde in de 9e en 15e
minuut twee kopgoals van Bas. Raoul
had daarna eerst drie dikke kansen
nodig voordat hij de 4-0 kon maken
in de 38e minuut. Uit een voorzet
van Erwin kopte Bas op de lat en
kon Raoul in de rebound de bal erin
tikken.
Bij de start van de tweede
helft liet Grashoek weer hetzelfde
enthousiasme en fanatisme zien
zoals bij het begin van de wedstrijd.
En ook nu was het snel raak voor
Grashoek. Erwin scoorde uit een assist
van Bas met een diagonaal schot
de 5-0. Het verschil tussen SVVH en
Grashoek werd gedurende de tweede

helft alsmaar groter. Grashoek sneed
door de SVVH defensie als een warm
mes door een pakje boter. Goed
keeperswerk van doelman Scheepers
voorkwam een dubbele eindstand.
In de 66e minuut werd Raoul
binnen de 16 meter onreglementair
gestopt waarna de goed leidende
scheidsrechter Thomassen uit Deurne
resoluut naar de stip wees. Vanaf
11 meter scoorde Raoul met een hard
geplaatst schot in de hoek de 6-0.
De 7-0 mocht op het conto van Chris
Hunnekens geschreven worden nadat
hij Raoul een niet te missen voorzet
gaf. Raoul tekende met de 7-0 voor
de eindstand.
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11 vragen aan prins Nico I

‘De muziek maakt de Limburgse
vastelaovend’

CV Beringse Kuus Beringe

’Ut geit al lekker
mèr ut kin nog veul
gekker!’
Wie ben je?
Ik ben Nico Theelen, ik ben geboren en
getogen op de Kaumeshoek en nu woon ik samen
op de Hoogstraat met mijn vriendin Robin Reinders
uit Grashoek en dochtertje Evi. Ik heb mijn hele
leven gevoetbald en zit al tien jaar in het eerste
bij voetbalvereniging BEVO. Momenteel ben ik
ook leider bij het derde en zit ik in het bestuur.
Bij 5xBeringen zit ik ook in het bestuur. Wij hebben
de eer het grote treffen in 2019 te mogen
organiseren. En op zondagochtend ga ik nog vaker
een rondje wielrennen bij TWC Beringe. Ik heb 11 jaar
met vrienden in de Green Day- tributeband Dookie
gespeeld. Met de ‘vastelaovend’ maken we met
dezelfde groep faam onder de naam Sjottelslette.
Waar werk je?
Ik werk bij Inno+ in Panningen waar ik serviceen onderhoudsmonteur ben. Dit houdt in dat
ik nieuwe machines in bedrijf stel, storingen
oplos en onderhoud doe aan luchtwassers en
klimaatsystemen.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Toen ik nog klein was bij De Hoove in de zaal, dat
zal ik nooit vergeten. De ouders konden in het
café carnaval vieren en de kinderen hadden de
hele zaal om te ravotten. Verder zijn de mooiste
herinneringen die ik aan de ‘vastelaovend’ heb
onder andere het optreden met De Sjottelslette

in de Zoepkoel in Venlo en met de
vriendengroep De Hingste wagens
bouwen en daarna alle optochten meelopen.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Uiteraard mijn Sjottelslette-jas en ook het ‘pekske’
van Tonto, de indiaan van de film The Lone Ranger
met die vogel op het hoofd. Die zie je niet zo vaak
en het ziet er tof uit.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’
niet ontbreken?
De muziek vind ik erg kenmerkend voor de
Limburgse ‘vastelaovend’. Vind het erg leuk dat
er elk jaar weer zoveel nieuwe liedjes worden
gemaakt. Als ik beelden zie van carnaval in
Brabant is het net een veredelde aprèsski-party.
Verschrikkelijk!
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Ik kijk er elk jaar weer naar uit. Het is gewoon dat
je één keer per jaar lekker vijf dagen je verstand
op nul kunt zetten. Alleen maar leuke en gezellige
dagen hebben en de dagelijkse sleur even opzij
zetten.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Ik heb lekker de hele week vrij, dus op donderdag
ga ik lekker bijkomen en vooral nagenieten.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik dacht dat het makkelijk zou zijn, omdat ik al
jaren heb kunnen oefenen, doordat ik al vaker

genoemd werd. Als je het dan echt wordt, voelt het
alsof het op je voorhoofd geschreven staat. Ik denk
dat ik me er redelijk goed doorheen heb kunnen
slaan. Niemand weet het echt zeker behalve jijzelf
natuurlijk. Soms moet je ontkennen, andere keren
weer het spelletje mee spelen. Ik heb zelfs geen
weddenschappen hoeven af te sluiten. Met het
uitkomen stond ik tussen mijn vrienden in de
zaal. “Zie je wel dat ik het niet word”, zei ik toen.
Waarop vrienden zeiden: “Wacht maar, volgend jaar
sta jij daar.”
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Iedere prins doet het op zijn eigen manier. Hij moet
zichzelf kunnen zijn en het gevoel dat hij heeft,
moet hij kunnen overbrengen op de mensen.
Als een prins geniet, dan straalt hij dat uit en dan
genieten de mensen er ook van.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2019?
Dat laat ik aan de vorst en de voorzitter over. Ik ben
er zeker van dat er weer een goede opvolger zal
komen.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Als een prins die flink gefeest en genoten heeft,
maar dat gaat wel goed komen. Ik kan niet wachten
om het hele seizoen te gaan beleven.

PRINS NICO I G E FE LICITE E RD N A M E N S DE VOLG E N DE BE DRI J V E N

www.fysiocentrumberinge.nl

De soepele felicitaties
voor prins Nico I

winst uch unne sjoene vastelaovend
www.karisadviesgroep.nl
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Den Soeten Inval
Prins Nico I en Prinses Robin,
Weej wense jullie ennen biëstige
schonne Vastenaovend toe!

Diashantlappenkoor in kasteel
Kessel
Diashantlappenkoor Oèt Venlo treedt zondag 4 februari op tijdens het muziekevenement Den Soeten Inval.
Deze vindt plaats bij Kasteel De Keverberg in Kessel.

www.inno-plus.nl

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

De naam Diashantlappen is afgeleid van de drie muziekgenres die
in het repertoire van het koor zitten:
dialectmuziek, shanty- (zeemans-)
liederen en smartlappen. Het koor

GEFELICITEERD NAMENS
Garagebedrijf
W. Aarts

werd in 2007 opgericht door een paar
muziekliefhebbers die eerder bij een
koor zaten, maar zelf iets nieuws wilden beginnen. Inmiddels telt het koor
vijftig leden dat onder leiding van

een dirigente speelt. Per editie van
Den Soeten Inval is er plek voor honderd gasten. Het optreden begint om
11.00 uur en duurt tot 13.00 uur.
(Foto: Het Diashantlappenkoor)

Fien en Teun van RTL Telekids

Voorstelling Feest
op de boerderij! naar theater
Boer Teun en boerin Fien zijn elke dag te zien in het televisieprogramma RTL Telekids. Op zondag 4 februari
staan ze met de familievoorstelling Feest op de boerderij! in het DOK6 Theater in Panningen.

Kanaalstraat 80A | BERINGE | Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Mit prins Nico I wurd ut unne Berings
gezellige vastelaovend.
www.denabber.nl
Ninnesweg 62
5981 PC Panningen
info@lenders-tegelwerken.nl
Jos Lenders 06 - 18 36 67 07
Dré Lenders 06 -25 17 50 96

www.lenders-tegelwerken.nl

Proﬁciat prins Nico I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

In het programma ontdekt het duo
al spelend het Hollandse landleven,
samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. In de muzikale theatershow
beleven ze samen met Sebastiaan het
Varken, Rosa de Koe en Pim de Hond

avonturen op de boerderij.
Tijdens de interactieve show leren
de jonge bezoekers alles over dieren, de natuur en het boerderijleven
in Nederland. Voorafgaand en na de
voorstelling kunnen kinderen in de

foyer nog eens zelf op ontdekking
gaan over het leven op de boerderij.
Na afloop komen Fien en Teun ook nog
even naar de foyer om met kinderen
op de foto te gaan. De voorstelling
begint om 14.00 uur.

Cabaretshow als profielwerkstuk
In plaats van een profielwerkstuk waarbij ze uitkwamen op een boekwerk aan papieren, besloten Famke
Ghielen en Anne Helder het anders aan te pakken. De twee 17-jarige scholieren van middelbare school Het
Bouwens in Panningen zetten een één-uur-durende cabaretshow in elkaar en schreven alle teksten voor de
sketches zelf.
De twee studenten deden al
vaker als duo mee aan de revue
van het Bouwens. Ook daar stonden ze met sketches op het podium.
Maar dan ging het om een paar
minuten. “We hebben samen
gebrainstormd om de verschillende
personages en situaties te verzinnen”, vertelt Anne. Samen met bege-

leider meneer Teeuwen verzonnen ze
genoeg sketches om een uur theater
te vullen. Naast het verzinnen van de
sketches moesten de dames ook het
theater zelf regelen. “Dat was misschien nog wel het meeste werk”,
aldus Anne. “Daar zat meer tijd in
dan ik had gedacht.” Het lukte bij
DOK6 in Panningen om de theater-

zaal een avondje te reserveren. Op
donderdag 1 februari vindt eenmalig
hun cabaretshow plaats. “Ik heb er
heel veel zin in. Ik hoop alleen dat ik
de tekst niet vergeet.” De cabaretshow van Famke en Anne begint om
20.15 uur in de theaterzaal van DOK6.
Kijk voor meer informatie over een
kaartje op www.dok6.eu
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Jeugdverenigingen

Carnavals
disco De Hob
bits en KVW
Kessel
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11 vragen aan prins Jurjen I

‘De vastelaovend kan mij niet
lang genoeg duren’
’De vastelaovend
zit mich in ut blood,
dus met dees daag
ff ginne bal aan
de voot!’

Jeugdvereniging De Hobbits en
KinderVakantieWerk Kessel houden
op vrijdag 2 februari een carnavalsdisco voor de Kesselse jeugd.
In clubgebouw Os Knip van
De Hobbits zijn de kinderen welkom
om een feestje te bouwen van
18.30 tot 20.15 uur. Het motto van
de avond is al jaren: ‘Alaaf, alaaf,
bie de Hobbits is ’t altied kei gaaf.’
Ook jeugdprins Giel en jeugd
prinses Lisan van carnavalsvereniging
De Kevers uit Kessel komen met hun
jeugdraad langs op het feest. Prins
Danny I en adjudanten Paul en Frank
zijn eveneens van de partij. Op de
avond worden weer een nieuwe
Hobbitprins of –prinses en adjudanten
uitgeroepen. De disco is bedoeld voor
kinderen tot 16 jaar. Ouders zijn ook
welkom bij de carnavalsdisco. De zaal
is voor de kinderen en het bargedeelte
voor de ouders. De opbrengst komt
ten goede aan De Hobbits.
Kijk voor meer informatie over
de avond of over De Hobbits op
www.ojcdehobbits.nl

Vreug
Vastelaoves
Konzert
DOK6 Theater staat op donderdag 8 februari al helemaal in het
teken van de ‘vastelaovend’. In de
zaal vindt dan namelijk de jubileumeditie plaats van het Vreug
Vastlaoves Konzert. Voor de elfde
keer komen carnavalsartiesten live
hun muziek ten gehore brengen.
De avond staat in het teken van
livemuziek, gebracht door de carnavalsgroep Minsekinder en gastmuzikanten. “De avond is vooral bekend
geworden door de nestor van het
‘Venlose Vastelaovesleed’ en levende
legende Sjraar Peetjens’, schrijft DOK6.
“Helaas is het dit jaar niet mogelijk
voor Sjraar om acte de présence te
geven, maar we hopen dat hij volgend
jaar wel gewoon weer van de partij
is.” Wel erbij is Ton Engels. De zanger
van Limburgse liedjes is opgegroeid
met de liedjes uit het Venlose
carnavalsrepertoire. Daarnaast komt
Trio de Janeiro een optreden. De drie
meiden brengen een Caribische sfeer
in het Limburgse dialect. Het geheel
wordt omlijst door Minsekinder.
“Al meer dan 25 jaar staat deze
Venlose band op de planken en
pakken ze iedereen in met hun mix
van dialect teksten, swingende salsa,
lome reggae, romantische ballades en
een vleugje Rock ’n Roll”, aldus DOK6.
De avond is bedoeld voor iedereen die
van ‘vastelaovesmuziek’ houdt, maar
van wie het verkleden of de polonaises niet hoeven. De zaal van DOK6
gaat om 20.30 uur open en het
programma start om 21.30 uur.

Wie ben je?
Ik ben Jurjen Verbong, een 22-jarige inwoner
van Koningslust die in het dorp beter bekend
is als Jippe. Ik ben geboren in het ziekenhuis
van Venray, maar opgegroeid in Koningslust.
Ik woon bij mijn ouders, samen met mijn twee
jongere zussen. Mensen in het dorp kennen
mij van veel actieve vrijwillige bezigheden
binnen het dorp, zoals jeugdleider van de
voetbalclub in Koningslust, kampleiding
van het GONA/OJB-kamp en lid van de
jeugdcommissie.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Biesheuvel Techniek in
Venlo. Hier ben ik werkzaam als medewerker
op de inkoopafdeling. Ik werk hier met veel
plezier, mede doordat ik leuke collega’s heb.
Wat is je eerste of mooiste
carnavalsherinnering?
Aangezien ik al meeging om carnaval te vieren
sinds ik negen maanden oud was, heb ik vele
mooie carnavalsherinneringen. Daarom kijk ik
elk jaar weer uit naar dit geweldige feest.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Ik heb ooit meegedaan aan een wedstrijd,
waar de best verklede een prijs kreeg.
Hiervoor had ik mezelf helemaal veranderd
in een punker, met zelfgemaakte kleren, nep

piercings in mijn wenkbrauwen en zwart
gespoten haren. Hierdoor was ik zelfs voor
familie onherkenbaar. Daarmee heb ik dan ook
de prijs gewonnen.
Welke traditie mag tijdens de
‘vastelaovend’ niet ontbreken?
Sinds enkele jaren gaan we met een aantal
kameraden naar de elfde van de elfde. Dit is
voor mij een traditie die niet mag ontbreken.
Het is het moment dat de ‘vastelaovend’
echt is begonnen.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Een periode van veel lol en plezier die niet
lang genoeg kan duren. Samen zijn met
vrienden, familie en bekenden, en er samen
een groot feest van maken.
Wat is het eerste dat je na
Aswoensdag doet?
Dan ga ik eerst even bijkomen van de
afgelopen dagen. En even terugkijken naar
een geweldige tijd als heerser van Koningslust.
Ik denk dat het een leuke en zware tijd zal
worden, maar ik laat het gewoon allemaal op
me afkomen.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Dit was soms een best moeilijke opgave,
zeker omdat ik het voor iedereen geheim heb

gehouden. Ook voor mijn ouders. Ik heb veel
moeten zwijgen om zo de geheime afspraken
bij te kunnen wonen. Daarnaast mocht het niet
opvallen bij mijn vriendengroep en dit bracht
mij ook soms in moeilijke situaties.
Waar moet een goede prins volgens jou
aan voldoen?
Je moet een goed feestje kunnen vieren en
iedereen hierbij betrekken, zowel jong als
oud. Een goede conditie komt altijd van pas,
want je loopt heel wat polonaises af. Het
carnaval vieren moet je in het bloed zitten.
Dat is ook een vereiste om als prins te kunnen
voldoen.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2019?
Iedereen in het dorp die de vasteloavend in
hart en nieren heeft zitten, is een geschikte
opvolger. En ik denk dat er bij ons in het dorp
genoeg geschikte kandidaten zijn.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Ik hoop dat de mensen mij herinneren als
een prins die samen met de inwoners van
Koningslust er een geweldige ‘vastelaovend’
van heeft gemaakt. Het zou fijn zijn als ze mij
herinneren als een prins die er was voor jong
en oud en groot en klein.

PRINS JURJEN I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Brookhaze Koningslust
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Kééj Knappe Kwéékmiddig
Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust
06 25160893

Bijna tachtig jeugdige artiesten lieten op zondag 28 januari hun kunsten horen bij de twintigste editie van de
Kééj Knappe Kwéék Middig in Meijel. Elf groepen traden op bij de muzikale middag voor jeugd van het Peeldorp.

Proficiat en fijne carnavalsdagen!

Proﬁciat prins Jurjen I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proficiat
Jurjen
en Aron,
maak d’r
eine sjoëne
vastelaovend
van!

Vanalleswa met de ‘Kievelprisj’
Bij de kinderen tot en met groep
6 ging de ‘Tekstsjriever-prisj’ naar
De Kruumelkes met hun nummer
‘Vastelaovesgek’. De ‘Prizzentaasieprisj’ was voor De confettijumpers
die ‘Altidj Carnaval’ zongen. De
‘Kievelprisj’ voor het beste liedje ging
naar De fést4ders met hun lied ‘Alles

Gééve’. Daarna werden de nieuwe
prins en vorstin van De Kéjsjeut gepresenteerd. Daarna was het tijd voor
de artiesten vanaf groep 6. De jury
werd het niet makkelijk gemaakt,
maar na een uitgebreid beraad werden de prijswinnaars bekendgemaakt.
De ‘Tekstsjriever-prisj’ ging naar de

groep De Sjoolverlaoters met hun
lied ‘Nòg énne kieër van de partééj’.
De ‘Prizzentaasie-prisj’ ging naar een
BFF Airlines met het lied ‘Vlieg mi ons
mee’. Daarna werd de ‘Kievelprisj’
uitgereikt, hier ging de eerste prijs
naar Vanalleswa met ‘Wéj gòn d’r
saame wa van maake’.

Tweede editie ‘Straotzitting’ in Helden
De tweede editie van de ‘Straotzitting’ vindt plaats op zaterdag 10 februari. Artiesten uit Helden en
andere dorpen van Peel en Maas treden dan op in de straat In de Pas in Helden.

Slagerij John Philipsen
Raadhuisstraat 17
5981 BA Panningen
WWW.SLAGERIJPHILIPSEN.NL

Visspecialiteiten
R. Gommans
Voor al het goede uit de zee
neemt u vis van R. Gommans mee!
De Koningstraat 40 5984 NJ Koningslust
Tel.: 06 51 75 05 22

De organisatie van de
voormalige Stoepzitting maakte
vorig jaar een doorstart naar
de ‘Straotzitting’. Deze biedt
artiesten uit ‘Dörp’ een tweede

podium, naast de liedjesmiddag.
Het programma wordt daarnaast
aangevuld met andere artiesten
uit Peel en Maas, er is een dj en
voor drankjes wordt gezorgd door

vrijwilligers van Jong Nederland.
De straatzitting vindt plaats op In
de Pas huisnummers 39 tot en met
51 in Helden en duurt van 13.00 tot
17.00 uur.

Carnavalsoptocht basisschool
De Wissel Panningen
Voor de tweede keer organiseert basisschool De Wissel uit Panningen een eigen carnavalsoptocht.
Deze tweede editie vindt plaats op donderdag 8 februari en voert door de Burgemeester Janssenring en de
Burgemeester Cremershof in Panningen.

Biesheuvel Techniek Brammer
feliciteert onze
Koning Kanjer Karnaval
Jurjen Verbong

De optocht van vorig jaar
was een groot succes, zo laat
de organisatie weten. Dit jaar
doen in totaal meer dan twintig
groepen en einzelgängers mee, die
muzikaal worden begeleid door een

tamboersgezelschap. Het thema
van de optocht is dit jaar ‘Doa
fleurse van op’. De leerlingen zijn
nog druk bezig met het maken en
versieren van de wagens en karren,
de kostuums en versieringen.

De optocht begint om 13.00 uur.
Aanwonenden van de straten
waarlangs de stoet gaat, worden
door de organisatie opgeroepen
hun huis of tuin in carnavalssfeer te
versieren.
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11 vragen aan prins Patrick I

‘Een ‘vastelaoveshert’
hebben, is het
belangrijkste’

Jeugdprins Giel van
De Kevers Kessel
In het Keverriek in Kessel gaat deze ‘vastelaovend’ het duo
prins Giel Jacobs en prinses Lisan Peeters voorop bij de jeugd.
Bij carnavalsvereniging De Kevers uit Kessel werden de kersverse
jeugdprins en jeugdprinses onthuld. Zij gaan voorop met de
spreuk: ‘Dit is ôs vastenaovesplan, ein groët fiës met Giel en
Lisan’. Het jeugdprinsenpaar feliciteren kan tijdens de receptie op
carnavalszondag 11 februari vanaf 13.30 uur in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Prins Sem en vorstin
Sterre bij De Kéjsjeut
Sem Hoefnagels is de prins van De Kéjsjeut, de jongeren
afdeling van carnavalsvereniging De Kieveloeët uit Meijel. Als vorstin kwam Sterre Cranenbroek naar buiten. De twee heersers
werden bekendgemaakt tijdens de Kééj Knappe Kwéékmiddag
die op zondag 28 januari plaatsvond. De spreuk van de nieuwe
jeugdprins is: ‘Trómgeròffel övveral, knalle mi de karneval!'

Wie ben je?
Mijn naam is Patrick van Roij en ik ben 28 jaar. Ik ben
de zoon van Jan en Renie van Roij en het broertje van
Rian van Roij. Sinds vorig jaar heb ik een vriendin,
Fanny van den Beucken. Ik ben geboren en getogen in
Panningen en hier woon ik nog steeds heel graag. In en
rond Panningen ben ik actief bij voetbalclub SV Egchel,
Jong Nederland Panningen, Dartvereniging Manders en
natuurlijk de Kuus oeht Kèpel.
Waar werk je?
Ik werk bij de Hanssen Group, beter bekend als Bohaco.
Hier ben ik werkvoorbereider voor de kunststof
kozijnen productie. Mijn taken bestaan onder andere
uit het verzorgen van het tekenwerk en de materialen.
Verder houd ik mij bezig met de ontwikkeling op het
gebied van 3D-tekenwerk en 3D-projecten. Het is
uitdagend werk en een fijne groep collega’s zorgt ervoor
dat het ook erg leuk is.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
De ‘vastelaovend’ is mij van kleins af aan al met de paplepel ingegoten. Vroeger ging ik altijd met pap, mam en
zus Rian naar het café en de ‘Kuuzetempel’. Op latere
leeftijd vierde ik dit samen met de vriendengroep en
kwamen we op vele plaatsen. De mooiste herinnering
heb ik aan afgelopen jaar. Bij de Bonte Boete Belaeving
in Panningen begon mijn relatie met Fanny.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Om heel eerlijk te zijn, spendeerde ik nooit heel veel
aandacht aan mijn outfit met deze dagen. De feestelijke
samenhang en gezelligheid waren altijd mijn grootste
drijfveren voor de ‘vastelaovend’. De outfit vind ik niet
zo belangrijk. Een warm ‘vastelaoveshert’ is veel belangrijker.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’ niet
ontbreken?
Op het gebied van de ‘vastelaovend’ heb ik niet zoveel
tradities. Eerdere jaren gingen wij met een groep
mensen naar de Parade in Venlo. Maar nu hebben we in
Panningen zelf de Bonte Boete Belaeving. Een andere
traditie die ik dit jaar waarschijnlijk niet mee zal maken,
is de zondag. De laatste jaren kookten we samen met

’Door fieëst
en gezelligheid
gedreven, de
vastelaovend, dae
is mich op ut lief
gesjreve’

de vriendengroep en
‘s avonds gingen we
lekker op stap.
Wat betekent
‘vastelaovend’ voor jou?
‘Vastelaovend’ is een feest voor iedereen, groot en klein, jong en oud. Het is voor mij een
feest van gezelligheid en samen zijn. Dit natuurlijk het
liefste onder het genot van een biertje.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Met ‘vastelaovend’ zelf heb ik altijd een hele week vrij.
Dit doe ik meestal om bij te komen van deze fantastische dagen. Ik ben namelijk niet zo heel goed in op tijd
naar huis gaan, zal ik maar zeggen. Meestal lig ik de
hele donderdag in de stabiele zijligging. Dit zal komende
‘vastelaovend’ niet anders zijn, denk ik.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
In het algemeen vond ik dit niet supermoeilijk. Toch heb
ik het een keer erg benauwd gehad bij mijn zus Rian.
Normaliter deel ik bijna alles met mijn zus. Op een avond
ben ik bij haar thuis gaan eten en zij vroeg mij op de
man af of ik prins werd. Ik weet niet of mijn gezicht en
ogen me verraden hebben, maar het was lastig om toen
een statige ‘nee’ over mijn lippen te krijgen.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Het belangrijkste is dat de prins een ‘vastelaoveshert’
heeft. Niemand is hetzelfde en er zijn geen
eigenschappen die iemand een prins maken. Als je door
feest en gezelligheid bent gedreven, dan is iedereen de
‘vasteloavend’ op het lijf geschreven.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2019?
Wie deze eer ook mag gaan vervullen, maakt mij niet
uit. Bij de Kuus oeht Kèpel kan iedereen prins worden.
Het maakt niet uit of je een dikke bankrekening hebt
of de meest bekende inwoner van Panningen bent.
‘Vastelaovend’ zit in je of niet. Wie het ook mag worden,
ik zal erbij zijn.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Hopelijk als een hele goede! Maar zonder gekkigheid, ik
hoop dat ik word herinnerd als een gezellige, feestende
‘vastelaovesgek’ die voorop ging in het gezelschap.

01
02

cultuur 29

PROFICIAT
PATRICK I !!
WAT LÖÖK…
06 13 24 58 69 info@puurkindercoach.com
puurkindercoach.com
puurkindercoach

Proficiat
prins Patrick III

Horeca

bouten-groep.nl

We winse Prins Patrick I en idderein
unne sjoene carnaval toe

prins Patrick I
en idderein unne
fantastische
vastelaovend
toe….

Ruijsstraat 4, Panningen
077 - 306 61 25
www.a-drie.com

Ninnesweg 62
5981 PC Panningen
info@lenders-tegelwerken.nl
Jos Lenders 06 - 18 36 67 07
Dré Lenders 06 -25 17 50 96

www.lenders-tegelwerken.nl

PROFICIAT PRINS PATRICK I
W W W. T O M M I E S B A R . N L

Proﬁciat prins Patrick I

Proﬁciat
prins Patrick I
VAN DE MAEDJES VAN A4

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Gae hebt ‘t mit Prins Patrick I :
“good bekeke ‘n klasse baeter”

VROUWENMODE Panningen

MARKT 10A, PANNINGEN T (077) 307 16 29

Kuus oeht Kepèl Panningen

Wae winse

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

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl
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Kienmiddag

Repair Café Helden

Receptie prins Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.49 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: café De Zoes Helden

Verkoop ‘vestelaovesbook’

Verkoop ‘vestelaovesbook’ Maasbree

Receptie jeugdprinses Maasbree

Tijd: vanaf 18.30 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis bebouwde kom Maasbree

Tijd: vanaf 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis buitengebied Maasbree

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Carnavalsdisco Kesselse jeugd

Britse Boëtezitting

Tijd: 18.30-20.15 uur
Organisatie: jeugdvereniging De Hobbits
Locatie: clubgebouw Os Knip Kessel

Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: Mafcentrum Maasbree, Britse
Boëtezitting en Jeugdcarnaval Maasbree
Locatie: bij Mafcentrum Maasbree

Vestelaoves Konzert met fanfare
St. Aldegondis

Limburgs kampioenschap dressuur

Ouderenmiddag De Eikkaters

Tijd: 18.30 uur
Organisatie: De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Receptie prinsentrio Grashoek

Verkoop Eikkatergezet Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland Grashoek
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: vanaf 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: huis-aan-huis Kessel-Eik

Receptie jeugdprins Helden

Receptie prins Beringe

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: The Apollo Helden

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Panningen

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

Cabaretvoorstelling Vrouw Holland
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Limburgs kampioenschap dressuur
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Vrouwengilde Helden
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

Optreden troubadour Tonny Wijnands
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel
Locatie: Odahoeve Kessel

Carnavalsoptocht bs De Wissel
Tijd: vanaf 13.00 uur
Organisatie: basisschool De Wissel
Locatie: door Burgemeester Janssenring en
Burgemeester Cremershof Panningen

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Verkoop ‘vastelaoveskrant’ Baarlo
Tijd: vanaf 11.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Limburgs kampioenschap dressuur

Solistenconcours

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: De Cavaliers
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 13.00-18.00 uur
Organisatie: Stichting Tone Muziekles
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Verkoop Kieveloeëtekrant Meijel

Theatervoorstelling Feest op de
boerderij!
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Thema-avond laaggeletterdheid

Jubileumeditie Vreug Vastelaoves
Konzert

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Aod Wiever
Locatie: café De Viersprong Kessel
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Muziekevenement Den Soeten
Inval met Diashantlappenkoor

Aod Wieverbal

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: huis-aan-huis Meijel

Tijd: zaal open vanaf 20.11 uur
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 14.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Peel en Maas willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar bezorgers@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 4 februari
H. Mis 09.30 uur – Koor t.i.v. Mathieu
Peeters (6wk dienst)
Woensdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur sacristie
De gebruikelijke inzamelingen op
het kerkplein blijven gehandhaafd.
Maandag 5 februari a.s. is de volgende
inzameling van kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels vanaf
13.15-15.15 en van 18.00-19.00 uur.
Geen vervoer: Bel dan 3076521 of
3072331 en alles wordt opgehaald.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 4 februari
Geen H. Mis
Zondag 11 februari
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 februari – Eerste vrijdag
van de maand.
Vanaf 09.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen
Zondag 4 februari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Elly Gooren
Zang: Herenkoor
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Jaardienst Narda
Gielen, overl. ouders, Tina en Sraar.
Louisa Verheijen (verjaardag) en
Anna Verheijen. Jaardienst Jéér
Kempen en overl. familie. Jaardienst
Anna Nijssen-Hutting.
Mededeling
Overleden: Mia Kempen-Gielen, 89
jaar.
Carnaval: Zondag 11 februari wordt
om 10.00 uur de eucharistieviering
verzorgd door carnavalsvereniging
D’n Hab met muzikale begeleiding
door de Hofkapel.

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

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 3 februari
H. Mis 19.00 uur Carnevalsmis t.i.v.
Henny Cuijpers-Kurvers; leden en
overl. leden c.v de Graesvraeters
Zondag 11 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; overl. ouders
Tielen-Nooijen en kinderen

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 3 februari
H. Mis vw Carnaval 17.30 uur t.i.v.
Wies Caelers-van Geleuken (coll) en
voor Harrie Caelers en Peter Caelers;
Gerrit Wijnands (jaardienst); Nelly
Verhaegh-Gommans (jaardienst)
Zaterdag 10 februari
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 4 februari
H. Mis 10.00 uur – ensemble
fanfare St. Cecilia vw carnaval t.i.v.
Thei Lemmen en Noor Lemmenvan Nienhuijs (verj); Piet Wolters
(jaardienst) en Driena Wolters-Peeters;
Dien Huijs-Strijbos (jaardienst); Hein
Korsten vw 5de sterfdag en b.g.v. de
trouwdag en voor de overl. fam.
Overleden: Mia van der ZandtHeuvelmans, 83 jaar

Kerkdiensten
Zaterdag 3 februari
19.15 uur Zes weken dienst voor Mevr.
Wies Gommans-Karis.
Woensdag 7 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 10 februari
19.15 uur Carnavalsmis
Mededelingen
Onze oprechte deelneming aan de
familie Greijn – Halferkamps
met het overlijden van jullie Moeder
en Oma.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 2 februari
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij zieken en ouderen thuis.
Zaterdag 3 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 4 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Leonardus en Petronella v.d.
Eertwegh
Jaardienst Herman Peeters en Antonia
Peeters-Smeets en alle overledenen
v.d. familie.
Donderdag 8 februari
8.30 uur H. Mis.
Zaterdag 10 februari
19.00 uur Carnavalsmis.
Lei Kluthausen.

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 1 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 3 februari
Geen viering in de parochiekerk

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 4 februari
12.30 uur Voor alle overleden leden
van de C.V. de Eikkaters.
Zondag 11 februari
9.30 uur Jaardienst Sjra Dericks.
Woensdag 14 februari
19.00 uur Afsluiting carnaval.
Tevens uitreiken van het askruisje.
Zondag 18 februari
9.30 uur Gertruda GeraetsTimmermans en Piet Gereats

Zondag 4 februari
H. Mis 11.00 uur met Blasius-zegen
m.m.v. herenkoor t.i.v. Thea SchersKessel (jaardienst); Jan Derckx (coll);
Frits Thijssen en Noor Thijssen-Schreurs
(jaardienst); uit dankbaarheid
Maandag 5 februari
18.30 uur stille aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 6 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 8 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Kepèl; Jo Lenders (coll/jaardienst)
en zoon Johan; An van NinhuijsLenders, echtgenoot Antoon en
dochter Tonnie
Zondag 4 februari
H. Mis in het Missiehuis
om 10.30 uur
Dinsdag 6 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 8 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 1 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 2 februari
H. Mis 09.00 in de dagkapel
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht na de H. Mis
Zaterdag 3 februari
H. Mis 19.00 uur – blaaskapel
De Dorsvlegels t.i.v. lev. en overl.
leden carvavalsver. De Kuus Oeht

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

VACATURES

Mechatronica / Software Engineer

• Engineeren van projecten;
• Programmeren van PLC’s;
• Opleiding in Mechatronica of Software Engineering.

Projectmonteur
• Prefab opbouwen van de projecten in Horst;
• Afwisselend werk: elektro- en installatietechniek;
• Opleiding in elektro-, installatietechniek of mechatronica.
Voor uitgebreide omschrijvingen; zie www.Light4Food.com of mail naar HRM@Light4Food.com

HOFFZ
INTERIOR

Hoffz Interieur is een interieurgroothandel in de landelijke sfeer
en heeft een dealernetwerk door Europa met Nederland als
voornaamste markt. Tevens beschikken we over een Brandstore in
Roermond die ook dienst doet als showroom voor onze dealers.
Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

PROACTIEVE
ADMINISTRATIEVE KRACHT m/v
voor onze groothandel in Baarlo
Parttime, min. 20 uur en max. 32 uur per week

CREATIEVE
ENTHOUSIASTE KRACHT m/v
voor onze Brandstore in Roermond
Parttime, min. 24 uur en max. 32 uur per week
Voor meer inhoudelijke informatie
verwijzen wij u naar onze website www.hoffz.nl/joboffer
Contactpersoon: Carola van der Weide, carola@hoffz.nl

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS
ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€
€ 7999,7999,-

Sorrento Plus
Sorrento
252 + 186Plus
cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet
oven,
kookplaat,
keramiek
252 + 186met
cm:koelkast,
kastwand
186
cm, eiland
252 xwerkblad
97 cm
afzuigkap, met
vaatwasser
5 jaarkookplaat,
apparatuurgarantie.
Compleet
koelkast,enoven,
keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.
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In deze greeploze keuken
In deze greeploze keuken

HORST

Witveldweg
HORST100
(Gevestigd
binnen Interchalet)
Witveldweg
100
T. 077-3982234
(Gevestigd
binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13
ROERMOND

(Gevestigd
tegenover Retailpark)
Burghoffweg
13

T. 0475-691548
(Gevestigd
tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN

InHEERLEN
de Cramer 148
(Gevestigd
de Woonboulevard)
In deopCramer
148
T. 045-5751230
(Gevestigd
op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

Versterk
Versterk ons
ons Superteam!
Superteam!
Kom
Kom werken
werken bij
bij Superkeukens.
Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGERVAREN
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGLEERLING
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
GEZOCHT:
(VESTIGINGBACKOFFICE
ROERMOND)MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Geïnteresseerd?
voor meer informatie.
Stuur je motivatieBezoek
incl. cvwww.superkeukens.nl
naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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TOBEENAAJE
TOE AAN
IETS N
TS
NIEIUEW
NIEUWSS?
?

