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Vroege ‘vastelaovend’
bij Britse Boete Zitting
Op de parkeerplaats naast jongerencentrum ’t Mafcentrum in Maasbree vond op zaterdag 3 februari voor de achtste keer de Britse Boete Zitting plaats. Optredens waren
er van artiesten uit heel Peel en Maas. Zo mochten onder andere de Batjakkers, met leden uit Egchel en Panningen, hun nummers zingen. Verder kwamen onder meer
Aod Prinse Kepèl, Springlaevend, Meine Mutti en De Bubs langs. Als verrassing voor de organisatie voegden verschillende prinsen uit Peel en Maas zich bij het publiek dat op
het buitenfeest was afgekomen. “Iedereen straalde 111 procent enthousiasme uit”, zo laat de organisatie weten. “We zijn ontzettend tevreden en hebben de editie van
2019 reeds in het vizier onder een nieuw motto: ‘100 procent vestelaovend kinse veere achter roëte, maar 111 procent dét veerse boëte’.”

Verschil in hoogte en puin in grond

Problemen bij huizen op
Stox en Schrames
Bewoners van de nieuwbouwwijken Stox in Panningen en Schrames in Helden ondervinden veel last van
hoogteverschillen tussen woningen. CDA-raadslid Roel Boots stelde onlangs vragen over de problemen aan
wethouder Raf Janssen. Die zei het probleem te kennen, maar legt de verantwoordelijkheid bij
projectontwikkelaar Wonen Limburg.
Op sommige plekken in de wijken
is het hoogteverschil tussen huizen
zeventig centimeter, zo zegt Roel
Boots die met een CDA-delegatie
ging kijken in de wijken. “We hebben
een vijftal gezinnen bezocht en zijn
erg geschrokken van wat we zagen
en hoorden. Je kunt je voorstellen dat
sommige mensen met de handen
in hun haar zitten”, liet de politicus
weten.
Lees verder op pagina 04
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Roggelseweg in Helden gevaarlijk

Met 80 kilometer per uur bebouwde kom in
In de HALLO van donderdag 1 februari deed kroegeigenaar Frank van
Meegen een oproep om van onder andere de Molenstraat in Helden een
30-kilometerzone te maken. Heldenaar Theo Geurts vindt dat een prima
idee, maar hij wil graag ook de aandacht vestigen op het verlengde van
de Molenstraat, de Roggelseweg. “Auto’s komen hier met 80 kilometer
per uur de bebouwde kom binnen gejaagd.”
De snelheid van het verkeer is het
probleem, vertelt Theo. “De gemeente
heeft metingen gedaan naar de
snelheid van de langskomende auto’s.
Bij ons in de buurt ligt een verplichte
oversteekplaats voor fietsers. Auto’s
mogen daar maar 50 kilometer per
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uur. Van alle voertuigen die van buiten
het dorp komen, rijdt volgens de
meting van de gemeente 90 procent
harder dan 50 en ongeveer de helft 80
of harder. Eén procent rijdt zelfs harder
dan 100 kilometer per uur. Er komen
hier duizenden auto’s per dag voorbij,
dus dat zijn nogal wat auto’s die veel
te hard rijden.”

Paar seconden om
over te steken
Theo en zijn vrouw hebben vier
kinderen die vrijwel iedere dag de
weg moeten oversteken. “Elke morgen
zeggen we tegen ze dat ze goed op
moeten letten en niet zomaar moeten oversteken. Ook als ze dan moeten
wachten. Van ons mogen ze te laat
op school komen als dat de reden is.”
Volgens Theo verschuilt de gemeente
zich achter het feit dat er geen grote
ongelukken zijn gebeurd op het stuk
weg. “Het is juist de bedoeling dat ze
preventief bezig zijn. Ik wil me niet
voorstellen dat één van mijn kinderen de eerste is die hier een ongeluk
krijgt. De politie reageerde wel meteen op mijn vraag en controleerde al
een paar keer op snelheid.”

Bloembakken op de
weg plaatsen
De oversteekplek is ook p
 opulair
bij wandelaars en fietsers, zeggen
Theo en zijn vrouw. “Zeker in de
zomer. Daar zitten ook ouderen bij en
mensen met een rollator. Die steken
niet zo snel over. Als er dan auto’s

met 100 aan komen gereden, moeten
ze echt doorlopen. Je hebt aan beide
kanten maar ongeveer 100 meter
zicht, dus de auto’s zijn binnen
een paar seconden bij je. Daarbij
is de drempel die er ligt niet heel
nuttig. Daar voel je als automobilist
amper iets van.” Theo begon een
Facebook-pagina over het onderwerp
(Roggelseweg Helden veilig) en
ontving naar eigen zeggen al
ontzettend veel reacties. “Het leeft
zeker. De pagina staat sinds vrijdag
online en mijn inbox stroomt sindsdien
over. Veel mensen willen blijkbaar
een veiligere weg, waar minder hard
gereden wordt.”
Net als bij de Molenstraat, in feite

dezelfde weg, is provincie Limburg
verantwoordelijk voor het beheer.
Theo schreef de gemeente en het
Dörper Overleg al verschillende
keren aan over de problemen,
maar kreeg hetzelfde antwoord:
de verantwoordelijkheid ligt bij de
provincie. “Dat vind ik te makkelijk.
Waar een wil is, is een weg. Zeker
in de politiek. Er kan toch wel
over gepraat worden. De politieke
partijen in Peel en Maas zijn wel
geïnteresseerd en ik ben met ze in
gesprek. Misschien dat zij iets kunnen
betekenen. Overigens heb ik ook met
Frank van De Zoes gepraat over zijn
idee van de 30-kilometerzone. Het zou
dom zijn als we de plannen van één

straat niet bundelen. Dan kunnen ze
de hele weg in één keer aanpakken.
Ik zou al blij zijn als de auto’s hier 50
zouden rijden.”
Theo snapt ook dat de meeste
aanpassingen alleen op langere
termijn mogelijk zijn. “Ik heb daar wel
ideeën over, maar het is aan de juiste
mensen bij de provincie en gemeente
om daar over na te denken. Ik zou
wel graag zien dat er op de korte
termijn kleine aanpassingen worden
gedaan. Dat er een bord komt waarbij
mensen gewezen worden op de
oversteekplaats of dat er bloembakken
of iets dergelijks op de weg worden
gezet. Dan moeten de auto’s wel
afremmen.”

Weinig belangstelling

Vooral overeenstemming bij
debat in Meijel
De politieke debatten over de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart willen nog niet echt loskomen. De eerste, in november vorig
jaar, was misschien nog te vroeg, maar ook bij die van woensdag 31 januari ontbrak het vuurwerk. De meest opmerkelijke dingen waren dat de
politieke partijen het bij veel punten het met elkaar eens zijn en de geringe publieke belangstelling.
Zinnen als: ‘ik beaam de woorden van…’, ‘daar verschillen we
niet zoveel van mening over’ en ‘in
principe denken we daar hetzelfde
over’ kwamen veel voorbij tijdens
het debat in Meijel dat werd georganiseerd door Ondernemend Meijel,
Dorpsoverleg Meijel en Stichting
Peelport/Peelgeluk. Paul Sanders,
lijsttrekker van de VVD, bevestigde
dat zelf ook toen hij bij het afsluitende vragenhalfuurtje de opmerking: ‘Hèhè, komt het debat toch nog
een beetje op gang’, maakte. Voor
de rest was het vaak elkaar aanvullen en gelijk geven.
PvdA/GroenLinks, CDA, VVD,
Lokaal Peel&Maas en Lars Hanssen

namens Ton Hanssen waren
aanwezig bij het debat. Het waren
echter vooral de mensen in de zaal
die leven brachten in het debat.
Zo werd bij een moment waarbij
eigenlijk een vraag moest worden
gesteld, een sneer uitgedeeld aan de
politieke partijen. “We hebben jullie
vier jaar lang niet gezien of gehoord
in Meijel, alleen op de momenten
dat jullie je als partij moesten laten
gelden”, vertelde een aanwezige.
“Jullie zijn het vanavond alleen
maar met elkaar eens en verschillen
eigenlijk niet al te veel van elkaar. En
na de verkiezingen bakkeleien jullie
weer vier jaar verder. Geen wonder
dat veel mensen niet geïnteresseerd

zijn in de lokale politiek.”
Daar werd meteen de vinger op
de zere plek gelegd. Met zo’n veertig
bezoekers was het niet druk in de
grote zaal van gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. Als je dan ook
nog de mensen eraf telt die een
connectie hebben met één van de
politieke partijen, blijft er qua publiek
nog maar heel weinig over. De paar
mensen die wél uit interesse kwamen
opdagen, waren er vooral omdat ze
betrokken waren geweest bij een
politieke beslissing de afgelopen
raadsperiode. Zo vertelde een huisarts
over intensieve veehouderij en de
invloed op de gezondheid van de
mensen en was er een makelaar

die duidelijk maakte dat er op het
gebied van wonen absoluut iets
moet gebeuren.
Ook de organisatie van het
debat merkte dat de belangstelling
miniem was geweest. Waar in de
jaren negentig de zalen volgens de
organisatie nog uitpuilden van de
mensen, is dat nu absoluut niet meer
het geval. Om de belangstelling aan
te wakkeren stelde de organisatie
voor ieder jaar een dergelijke avond
te houden om zo de partijen en
wethouders eventueel tot de orde te
roepen. De partijen konden zich wel
vinden in het voorstel. Wellicht dat
volgend jaar meer mensen van zich
willen laten horen.
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Reconstructie met minder bomen

Willem van Hornestraat Helden op de schop
De Willem van Hornestraat in Helden vanaf de Roggelseweg tot de aansluiting op de John F. Kennedylaan in
Panningen wordt onder handen genomen. Hierdoor moet de straat veiliger worden voor fietsers en voetgangers.
Maar daarvoor moeten waarschijnlijk wel een hoop bomen wijken en dat vindt de betrokken werkgroep,
bestaande uit buurtbewoners, jammer.

Volgens de huidige plannen van
gemeente Peel en Maas, worden
de meeste bomen op het eerste
deel van de Willem van Hornestraat
tussen de Roggelseweg en de
Averbodestraat gekapt. Hierdoor kan
de weg breder worden gemaakt en
dus een bredere fietssuggestiestrook
worden gecreëerd. Ter hoogte van het

huidige zebrapad komt een nieuwe
oversteekplaats, waar voetgangers
in twee keer veilig over moeten
kunnen steken. Daarnaast wordt de
inrichting van de weg aangepakt bij
de twee bushaltes. Ook daar komt een
oversteekplaats, zodat voetgangers
veilig over kunnen steken en komt er
voor fietsers een vrij liggend fietspad

door het park. De totale kosten
hiervoor zijn begroot op 580.000 euro.

Achtduizend voer
tuigen door de straat
Het plan om de doorgaande weg
van Helden naar Panningen aan te
pakken, ontstond twee jaar geleden

Herinrichting in april gereed

Veiligheid Kennedyplein
Maasbree onderzocht
Maasbree heeft haar keuze gemaakt: het Kennedyplein in Maasbree wordt over een aantal weken verfraaid
en zou in april klaar moeten zijn. Waar enkel nog aan wordt gewerkt, is de veiligheid op en rondom het dorpsplein, zo laat Dorpsoverleg Maasbree weten.
De opdracht is de deur uit, laat
Bart Linssen van het dorpsoverleg
weten. “Het duurt zo’n acht weken
voordat alles geleverd is, zoals het
groen, maar uiteindelijk moet het
plein in april zijn ingericht zoals
op de tekeningen die we hebben
laten maken.” Het dorpsoverleg
was tevreden met de respons die zij
kreeg op de poll die enkele weken
geleden in het leven was geroepen.
“Van alle stemmen die we online
op Facebook kregen en op papier
via de Dorpsdagvoorziening (DDV),
was uiteindelijk 86 procent vóór
verandering van het plein”, aldus
Linssen. “Er werd een duidelijke
voorkeur uitgesproken en daar waren
we blij mee.”

Input geleverd
vanuit het dorp
Online kreeg het overleg nog de
opmerking van inwoners waarom
gekozen was voor maar twee opties:
kiezen voor het plan dat was ontworpen, of niets doen en het plein zo

laten. Te weinig keus, vonden sommige Maasbreenaren. “Er waren al
drie avonden met betrokkenen vooraf
gegaan aan die poll, dus er was
goed over nagedacht”, aldus Linssen.
“De werkgroep heeft het uitgewerkt,
er is input geleverd vanuit het dorp.
We hebben geprobeerd iedereen erbij
te betrekken en iedereen te bereiken.”

Parkeerplaats
vindbaarder maken
Gemeente Peel en Maas werkt
momenteel nog aan de verbetering
van de verkeersveiligheid op en rond
het plein. “Er kwamen alsnog veel
reacties over de veiligheid rondom
het plein, over parkeeroverlast en
het feit dat schoolgaande kinderen
er niet veilig kunnen oversteken”,
vertelt Linssen. “De gemeente zoekt
nu uit wat de beste oplossing is
en op welke locatie eventueel een
zebrapad gemaakt kan worden.”
Dat heeft volgens het dorpsoverleg
nog wat voeten in de aarde, omdat
binnen 30-kilometerzones niet

vaak oversteekplaatsen worden
gerealiseerd. Daarnaast is het
dorpsoverleg toegezegd dat er tien
verkeersborden geplaatst worden die
andere parkeerplaatsen, onder andere
aan de andere kant van de basisschool
aan Op de Kemp, vindbaarder maken.
Directeur Lia Roefs van basisschool
De Violier laat weten regelmatig in
gesprek te zijn met de gemeente over
de verkeersveiligheid op en om het
plein. “Straks moet voor de ouders en
kinderen duidelijk zijn waar ze zich
veilig kunnen bewegen”, vertelt ze.
“Als school hebben we uitdrukkelijk
gevraagd om een zebrapad ter hoogte
van de bieb en die komt er, heeft de
gemeente gezegd. We zijn blij als het
plein straks weer een leefbaar en
veilig plein is. Dan willen we ouders
ook weer gaan stimuleren met de fiets
te komen in plaats van met de auto.”
Het nieuwe Kennedyplein wordt
gerealiseerd met financiële steun van
onder andere de gemeente (50.000
euro), een donatie van 15.000 euro
van de Rabobank en steun ‘in natura’
van ondernemers uit het dorp.

al. Er werd een groepje inwoners
gevormd dat verder met gemeente
Peel en Maas op het plan zou gaan
borduren. “De gemeente telde dat
er achtduizend voertuigen door de
straat komen per etmaal en daar is die
niet op berekend”, laat de werkgroep
weten. “Als werkgroep hebben wij
onze voorkeuren en suggesties voor
de reconstructie doorgegeven. Op
basis daarvan is uiteindelijk een
concept gemaakt. Wij wilden zo veel
mogelijk groen behouden en het
liefst een zebrapad bij de bushalte.
Maar jammer genoeg bleek niet alles
verkeerstechnisch haalbaar, zo hebben
we ons door de gemeente laten
vertellen.”
In het oorspronkelijke plan van
de gemeente zou enkel het fietspad
op het eerste deel van de Willem
van Hornestraat aangepakt; daar
was 225.000 euro beschikbaar voor
gemaakt in de gemeentebegroting
van 2016. Omdat de werkgroep aangaf meer aandacht te willen voor de
verkeersveiligheid van voetgangers bij
de verderop gelegen bushaltes, werd
besloten ook een stuk van de straat na
de Averbodestraat bij de reconstructie te nemen. Wethouder Paul Sanders
liet daarnaast tijdens een raadsverga-

dering weten dat het asfalt op het stuk
bij de bushaltes erg slecht is en aangepakt moet worden.

Aansluiten
J.F. Kennedylaan
De gemeenteraad van Peel en
Maas besloot dinsdag 16 januari in
te stemmen met het verhogen van
het budget voor de reconstructie met
175.000 euro om de straat veiliger
te maken. Het vrij liggende fietspad
wordt door provincie Limburg gesubsidieerd voor 180.000 euro, maar
hiervoor moet het project wel dit jaar
uitgevoerd worden. Uiteindelijk zou de
straat straks beter moeten aansluiten
op de John F. Kennedylaan.
De werkgroep is afgelopen januari
nog geïnformeerd over de huidige
plannen en het aangepaste budget.
Binnenkort staat nog een overleg
gepland met de gemeente over de
huidige plannen. “We hebben nog
wat vragen en wensen als werkgroep,
zoals dempers voor de huizen die
trillingen van het vele verkeer
tegenhouden. Of daar nog een mouw
aan te passen is, weten we nog niet.
Het plan ziet er niet verkeerd uit in
elk geval.”

“Doodgewone zaken
bespreekbaar maken”

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

Huisje, boompje, beestje…
Heb ik alles goed geregeld?
Situatie (namen zijn ﬁctief):
Menno en Evi zijn al een aantal jaren gelukkig met elkaar. Ze wonen
samen in het huis van Menno. Het huis is recentelijk verbouwd met
eigen spaargeld van Evi. Deze verbouwing was nodig, omdat hun
eerste kindje op komst is. Menno en Evi hebben nog niks geregeld
voor hun situatie; dat vinden ze niet nodig. Bedoeling is dat ze wel
een keer gaan trouwen.
Vraag: moeten Menno en Evi iets regelen?
Het is heel belangrijk dat Menno en Evi iets gaan regelen, ongeacht
of ze gaan trouwen of niet. In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, zijn samenwoners juridisch gezien niks van elkaar. Dat betekent dat samenwoners niks van elkaar erven in geval van een overlijden. Dat betekent dat Menno en Evi niet van elkaar zullen erven.
Hun kind zal hun erfgenaam zijn.
Daarnaast geldt voor samenwoners een strakke scheiding van vermogens: dat wat van Menno is, is en blijft van Menno; dat wat van Evi is,
is en blijft van Evi. Dat betekent dat het huis altijd van Menno blijft.
Ook als Menno en Evi besluiten om te gaan trouwen, dienen ze
van alles te regelen. Door de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht die gelden vanaf 1 januari 2018 zijn een heel aantal
zaken veranderd.
Meer weten?
Wilt u meer weten over samenwonen en/of trouwen? Bezoek onze
gratis informatieavonden op diverse locaties in de regio. Zie onze
website: www.consendo.nl
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Problemen bij huizen op
Stox en Schrames
Het probleem is volgens
wethouder Janssen ontstaan doordat
er verkeerde peilhoogtes zijn gebruikt
bij het bouwen van de huizen.
“De ontwikkelaar, Wonen Limburg, is
daar verantwoordelijk voor”, aldus de
wethouder. “Wij adviseren slechts op
het gebied van peilhoogtes. Ons treft
geen blaam.” De wethouder gaf aan dat
de gemeente vanaf nu een dubbelcheck
op het bouwpeil gaat voeren, voordat
wordt gestart met de bouw van nieuwe
huizen. Hiermee hoopt de gemeente

Auto op zijn kant
in Meijel
De brandweer van Meijel moest op donderdag 1 februari naar
de kruising tussen de Bosrand en de Kruisstraat. Twee voertuigen
waren met elkaar in aanraking gekomen, waarna er eentje op
zijn zij belandde. “Een persoon kon niet zelfstandig meer uit het
voertuig komen”, schrijft de Meijelse brandweer op Facebook.
De brandweer verschafte toegang voor de mensen van de
ambulance, en haalde vervolgens de betreffende persoon uit
de auto. (Foto: Brandweer Meijel)

nieuwe problemen te voorkomen.
Om de problemen op de Loenhofstraat
in de wijk Stox op te lossen, werd een
gedeelte van die straat verhoogd.
“Goed dat dat gebeurd is”, aldus Boots.
“Het is belangrijk dat het probleem
nu onder de aandacht is en dat de
mensen weten waar ze terecht kunnen
en dat er dus een oplossing gezocht
kan worden. De wethouder heeft
toegezegd in gesprek te gaan met de
bewoners van Stox. Daar ben ik blij om.
De vragen over de Schrames liggen

nog bij de wethouder. Daar verwacht
ik binnenkort de antwoorden op
te krijgen.” Boots stelde ook nog
vragen over de slechte grond in de
nieuwbouwwijken. Volgens hem
zit er veel puin in de grond en trekt
regenwater heel langzaam de grond
in. Die problemen waren nieuw voor
de gemeente. Wel gaf de wethouder
aan dat ook hier de gemeente
niet verantwoordelijk is, maar de
betreffende projectorganisatie moet
worden aangesproken.

Geld van provincie
voor Panningen en Kessel
Provincie Limburg ondersteunt twee projecten in Peel en Maas met een financiele bijdrage. In totaal steekt de
provincie 850.000 euro in de gemeente. Een half miljoen euro is bestemd voor het project Maasboulevard in Kessel
en 350.000 euro gaat naar het verder opknappen van het centrum en de aanpak van winkelleegstand in Panningen.
Bij het project Maasboulevard
in Kessel wordt de oever aan de
Maas aangepakt en verbouwd.
In totaal kost het project één
miljoen euro. “Een mooi project dat
breed gedragen wordt in Kessel”,
aldus gedeputeerde Eric Geurts,
verantwoordelijk voor Toerisme. “Het
is bedacht door het Dorps Overleg
Kessel en in onze ogen van groot
belang voor de verdere ontwikkeling
van het toerisme in deze regio.
Het plan past ook in het Actieplan
Waterrecreatie Midden- en NoordLimburg. We zijn hier blij mee.”

In Panningen gaat 300.000 euro
naar het plan voor het herinrichten
van het gebied rondom het Huis van
de Gemeente. In het project moet
de verbinding tussen het centrum,
het Huis van de Gemeente en het
Wilhelminapark versterkt worden.
“Panningen heeft een gevarieerd
en interessant winkelaanbod”, zegt
Eric Geurts. “Maar de relatie tussen
sommige gebieden is nog onvoldoende en het parkeren kan verder
geoptimaliseerd worden; dit ondersteunen we graag.”
Daarnaast gaat een gedeelte van

het provinciale geld, 50.000 euro,
naar de aanpak van winkelleegstand
in Panningen. “Panningen is een kern
met een bovenregionale functie”,
aldus gedeputeerde Hans Teunissen
van Ruimtelijke Ordening. “Gemeente
en winkeliers zijn erg actief in het
bestrijden en voorkomen van winkelleegstand met een eigen en opvallend
centrummanagement. Deze succesvolle aanpak ondersteunen wij van
harte, ook om de ervaringen die daarmee worden opgedaan onder de aandacht te brengen van gemeenten en
ondernemers in soortgelijke kernen.”

Praktijklab in De Fabriek
Studenten van Fontys Hogscholen, Zuyd Hogeschool en ROC Gilde gaan vanaf half februari aan de slag in
praktijklabs. Eén daarvan is gevestigd in activiteitencentrum De Fabriek in Maasbree. Als toekomstige
medewerkers in de zorg, combineren de studenten leren en werken in het praktijklab.
In een praktijklab werken studenten samen met professionals aan
praktijkvraagstukken die zij benaderen
vanuit alles aspecten van positieve
gezondheid. De studenten krijgen
begeleiding van medewerkers en
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docenten. De verwachting van de
initiatiefnemers is dat de studenten en
docenten met hun actuele kennis ook
kunnen bijdragen aan innovatie
binnen de organisaties. Fleur is één
van de deelnemende studenten. “Het

lijkt me wel een mooie uitdaging om
aan zo’n nieuwe opleiding deel te
nemen waarin je ruimte hebt je eigen
pad uit te stippelen en samen met de
partners echt iets kunt betekenen voor
bewoners”, aldus Fleur.

HALLO in Serfaus
De vier vrienden John Leurs uit Helden, Nick Tijssen uit Eindhoven, Maarten Bolk uit Antwerpen en
Roger Gielen uit Beringe gingen onlangs op wintersport. In de Oostenrijkse Alpen streken ze neer in
Serfaus. Tijdens hun ski-avonturen besloten ze af en toe een momentje te pakken en de HALLO te lezen.
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nieuws 05

Beringse kinderen in de
wegenbouw
De kinderen van groep 1, 2 en 3 van basisschool Onder de Linden in Beringe kregen onlangs een echte
praktijkles. Naast de school wordt al een tijdje aan de weg gewerkt en de leerlingen vonden dit zo interessant
dat besloten werd een kijkje te nemen. De mannen van wegenbouwbedrijf BLM gaven de kinderen een echte
praktijkles.

AED in Maasbree
verplaatst
De AED die op het adres Achter de Hove 4a hing, is verplaatst naar
MFA Hoës van Bree op het Kennedyplein. De nieuwe locatie werd
gekozen, aangezien bij het MFA veel bezoekers komen en het een
centrale plaats in Maasbree is. De AED hangt buiten aan de voorzijde
van het Hoës van Bree bij de ingang van de dorpsdagvoorziening.

“De kinderen van de onderbouw
van Onder de Linden hadden al
meerdere keren polshoogte genomen
bij de werkzaamheden”, laat de school
weten. “Toch was dit volgens enkele
gefascineerde kinderen uit groep 1, 2
en 3 nog lang niet genoeg.” Ze wilden

meedoen en de BLM-medewerkers
vonden het een prima plan. “Met de
schep op de nek gingen we richting
het werkterrein”, aldus de school. “De
werkmannen hebben laten zien hoe
afvalwater en regenwater gescheiden
worden, welke leidingen er in de grond

liggen en hoe die opgespoord worden
en de kinderen mochten buizen aan
elkaar koppelen, gaten graven en ook
op de minigraver en de grote kraan. De
passie waarmee de mannen van BLM
vertelden over hun vak was intens,
daar kan geen leerkracht tegenop.”

Ambulance terug
in brandweerkazerne
In de brandweerkazerne in Panningen is sinds donderdag 1 februari weer een ambulance gestationeerd.
AmbulanceZorg Limburg-Noord besloot na 1,5 jaar afwezigheid weer een ambulance in Panningen te plaatsen.
Zo moeten de hulpdiensten dichter bij de landelijke norm komen wat betreft het ter plaatse zijn bij een noodgeval.

Na het afbreken van verzorgings
tehuis De Wietel in Panningen
verhuisdede ambulance al naar
de kazerne, maar 1,5 jaar geleden

v erdween de standplaats. Meldingen
uit Peel en Maas werden daarna
opgepakt door de ambulances die in
Roggel, Blerick of Venlo gestationeerd

waren. Die bleken echter niet te
kunnen voldoen aan de landelijke
norm bij spoedgevallen. De landelijke
norm is dat hulpdiensten in 95 procent
van de gevallen binnen vijftien
minuten ter plaatse moeten zijn vanaf
het moment dat de melding bij de
centrale binnenkomt.
In de hele regio Limburg-Noord
was in ruim 91 procent van de
gevallen binnen een kwartier de
ambulance op de plek gearriveerd.
“We monitoren constant de prestaties
en we haalden de norm hier dus niet”,
vertelt Peter Krebbekx, manager
operations bij AmbulanceZorg
Limburg-Noord. “Uit onze analyse
bleek dat in de regio Peel en Maas
de grootste verbetering kon worden
bewerkstelligd als er weer een
ambulance in de kazerne kwam te
staan. Vandaar dat er sinds 1 februari
weer eentje gevestigd is daar.”
De ambulance wordt zeven dagen
per week bemand tussen 08.00 en
16.00 uur. (Foto: Brandweer Panningen)

Omdat de AED buiten hangt,
kan hij 24 uur per dag gebruikt
worden voor de alarmering van
burgerhulpverleners. Hierbij wordt
een groep burgerhulpverleners
per sms opgeroepen om naar een
slachtoffer in de buurt te gaan
en indien nodig te starten met

reanimatie. Een andere groep
burgerhulpverleners wordt per
sms opgeroepen om eerst de AED
te gaan halen en om vervolgens
naar het slachtoffer te gaan.
Kijk voor meer informatie en om
burgerhulpverlener te worden op
www.hartvoorpeelenmaas.nl
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Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en het
medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van

Ria Bouten-de Bruijn
Het medeleven was voor ons een steun en troost.
Een bijzonder woord van dank aan allen die haar met liefdevolle
zorgen hebben omringd.
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Familie De Bruijn, Familie Bouten, Familie Lenders
Panningen, februari 2018

Met groot verdriet nemen wij afscheid van ons oud-lid

Ruud van der Elsen
Ruud was Prins in 1999 van de Kuus oeht Kepèl.

Rosalie
3 februari 2018
Dochter van
Roy Meuwissen
en Kristy Jacobs
Zusje van Julian
Montforterweg 12a
6067 GD Linne
Rommelmarkt bij SSH sporthal.
Op 25 feb organiseren wij een
gezellige indoor rommelmarkt in
de sporthallen van SSH Piushof 137
5981VW Helden-panningen.
Voor info of boeken tel. 06 24 45 28 10
of 06 51 89 07 60 of via
www.heldensmarkten.nl
Nieuwe cursus BabyMassage
19-26 febr. en 5 maart bij Lekker Laeve!
Aanmelden op lekkerlaeve.nl
Landbouwgrond te koop/te huur
gevraagd. 06 25 10 40 01.

Wij wensen zijn naaste familie heel veel sterkte toe.

Bedankt
Zoveel bloemen, zoveel kaarten,
zoveel warme woorden en zoveel troost

Bestuur en leden van
V.V. “De Kuus oeht Kepèl”
Panningen

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven bij het overlijden van

Mia Vaes-Verheijen

Een warmer en mooier afscheid van

Familie Vaes-Verheijen

Pierre Verheijen
hadden wij ons niet kunnen wensen.

Onlangs hebben we het trieste bericht ontvangen dat op 66- jarige
leeftijd onverwacht is overleden ons lid

Kevin Jackson
Ons medeleven gaat uit naar de familie Jackson en wij wensen hen
veel sterkte om dit verlies te dragen.
Bestuur en leden Schutterij St. Anna, Maasbree.

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.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

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

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Uw belangstelling, de lieve reacties, de vele kaarten,
bloemen en de gift aan KWF heeft ons goed gedaan.
Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd
en willen u allen daarvoor hartelijk danken.
Annelies Verheijen-Ebus
Kinderen en kleinkinderen

Meditatie op zondag.
Meer rust in je hoofd, balans in jezelf.
18 Februari starten we met 7 nieuwe
meditatielessen. Plaats: “Lekker Laeve!”
Helden. Door gecertificeerd meditatiecoach. info:mjccbultman@live.nl
06 17 15 97 43.

Mindfulness, geen hype,
maar ´n wetenschappelijk bewezen
effectieve training bij stress, angst en
burn-out klachten. Dinsdagav. 27 mrt.
start weer ‘n training in Panningen.
www.sensus-pvs.nl/06 13 74 75 29
(Vergoeding vaak mogelijk).

Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.

Te koop vastkokende en kruimige
aardappelen, verse groenten
groot soeppakket 1.75 1kg prei
1.zak booremoos 1.25 speciaal
voor carnaval. Met carnaval zijn
we gesloten. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.

Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
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.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.
Tk gevraagd landbouwmachines o.a
wentelploegen/frees/kopeg/kipper/
mesttank/weisleep/weilbloter/
schudder/hark/maaier/tractors enz
alles aanbieden. V Dijk 06 19 07 69 59.

Anders omgaan met stress.
Niet vanuit ‘n automatische reactie
of ingesleten patronen, maar vanuit
een andere, effectievere houding.
Mindfulness training: individueel of
in ‘n groep! www.sensus-pvs.nl.
(vergoeding vaak mogelijk).
Pedicure aan huis.
Bel voor informatie of een afspraak.
Petra Vossen 077 462 22 04.
Workshop begrijpend lezen
voor VO 3 lessen a 1,5 u € 94,50.
Workshop begrijpend lezen voor groep
7/8 3 lessen a 1 u € 64,50.
Informatie en opgeven: 06 50 27 19 73
of info@reachup.nl www.reachup.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

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

Wij zijn zeer dankbaar voor alle blijken van medeleven
bij zijn ziekte en overlijden.

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

Verhuur tijdelijke woonruimte.
Tijdelijke 4-persoons woonruimte te
huur in Baarlo. Compleet ingericht.
Geen huisdieren. Info 06 30 86 14 76.
Gamma Helden ruimt op:
Alle showmodellen woonmeubelen
70% korting! Alle eetkamerstoelen
1 + 1 gratis!
Kater snel weg ermee. Kater of
hoofdpijn, weg ermee, 50% korting
op alles. Kringloopwinkel Twedde
Kans Horst en Brocante Hal Limburg.
Ook voor klussen, transporten en
woningontruiming. Speulhofsbaan 7a
Meterik 06 21 23 88 89.

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

Gemeente
beste werkgever

Gemeente Peel en Maas
heeft op dinsdag 6 februari één
van de Beste Werkgever-awards
in ontvangst mogen nemen. De
gemeente won de prijs in de
categorie Gemeenten. Samen
met achttien andere organisaties
mag de gemeente zich een jaar
lang Beste Werkgever 2017/2018
noemen en het bijbehorende
keurmerk gebruiken.
De Beste Wergever-awards zijn
een initiatief van de bedrijven
Effectory, gespecialiseerd in feedback vanuit werknemers, en
vacaturebank Intermediair. Ze
maakten de winnaars bekend
tijden het Beste Werkgevers Ontbijt
in Amsterdam op dinsdag 6 februari. Het was de eerste keer dat de
keurmerken werden uitgereikt.

Peelpunt
naar nieuwe
locatie
Het informatiepunt van de
Meijelse promotieorganisatie
Peelgeluk verhuist binnenkort
naar een nieuwe locatie in het
dorp. Het punt lag voorheen in
de Meijelse kerk, maar wordt
straks gevestigd in een pand op
het Raadhuisplein.

Het nieuwe Peelpunt is een
samenwerking tussen Stichting
Peelport, waar Peelgeluk onder
valt, en Toeristisch Platform Peel
en Maas. “De werkgroep gaat
binnenkort van start met de
inrichtingsplannen”, zo schrijft de
organisatie op Facebook.
Bij het Peelpunt is informatie
zoals wandel- en fietsroutes te
verkrijgen en de werknemers
kunnen tips en advies geven
over de omgeving. Daarnaast
biedt het Peelpunt verschillende
streekproducten aan uit Meijel en
de omgeving.

en zo 07
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GEPLUKT Josephine Rozenberg-de Jongh
geweest, waarna ik weer aan de slag
ben gegaan. Totdat een reorganisatie
daar een einde aan maakte.”

Schrijfcursus in ZuidFrankrijk
In de periode dat Josephine thuis
zat, ontmoette ze Wim Derks. “Hij zei
mij dat alles met een reden gebeurt
en ik op signalen moest letten. Dan
zou mij duidelijk worden wat ik kon
gaan doen.” En dat gebeurde. Op
de radio hoorde ze over een vrouw
die levensverhalen opschreef van
gepensioneerden. Dat leek Josephine
wel wat. “Ik meldde me aan voor een
schrijfcursus in Zuid-Frankrijk om het
schrijven onder de knie te krijgen.
Daar werd ik ontzettend blij van.”
In november 2016 bracht Josephine
haar eerste boek uit: Het dekentje van
Diana. “Dat is het eerste levensverhaal
dat ik heb geschreven, over een
Surinaams meisje dat haar weg moest
vinden in Nederland. Ik vond het zo
inspirerend om te horen hoe zij haar
kansen heeft gepakt in het leven,
dat ik meer verhalen wilde maken
en wijsheden van anderen wilde
ontdekken.”

Wim Hof-methode
De van oorsprong Budelse Josephine Rozenberg-de Jongh woont inmiddels bijna zestien jaar in Helden met haar man en vier kinderen.
Ze is arts van beroep, maar schrijft nu levensverhalen. Daarnaast houdt ze zich bezig met spiritualiteit en intuïtief tekenen. Deze week wordt
Josephine (49) geplukt.
Als kind tekende ze al veel en
graag, maar toen ze ouder werd, deed
ze er jaren niets mee. “Dat stukje creativiteit is terug in mijn leven”, vertelt
Josephine. Een toevallige ontmoeting
met een voorbijganger een aantal jaar
geleden, bracht daar verandering in.
De man, Wim Derks uit Panningen,
vertelde dat hij boeken had geschre-

ven en tekeningen maakte. “Die vond
ik erg mooi en bijzonder. Ik kocht een
kleurboek en wilde zelf ook gaan tekenen. Maar Wim zei dat ik geen kleurboek nodig had, maar zelf aan de slag
kon gaan.”
Een half jaar lang tekende
Josephine elke avond een paar uur
lang, soms zelfs tot diep in de nacht.

PUZZEL

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.

“Ik merkte dat er van alles tevoorschijn kwam als ik maar niet nadacht
over wat ik tekende. Het ging op intuïtie. Twee jaar geleden zijn Wim en ik
samen een clubje ‘intuïtief tekenen’
begonnen. Inmiddels heeft Wim zich
teruggetrokken en kom ik elke maand
met de groep bij elkaar. Op gevoel
kan ik iets zeggen over andermans
tekeningen en zo een idee krijgen van
wat er in het onderbewustzijn speelt.
Het heeft een spirituele kant en werkt
soms helend, zeker als herinneringen
van vroeger naar boven komen. Op die
manier contact of een band met
iemand krijgen, vind ik heel mooi.”
De kracht van tekenen op gevoel
is volgens Josephine dat je de controle
mag loslaten. “Het is een kwestie van
gewoon het potlood over het papier
laten zoeven en zien wat er tevoorschijn komt. Niet oordelen en alles is
goed. Tekenen is niet alleen ontspanning voor jezelf, het is ook je perfectionisme loslaten en gewoon beginnen
zonder plan.”

oudere broer en zus. Josephine ging
naar het gymnasium in Weert en
studeerde daarna geneeskunde in
Rotterdam. “Ik heb een aantal jaar als
zaalarts gewerkt in diverse ziekenhuizen in de Randstad. Daarna heb ik
zestien jaar op het consultatiebureau
gewerkt. Na de geboorte van mijn
jongste zoon ben ik er enkele jaren uit

Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Oplossing vorige week:
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Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

Tekenen op intuïtie
Ook op andere manieren is
Josephine met een stukje spiritualiteit bezig. “Ik heb jaren yoga gedaan
en krachtsport om in vorm te blijven.
Ontspanning is voor mij wandelen of
fietsen in de natuur. Dan maak ik ook
graag foto’s, die ik dan ’s avonds op
Facebook of Instagram zet met een
inspirerende tekst.”
Josephine woont sinds 2003 in
Helden. Ze is geboren in het NoordBrabantse Budel als jongste dochter
van Rotterdamse ouders met een

Momenteel werkt ze mee aan een
boek over ervaringen van mensen met
de Wim Hof-methode van ‘The iceman’
Wim Hof en schrijft ze over een vrouw
die een eetstoornis heeft overwonnen.
Als die boeken zijn afgerond, wil
Josephine haar andere plan oppakken.
“Ik geef al tekenworkshops, maar ik
wil graag nog verder en een andere
vorm van heling leren. Ik wil me
laten bijscholen en dan graag verder
in de hypnotherapie. Zo pak ik toch
het artsenvak weer een beetje op.
En eigenlijk zou ik nog wel een boek
over mezelf willen schrijven.”

www.haardstede.nl
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verenigingen

Boerenbruidspaar
Baarlo
Robin Coenen en Mick Weijers zijn tijdens het Beiers Boeremoosbal
op zaterdag 3 februari uitgeroepen tot het nieuwe boerenbruidspaar in
Baarlo. De bruid en bruidegom maken deel uit van de vriendengroep
De Fieësmutse, die het boerengezelschap vormt.

De avond waarop het nieuwe
gezelschap zich zou presenteren, was
geheel in Beierse stijl en daarom
tot Beiers Boeremoosbal gedoopt.
Verschillende boeren en boerinnen
uit Baarlo hadden gehoor gegeven
aan de oproep om in dirndl of lederhose naar het bal te komen, waar
partydj Otto Wunderbar een optreden verzorgde. De grote dag voor
bruid Robin en bruidegom Mick is

carnavalsdinsdag 13 februari. Rond
de klok van 15.11 uur worden ze
door carnavalsvereniging De Kook
opgehaald bij het ‘kóshoes’ café
De Zwaan in Baarlo. Daarna gaat de
stoet in optocht naar zaal Unitas,
waar het paar om 16.11 uur in de
onecht met elkaar wordt verbonden.
Aansluitend volgt een korte receptie
en wordt de avond afgesloten met
een Beiers feest.

‘Boorebroelof’
in Maasbree
De ‘boorebroelof’ in Maasbree is dit jaar in handen van drie vriendengroepen: DSB, ’t Rooth en ’t Sjwaert. Bruidegom Frank en bruid
Anouk worden carnavalsdinsdag 13 februari in de onecht met elkaar
verbonden op het WoZoCo-plein in Maasbree.
Voor de bruiloft hebben de drie
vrienden zelf een tekst gemaakt op
het après skinummer Scheiss drauf!
van Peter Wackel, dat in de stijl van
de boerenbruiloft en de vriendengroepen is. Voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden Frank en Anouk op
een feestelijke manier thuis door hun
boerenfamilies opgehaald. Daarmee

wordt om 08.44 uur gestart bij café
Niëns in Maasbree en iedereen uit het
dorp mag mee. De trouwerij op het
plein bij het woonzorgcomplex is om
14.55 uur, waarna om 16.55 uur de
receptie plaatsvindt bij zaal Niëns. Die
duurt tot 18.11 uur. Er zijn optredens
van het Maasbreese trio ZoëWieZoë
en van Bjorn en Mieke uit Venray.

Jubileum voor
Joong Harste Bal
Voor het elfde jaar op rij wordt op ‘vastelaovesmaandag’ bij café
Colé in Meijel het Joong Harste Bal gehouden. Het feest staat mede
bekend om de optredens die spontaan worden gegeven door de aanwezigen die het ‘biljartpodium’ betreden.
“Wat hebben we samen met jullie genoten van al die jaren carnavalsmaandag. Iedereen die al die
jaren zijn steentje heeft bijgedragen: dank jullie wel”, laat de organisatie weten. “Aansluitend aan
het feest zullen we het stokje door
gaan geven aan de volgende generatie.” De organisatie laat weten

dat het feest volgend jaar gewoon
een vervolg krijgt. “Hierbij nodigen
we graag alle artiesten nogmaals
uit om nog een keer op ons biljart
podium plaats te nemen en het jubileum te vieren.” Het feest gaat rond
14.00 uur van start. De prins van
Meijel komt rond 14.15 uur naar het
café om het jubileum mee te vieren.
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11 vragen aan prins Jules I

‘Vastelaovend betekent lol
en plezier’

’Idderein verdeent
‘n trio’
Wie ben je?
Mijn naam is Jules Dorssers, 30 jaar oud en zoon van
Peter Dorssers en Lizette Kempen van de Bong. De meeste
mensen kennen me als ‘veurzitter’ van voetbalvereniging
Baarlo. Verder ben ik er actief in de sponsorcommissie en ben
ik spelend lid. Dichter bij huis kennen ze me als stuiterbal,
levensgenieter en feestnummer. Ik woon sinds kort samen in
Baarlo met een ‘Bliericks maedje’, Ellen Clout.
Waar werk je?
Ik werk bij Caroz, een logistiek dienstverlener in Venlo,
als business development manager. In de basis ben ik
verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten en zorg
ik ervoor dat onze klanten de juiste aandacht krijgen. Ik ben
de verbindende schakel tussen de klant en onze interne
afdelingen. Dat is ook wat mij enorm aanspreekt, het continu
in verbinding staan met mensen. Daar krijg ik energie van.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Mijn allermooiste herinnering is de boerenbruiloft van 2014
in ‘Baolder’, die we met onze vriendengroep hebben georganiseerd. Met als thema ‘l’amour de boer’ hebben we Franse
sferen naar Baarlo gehaald. De vrouwen in moulin rouge-stijl
en de mannen strak in pak. Het was één groot feest en een
fantastische ervaring.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
Dat is het veldwachterspak dat ik heb gedragen met de ‘boerebroelof’ in 2014. Het pak is helemaal op maat gemaakt.
De emblemen zijn echte oude emblemen van de korpsrijksen rijkspolitie. Het schouderkoppel was volledig op maat
gemaakt door een schoenmaker, dus er is veel ambachtswerk
in gestoken. Ik draag het pak nog steeds op de dinsdag met
de boerenbruiloft en vaak nog een tweede dag.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’ niet
ontbreken?
Dat zijn er eigenlijk twee. De eerste is op carnavalszaterdag.
Al heel vroeg in de ochtend gaan we op ‘’t fietske’ richting
Blerick om te ontbijten bij de ouders van goede vriend Chris.
Aansluitend gaan we door naar de Parade waar we tot laat
feesten. De tweede traditie is op carnavalsmaandag, waar we
met de hele vriendengroep eten bij mijn ouders. Boerenkool,
rookworst, braadworst, speklappen en kippenvleugels.
Met een goede bodem kunnen we dan de optocht lopen en

daarna de kroegen
in gaan.
Wat betekent
‘vastelaovend’ voor jou?
‘Vastelaovend’ betekent voor mij
lol en plezier, gezelligheid, samen zijn en gek doen. Klinkt
simpel, maar daar komt het voor mij wel op neer.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Ik ben de hele week vrij. Ik ga lekker nagenieten met de
adjudanten, vrienden en familie en misschien nog even een
dagje ertussenuit met Ellen. Op zaterdag heb ik samen met
Daan Bongers een bus naar Winterberg geregeld die vanuit
Baarlo vertrekt. Pikant detail is dat Daan vorig jaar prins was
bij De Kook en tijdens het voorbereiden van deze reis gelukkig helemaal niet in de gaten heeft gehad dat ik prins werd.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Dat ging eigenlijk vrij gemakkelijk. Na Nieuwjaar en het officiële prinsenraden, ben ik de laatste twee weken iets vaker
voor het blok gezet. De laatste week hebben mijn adjudanten en ik het wel vaker benauwd gekregen. Dat het leeft in
Baarlo is ons wel duidelijk geworden, dus dat is een goed
teken.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Hij moet onbeperkt Polonaises kunnen lopen, een Rood, geel
& groen hart hebben, Initiatief nemen, Niet te serieus zijn en
Sociaal betrokken. Dat is een echte prins voor mij.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2019?
Binnen mijn vriendengroep zie ik Ben Stevens en
Niels Bongers nog wel een keer prins worden. Toch ga ik voor
Salvatore Cunsolo, want hij voldoet in mijn ogen helemaal
aan bovenstaande omschrijving van een goede prins.
Dat zou leuk zijn!
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Als iemand die het net even iets anders heeft gedaan dan zijn
voorgangers. We breken dit jaar met de jarenlange traditie
van De Kook waar het motto bestaat uit twee zinnen met
rijm. Verder hebben we een eigen nummer ingezongen dat
hopelijk mensen in beweging brengt. Ook hebben we dit jaar
een eigen Snapchat-filter ontwikkeld, een eigen kleurplaat
ontworpen en willen we de lokale ondernemers gaan
betrekken.
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PRINS JULES I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Proﬁciat prins Jules I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
Wij feliciteren

adjudante
Weej winse prins Jules d’n 1e en telaovend!
Matthijs en Mike ‘ne briljante vas

Prins Jules I

en zijn adjudanten

Matthijs en Mike!
& LE MARIAGE TROUWRINGEN DESIGN

Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
077 - 477 38 02

Grotestraat 49 | 5991 AV Baarlo
077 - 477 3141 | www.silvrants.nl

“Allemaol vuul
vuul plezeer
“Allemaol
plezeeren
en
naode
de vasteloavend
vasteloavend
nao
sporten maar
maar weer”
sporten
weer”
Kuiperstraat 3,
5991 MC Baarlo
T: 077 - 477 26 14
M: 06 - 53 11 91 52
www.alkurade.nl
info@alkurade.nl

Zaal/Restaurant Unitas

wenst Jules I en adjudanten Matthijs en Mike
unne sjoene vasteloavend!

PRINS JULES I EN
ADJUDANTEN MATTHIJS EN MIKE
VAN HARTE GEFELICITEERD

WWW.DEHEERENKAMER.COM

CV De Kook Baarlo

Proficiat Jules I, Matthijs en Mike
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Panningnaar
schrijft landelijke
carnavalskraker
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11 vragen aan prins Danny I

‘Carnaval in je eigen dorp
blijft toch het leukste’

Koe Hermien hield Nederland de laatste weken bezig. Het beest
ontsnapte op weg naar de slacht en het lukte de koe om een week of
zes uit handen te blijven van de jagers, boeren en instanties die haar
probeerde te vangen. In de bossen bij Lettele in Overijssel bleef ze uit
handen van iedereen. Ton Geurts (59) uit Panningen kreeg inspiratie
van het verhaal en besloot er een nummer over te schrijven.
Het AD, De Stentor, het
Jeugdjournaal, RTL Latenight en ga zo
maar door. Nieuwsmedia vielen over
elkaar heen om Ton te spreken over
zijn nummer over momenteel de
beroemdste koe van Nederland.
“Dat terwijl ik het nummer gewoon
thuis in twee uur geschreven en
opgenomen heb”, vertelt Ton. “Ik had
al een keer eerder op het deuntje van
‘Een tante in Marokko’ geschreven en
ik zat ’s morgens bij de Hema te
ontbijten toen ik de inspiratie op
voelde komen. Toen ben ik snel naar
huis gegaan en heb ik het in elkaar
gezet.”

Spontaniteit
belangrijker dan
kwaliteit
Ton maakte het nummer op
vrijdagmiddag en zette het op
YouTube om ‘zijn ei’ kwijt te kunnen. Daarna dacht hij er eigenlijk
niet meer aan tot zondagavond. “Ik
werd gebeld door een journalist
van het AD. Hij had het over mijn
carnavalskraker. Heel grappig allemaal. Zoiets kun je ook niet plannen.
Daarna kwam het overal voorbij en
stond het in verschillende kranten.
Grappig dat een Panningnaar viraal

gaat over een koe in Overijssel. Ze
hebben boven de rivieren blijkbaar
Limburgers nodig om carnaval te
kunnen vieren”, lacht Ton. Het was
een grapje en Ton stopte dus veel
humor in het nummer. ‘Zeventien
koeien moesten in Lettele op transport, maar voor Hermien was de
vrijheid nog te kort. Ja, die wilde lekker crossen, door de bossen lopen
hossen. Niet in stukjes, met een
dressing op een bord’, begint het
nummer. “Er is wel over nagedacht.
Zeker over de tekst heb ik wel even
gedaan. Maar het belangrijkste bij
dit soort ingevingen is de spontaniteit. Die is eigenlijk belangrijker
dan de kwaliteit.” Ook het einde van
het nummer zorgt voor opgetrokken
wenkbrauwen. ‘In de bossen loopt
ze nu al weken rond, wel alleen
maar verder heel gezond. Aan haar
lijf geen polonaise, geen klodder
mayonaise en geen knoflook in het
gaatje van haar kont’, bedacht Ton.
“Ik had als idee om te eindigen met
een geweerschot, maar bij nader
inzien leek me dat niet verstandig.
Het loopt nu rustig af.” Ton is blij dat
Hermien na een crowfunding-actie
de rest van haar leven kan gaan
slijten op een rustplek voor koeien.
“Ik hoop dat ze daar haar rust vindt,
zo lekker op stal.”

Nieuwe opzet
Carnavalsmis Kessel
De carnavalsmis in Kessel die traditiegetrouw op de zaterdag van de
‘vastelaovend’ wordt gehouden, kent dit jaar een nieuwe opzet.
Op initiatief van de Aod Prinsengarde nemen aan de viering alle officiële kartrekkers van Kessel deel. Te denken valt aan het prinsentrio,
de raad, de jeugdprins en prinses en hun gevolg, leden van het boerenbruiloftgezelschap en de oud-prinsen en -adjudanten.
“Pastoor Verhaag maakt er een
mooie viering van met als een van
de hoogtepunten de preek van de
prins”, aldus de organisatie. “Dit alles
wordt muzikaal ondersteunt door de
carnavalskapel. De carnavalskapel

stond onder bezielende leiding van
John Timmermans, maar die overleed afgelopen jaar. De carnavalskapel heeft besloten om toch door te
gaan met muziek maken tijdens de
carnavalsmis.”

Carnavalsbal voor
de jeugd in Beringe
In Beringe vindt op vrijdag 9 februari het jaarlijkse carnavalsbal
plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag. Alle kinderen tussen de
7 en 13 jaar zijn welkom bij het feest. Het bal wordt georganiseerd door
jongerenvereniging Jeugdwerk Beringe.
Het carnavalsbal begint om
18.30 uur en duurt tot 21.30 uur.
De muziek bij het feest in het
gemeenschapshuis wordt verzorgd
door dj Menno. De meest origineel

verklede deelnemer en de beste
carnavalsvierder van de avond
ontvangen een prijs.
Kijk voor meer informatie op
www.jwb-beringe.nl

Wie ben je?
Ik ben Danny Rijksen, geboren en getogen in Kessel, 38 jaar
en getrouwd met Marjan. We hebben twee zoontjes, Lenn is
5 en Vic is 2 jaar. Ik ben al 17 jaar lid van de carnavals
vereniging, waarvan ik tien jaar vorst ben geweest. Ik ben
leider van ‘ut veerde’ en van de kabouters waar Lenn voetbalt
bij voetbalvereniging Kessel.
Waar werk je?
Ik werk nu bijna drie jaar bij Neptunus in Kessel als
voorraadbeheerder op de logistieke afdeling. Daar zie ik alle
projecten over mijn bureau langskomen, zo ook het LVK in
Kessel dit jaar. Het leuke aan het werken hier is dat je met
heel diverse evenementen bezig bent. Van het eigen dorp tot
ver over de grens.
Wat is je eerste of mooiste carnavalsherinnering?
Ik heb heel veel mooie momenten mee mogen maken,
zeker toen ik nog zelf de prins mee uitzocht. Het moment
dat ze dan uitkomen en je ziet dat het goed is gelopen en
goed wordt ontvangen, is erg leuk. In 2008 ben ik adjudant
geweest en dat was voor ons echt een topjaar.
Wat is je mooiste ‘vastelaovespekske’?
In de laatste 17 jaar heb ik voornamelijk een pak van de
carnavalsvereniging gedragen, dus dat is wel gaan wennen.
Dan blijven er ook niet zoveel momenten over om iets anders
aan te trekken.
Welke traditie mag tijdens de ‘vastelaovend’ niet
ontbreken?
Het is bij ons, zoals op meerdere plaatsen, de sport om de
scepters van het trio te pakken te krijgen. Dat begint al in
de eerste minuut na het uitkomen en gaat door tot aan

het afsluiten op carnavalsdinsdag. Als het iemand lukt een
scepter te pakken te krijgen, moet er natuurlijk een vaatje
gegeven worden. Die traditie moeten we ook dit jaar maar in
ere laten.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Voor mij is het belangrijkste dat we het samen vieren, met
jong en oud. We gaan wel vaker naar evenementen buiten
Kessel, maar het is toch altijd het leukste in je eigen dorp.
Wat is het eerste dat je na Aswoensdag doet?
Lekker uitslapen en met mijn zoontjes iets leuks doen, want
het heeft voor hen natuurlijk ook een flinke impact dat ik
prins ben geworden.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik ben tijdens de kermis in Kessel gevraagd en dat was
wel even lastig. Toen hebben we er ook een flink feest van
gemaakt. Daarna ging het wat makkelijker om dit geheim te
houden. Alleen op de avond zelf versprak ik me nog, maar
dat heeft gelukkig niemand gemerkt.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Je moet een echte Kever zijn. Niet dat je niet uit Kessel mag
komen, maar echte Kevers zoeken elkaar op, feesten samen
en helpen elkaar.
Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2019?
Ik denk dat Kessel voldoende geschikte kandidaten heeft om
prins te worden, maar wie er nou exact in 2019 moet staan,
weet ik ook nog niet.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
We gaan er alles aan doen om er een fantastisch jaar van
te maken, zodat iedereen tevreden kan terugkijken op een
mooie ‘vastelaovend’.
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’Same met
ug alles gaeve,
dit wuurd
de vastenaovend
van os laeve’
PRINS DANNY I GEFELICITEERD NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Van herte
gefeliciteerd Danny!

www.dorssers.eu
Baarskampstraat 29
5995 AT Kessel
t 077 462 92 09
f 077 462 92 32
m 06 54 30 15 31

www.vitalof.com

info@dorssers.eu

Proﬁciat prins Danny I

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw

BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS
Prins Danny
I
BOOTS
BOOTS
BOOTS
en zien adjudante
BOOTS
BOOTS
BOOTS BOOTS
BOOTS
BOOTS
BOOTS BOOTS
BOOTS

Vriedigaovend:
15.00 uur optreden Luijten en Kornuiten
(kids zakje chips gratis)
20.30 uur sjpaarkas lichten
21.30 uur Proost en Roast
Zaoterdigaovend:
20.30 uur Vriegezellebal met optreden
Spic & Span en dj Vroom
Zondig:
open vanaf 15.00 uur nog mier joeksmeziek
Maondig:
Optochtbal met joeksmeziek en
bezeuk van prinsetrio met raod van ellûf en jeugdraod
Dinsdig:
12.00 uur brunch, hosse, polonaise en aafsjloete
Aswoensdig `s aoves: hieringsjelle
Donderdig: gesjlaote

daag,
Allemaal fijne carnavals
rij
tot ziens Biej Ton en Ma

van herte gefeliciteerd
en maak der
unne sjoene
vastelaovend van!

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

www.bootskessel.nl

•
•
•
•

Pannen, leien, platte en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen en trespabekleding
Dakgoten, lood, koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen, renoveren
en vernieuwen
• Pannen, leien, platte
en kunststof daken
• Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
• Dakgoten, lood, koper
en zinkwerk
• Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

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

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

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

info@abridak.nl
www.abridak.nl

en kunststof daken
• Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
• Dakgoten, lood, koper
en zinkwerk
• Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

CV De Kevers Kessel

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

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

aan
Julie van Dijk

Politiek en
jongeren

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Julie van Dijk
13 jaar
Blariacum College
Baarlo

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
De zomer en de winter. In de zomer
is het mooi weer, de zon schijnt en je
kunt lekker zwemmen. In de winter is
het altijd gezellig met de feestdagen
en de sneeuw die dan af en toe komt.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste wat ik ooit ben geweest
is de Dominicaanse Republiek, maar
toen zat ik nog bij mijn moeder in de
buik. Het verste wat ik ooit zelf heb
meegemaakt, waren de Canarische
Eilanden. Toen was ik 1, 2 en 3 jaar.
We zijn toen drie jaar achter elkaar
geweest. Het eerste jaar zijn we naar
Tenerife geweest, het tweede jaar
naar Fuerteventura en het derde jaar
naar Lanzarote. Ik kan me hier eigenlijk niks meer van herinneren omdat
het al zo lang geleden is.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste zit ik gewoon thuis op de
bank met mijn pyjama aan, wat lekker te eten en te drinken en een leuke
film. Soms spreek ik af met vriendinnen om te logeren of ga ik bij mijn
oma logeren.

Heb je een bijbaantje?
Soms pas ik op bij kennissen en
ik ga waarschijnlijk ook nog een
krantenwijk doen om nog wat extra bij
te verdienen.
Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Het liedje Tsjoe Tsjoe Wa is een
herinnering aan vele vakanties,
omdat dan met de mini-disco ik altijd
meedeed met dat liedje en ik kende
het helemaal uit mijn hoofd.
Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is Candy Shop
Essence. Deze ruikt heerlijk zoet
en is al lang mijn favoriete luchtje.
Ook vind ik de bodymist Love Spell van
Victoria’s Secret lekker. Een bodymist
is een soort water met geur die niet zo
lang blijft ruiken als je die op doet als
parfum.
Wie is je favoriete artiest?
Ik heb meerdere favorieten artiesten
zoals Ronnie Flex, Lil Kleine, Boef,
Lijpe, Ismo en Josylvio. Ik heb niet
echt één favoriete artiest, omdat ze
allemaal leuke liedjes maken en ik de
meeste luister.
Wat is je hobby?
Mijn hobby is tekenen, knutselen en
fotograferen. Tekenen en knutselen
doe ik al vanaf dat ik klein was.
Vroeger als ik bij mijn opa en oma
was, tekende ik altijd kastelen waar

ik dan later als prinses in zou gaan
wonen. Fotograferen doe ik meestal
thuis in de tuin, dan maak ik foto’s van
onze hond.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd spreek ik het liefst
af met mijn vriendinnen en dan gaan
we bijvoorbeeld naar de stad of naar
de bioscoop. Ook vind ik het leuk om
gewoon niks te doen en een film te
kijken. Of ik ga naar mijn oma toe en
dan ga ik daar wat drinken en huiswerk maken. Ook vind ik het leuk
om dan te tekenen of knutselen met
muziek op.
Waar wil je later graag wonen?
Ik wil later graag in een heel groot
huis wonen ergens in de Verenigde
Staten of op Ibiza, dat lijkt me geweldig. Of ergens in Nederland op een
groot stuk grond zelf mijn huis ontwerpen en inrichten.
Wat is je favoriete feestdag?
Ik heb niet echt een favoriete feestdag, want ik vind meerdere feesten
leuk. Kerst vind ik leuk omdat je dan
samen bent met je familie, lekker kunt
eten en de kerstboom weer staat die
lekker ruikt en die je kan versieren.
Nieuwjaar vind ik ook leuk door het
vuurwerk om dan af te steken. Mijn
verjaardag vind ik ook leuk omdat je
dan weer een jaartje ouder wordt en
cadeautjes krijgt.

Wat is je favoriete film?
Mijn favoriete film is Scouts Guide to
the Zombie Apocalypse. Ik heb deze
film al zeker vijf keer gekeken en nog
blijft ie spannend en leuk. Het is een
horrorfilm. Het gaat over een groep
scouts die een zombie-apocalypse
willen overleven.
Wat zou je graag nog willen leren?
Ik zou graag willen leren hoe je je
eigen muziek moet maken. Het lijkt
me leuk, omdat ik zelf veel muziek
luister en het leuk vind om te weten
hoe ze die muziek maken. Ook lijkt het
me leuk om te leren hoe je tekeningen
moet maken voor binnenhuisarchitect,
omdat ik dat later wil worden.
Met welk bekend persoon zou jij
een dag van leven willen ruilen?
Ik zou een keer willen ruilen met een
profvoetballer, omdat ik helemaal
niet kan voetballen en dan zou ik wel
willen weten hoe het is om een keer
heel goed te kunnen voetballen.
Wat voor soort eten eet je
het liefst?
Het eten dat mijn oma maakt.
Ze maakt vaak aardappelen met
bloemkool en dan een lekker stukje
vlees, dat vind ik heerlijk. Ook maakt
ze tosti’s en die bakt ze dan in boter
in de pan. De pizza’s van mijn vader
vind ik ook heel lekker. En natuurlijk
chocolade.

Onlangs nam ik als journaliste deel aan het Limburgs
Jeugdparlement (LJP). Dit is een
debatwedstrijd voor jongeren
van verschillende scholen in
Limburg. Oorspronkelijk wilde ik
meegaan als kandidaat, maar ik
besloot laterna mee te gaan als
journaliste. Bij vakken zoals
maatschappijleer en levens
beschouwing hebben we vaker
politieke leerstof, die mij voorheen niet zo interesseerde.
Na het LJP heb ik een andere
indruk gekregen van politiek en
de betrokkenheid van jongeren
hierbij. Momenteel zit ik op
5vwo, waarbij je vrij veel moet
weten over het nieuws en de
politiek. Zelf heb ik hier met
proefwerken vaak moeite mee,
omdat ik het lastig vind om te
begrijpen en te volgen. Dit was
ook de reden dat ik meeging als
journaliste in plaats van kandidaat. Echter merkte ik iets op.
De andere leerlingen waren zeer
slim en vonden de politiek
daadwerkelijk interessant.
Zelfs in de avond, na de
vergaderingen, bleven ze bezig
over de wedstrijd en de commissies. Ook elke ochtend aan het
ontbijt bleven de gesprekken
gaan over het jeugdparlement.
Zelf stond ik hier verbaasd van,
want ik had dit niet verwacht
van tieners tussen de 15 en
18 jaar. Ik denk persoonlijk dat
het belangrijk is dat jongeren
meer inspraak krijgen in de
politiek. Tegenwoordig stemt
ongeveer 30 procent van de
mensen tussen de 18 en 25 niet
volgens het CBS en dit aantal
neemt steeds meer toe. Ik vind
dit jammer. Jongeren zijn de
personen die het langst met de
toekomst moeten leven, dus
snap ik niet waarom je niet zou
stemmen. Ik heb door het
jeugdparlement beter zicht
gekregen op de politiek en
de EU. Ik vind het belangrijk om
je stem te laten horen voor je
eigen toekomst en die van
anderen en ben van plan dit te
gaan doen als ik 18 word.
Lique
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Bespreking Poll week 04

De gemeenteraad moet voor het duurste herinrichtingsplan gaan
Op de website van de HALLO vond een meerderheid van de stemmers dat
de gemeenteraad moet gaan voor het duurste plan dat op tafel ligt voor de
herinrichting van het gebied rondom het Huis van de Gemeente in Panningen.
Het gaat om variant A waarbij de kosten meer dan een half miljoen euro
boven het budget liggen. Het plan zorgt binnen de gemeenteraad voor veel
onrust en ophef. Volgens de website-stemmers zou de gemeenteraad dus niet
zoveel moeten zeuren en gewoon voor het duurste plan moeten gaan.

Op Facebook was de uitslag echter anders. Een grote meerderheid van
74 procent van de stemmers gaf daar aan dat ze niet willen dat gemeenteraad voor het duurste plan gaat. Zij zien liever de keuze voor één van de
goedkopere varianten die door de gemeente werden gepresenteerd. De
gemeenteraad stelde onlangs de beslissing over welk plan nog uit tot de
raadsvergadering van dinsdag 20 februari. Dan wordt er definitief een keuze
gemaakt over wat er gaat gebeuren met het stukje Panningen.

De politieke partijen in Peel en Maas
lijken te veel op elkaar
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
In Meijel vond onlangs een politiek debat plaats. In plaats van scherpe
discussies kwam er vooral naar voren dat de partijen het op veel punten eens
zijn met elkaar. Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart zou het toch handig zijn als de inwoners een duidelijke
keuze kunnen maken voor welke partij ze willen gaan.
De partijen verschillen gewoonweg niet zoveel. Alle partijen willen
ongeveer hetzelfde voor de burgers in de gemeente. Uiteraard vinden alle
partijen dat de burgers veilig moeten zijn, dat toerisme belangrijk is en

dat er meer vrijwilligers moeten komen. Ze verschillen lichtelijk in aanpak,
maar in principe willen ze allemaal hetzelfde. Het is helemaal niet zo dat de
partijen veel op elkaar lijken. Natuurlijk zijn ze het op algemene zaken eens;
dat zijn zaken waar iedereen in Nederland het wel over eens is. Het is aan
de debatleiders om scherpe vragen en stellingen te verzinnen waarbij de
tegenstellingen duidelijker aan het licht komen. Inhoudelijk verschillen de
partijen genoeg, maar daar moet wel op ingespeeld worden.
De politieke partijen in Peel en Maas lijken te veel op elkaar. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 05) > Helden moet een 30-kilometerzone krijgen > eens 48% oneens 52%

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Dag huis,
dag thuis
Maandagmorgen, ik zit in
een leeg huis met hier en daar
nog wat verloren spullen.
Stofwolken die uit lastige
hoekjes tevoorschijn kwamen
dansen wat om me heen zodra
ik beweeg. Op de muur nog
een foto, de klok, een lamp
die herinneren aan ons, de
vorige bewoners van dit huis.
Waar de ziel al is verdwenen,
laat zich nu de ruimte van dit
huis zien.

Ingezonden brief

Hondenpoep
Als echte dierenvriend en hondenbezitter kan ik me niet heugen dat
ik het ooit fijn heb gevonden om in de hondenpoep te trappen. Voor
zover ik weet ken ik ook niemand die dat wel fijn vindt.
Wat een smeerzooi zeg!
Het verbaast me dan ook ten
zeerste hoeveel hondenkeutels er
desondanks overal liggen. Het gras-

veld waar ooit de Wietel heeft gelegen, is nu al één grote strontvlakte.
Dit maakt het voor anderen onmoge-
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lijk om er, op welke manier dan ook,
nog gebruik van te maken. Wat een
asociaal gedrag, neem die poep mee.
Jouw hond, jouw stront! Hetzelfde
geldt trouwens ook voor katten.
Een kat hoort niet op straat of in
andermans tuin en hoort ‘s nachts al
helemaal niet buiten te zijn. Ze halen

alle vogelnesten leeg, terwijl thuis
de Whiskas op hun wacht. Er staan
zelfs vogels op de rode lijst, omdat
de lieve poes ‘s nachts buiten mag
zijn. Als je een kat wil, zorg dan dat
hij niet verder kan dan je eigen tuin.
Jouw dier, jouw verantwoording.
Christel Jacobs, Panningen

Bakkerij Ummenthun bi j Anne Panningen

Gratis
ontbijt
Kom verkleed naar onze winkel
op Carnavals zondag
en kri jg een
gratis meeneem ontbi jtje
t.w.v. €3,95 op=op

Elke zondag open van 8-12u

Er is hard gewerkt de
 fgelopen week. Een verhuizing
a
is al best een klus, maar alles
moest in 4,5 dag. Een
behoorlijke uitdaging. Met frisse
moed en een planning gingen
we aan de slag. Er moest
geverfd worden, liefst alles,
maar in ieder geval de
belangrijkste leefruimtes.
De plafonds waren een makkie,
maar bij de muren moest de
planning regelmatig bijgesteld
worden. En zo stonden we zelfs
op de dag van de verhuizing
nog de laatste puntjes bij te
smeren.
Ook de indeling van het huis
bleek een uitdaging. Koop nooit
een huis op je meubels, wordt
er wel eens gezegd, dat is ons
dan erg goed gelukt. Bijna
overal zat er iets in de weg, was
de muur net te kort, of het
plafond net te laag. Bijna alles
hebben we weten op te lossen.
Je wordt vanzelf creatief.
Omdenken blijkt een handige
vaardigheid.
Op de verhuisdag zelf bleek
alles mee te zitten. Droog en
genoeg hulp. Bijna alles staat er
nu. En met het begin van de
lente zullen ook de bestelde
meubels en ons bed er zijn.
Dat duurt dus nog even.
Maar we kunnen slapen en
zitten. Al is het dan nog niet
heel comfortabel, dat komt wel.
Het wordt vanzelf een thuis.
Met het schoonmaken van ons
oude huis wachten ons de
laatste loodjes. En de nieuwe
bewoners gaan er vast ook iets
moois van maken. Wij nemen
de herinneringen mee…
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21 maart 2018

Verkiezingen en referendum
Op woensdag 21 maart 2018 vinden zowel de gemeenteraadsverkiezingen als een
raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

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.
• 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.
• In verband met ICT werkzaamheden zijn wij op donderdag 22 februari tot 13:00 uur
geopend. De Bibliotheek is tot 17.00 uur geopend.

Glasvezel buitengebied weer
een stap dichterbij
Verkiezing gemeenteraad

Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Op uiterlijk zaterdag 24 februari worden alle stempassen bij de kiezers in onze gemeente
bezorgd. De kandidatenlijst (één per huishouden) volgen op donderdag 8 maart.
Ontvang ik één of twee stempassen?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen naast burgers met de Nederlandse nationaliteit
ook burgers met een andere EU-nationaliteit stemmen. Hebt u een nationaliteit van buiten de
Europese Unie (EU), dan moet u vijf jaar onafgebroken in Nederland wonen en in het bezit zijn
van een geldige verblijfsvergunning. Voor het raadgevend referendum kunnen alleen burgers
met de Nederlandse nationaliteit stemmen.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen/referendum is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl.
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 5 februari 2018 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 5 februari als
kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel
te nemen.

V.l.n.r.: Michiel Admiraal (Glasvezel buitenaf), wethouder van Kessel, Piet Grootenboer (Glasvezel
buitenaf) en gedeputeerde Teunissen bij de ondertekening van het convenant.

Referendum

Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 5 februari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet u
een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018, door de kiezer
zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur worden aangevraagd.
U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies
niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig
identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Wettekst Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
Op 21 maart 2018 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. Dit gaat over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt de taken en
bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Voor de volledige wettelijke tekst, klik hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017317.html#d17e72. Voor de samenvatting klik hier: https://www.referendum-commissie.nl/
referendum-wiv-2017/samenvatting-van-de-wiv-2017
De wet is ook in een papieren versie verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezings- en referendumzaken kunt u contact opnemen
met de medewerkers van het Klant Contact Centrum (cluster Burgerzaken) of mailen naar
verkiezingen@peelenmaas.nl.

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.
Container niet vol?
Is uw container niet vol? Overweeg dan of deze een inzamelbeurt kan
overslaan. Hierdoor kunnen we effectief blijven inzamelen.

Vorst en afval in de containers

Als afval is bevroren kunnen er problemen ontstaan bij het leegmaken van de containers en
kan soms de container helemaal niet worden leeggemaakt.
Wij vragen uw begrip voor deze vorm van overmacht.
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Voornemen ambtshalve
opname in de Basisregistratie
Personen (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten van
de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek geen
uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam

Voorletters

Geb.datum

Agkoidis

V.

28-08-1995

Aintinidis

A.

26-09-1986

Borîntis

A.V.

07-02-1996

Eralidis

P.

10-09-1994

Grigoriadis

I.

16-11-1972

Jarocki

L.

07-09-1988

Kokozidis

V.

31-07-1980

Kuśnierz

A.

11-04-1993

Kuśnierz

L.

15-02-1991

Olszański

L.G.

19-10-1978

Sabiescu-Bleaja

G.R.

13-11-1993

Vooraankondiging
ondernemersdebat

In maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Ondernemen in de breedste zin van het woord moet
hoog op de politieke agenda staan voor een gezond
ondernemersklimaat en werkgelegenheid. Dit is tevens
de basis voor de leefbaarheid binnen alle kernen van
Peel en Maas.
Alle reden om de lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen aan het woord te
laten. Aan bod komen onder andere onderwerpen als de vraag naar arbeidskrachten, lokale
inkoop en de toekomst van bedrijventerreinen.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

Woensdag 21 februari 2018
Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen
Ontvangst vanaf 19.00 uur
Start debat om 19.30 uur

De gastheer en gespreksleider is Robert Janssen.

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

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

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.

Stem voor je vereniging
VVD Peel en Maas vindt het verenigingsleven een zeer belangrijk
onderdeel in het welzijnsgevoel van de leefomgeving. Dit onderstrepen
onze kandidaten, die onder andere opkomen voor een vitaal verenigingsleven.
Er zijn zoveel andere besturen
in onze gemeente, met bestuurders
(meestal vrijwilligers) die voor u
onze gemeente zo mooi maken.
Die met passie en enthousiasme
zich inzetten om voor jou dingen te

organiseren. Van sporten tot genieten
van natuurwandelingen. Van een
kookclub tot EHBO en zangclub.
Van dartclub tot duikvereniging en
toneelvoorstelling. En alles hiertussen.
Zoals u van de VVD gewend bent,

voegen wij de daad bij het woord.
Tijdens een campagne wordt
er geld uitgegeven aan flyers,
advertenties en dergelijke. Wij gaan
het budget voor deze activiteiten sterk
beperken, zodat er een bedrag van
500 euro beschikbaar komt. Dit bedrag
gaan we in februari 2018 uitreiken
aan een geregistreerde vereniging
in Peel en Maas. Iedere inwoner uit
Peel en Maas kan stemmen op zijn of

haar vereniging, de vereniging met de
meeste stemmen op 21 februari 2018
ontvangt het bedrag van 500 euro
voor de clubkas.
Van onze kandidaten kunt u een
stembiljet ontvangen. U zult onze
kandidaten op diverse plaatsen
tegenkomen. De stembiljetten zijn
genummerd, zodat we de stemming
eerlijk kunnen laten verlopen.
Tijdens ons Wine & Dine-evenement

op vrijdag 23 februari bij Bruiz
in Maasbree zal de prijs officieel
worden overhandigd. Informatie over
onder andere het aanmelden voor de
Wine & Dine-avond vindt u op onze
Facebook-pagina en op onze website.
Meld u snel aan want het aantal
beschikbare plaatsen is beperkt.
Wij zien u graag op 23 februari.
Het VVD campagneteam

Wel geld voor kostbaar parkeerpark, niet voor de burgerraad?
Tijdens de afgelopen raadsvergadering is er opnieuw gesproken over
de herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis. PvdA/
GroenLinks had al aangegeven onder geen beding akkoord te gaan met
het uitgeven van 2,2 miljoen euro voor verfraaiing van de omgeving en
de aanleg van parkeerplaatsen.
Tijdens de raadsvergadering
werd door wethouder Sanders een
nieuwe variant ingebracht die weliswaar iets goedkoper is, maar al
met al nog ruim 1,8 miljoen euro
zou moeten gaan kosten. In deze
plannen wordt de burgemeesterswoning gesloopt en niet verkocht.
De boekwaarde voor deze woning is
door het college op nul euro gesteld.
Dat is wonderlijk: de economische

waarde van de grond en de woning is
waarschijnlijk enkele tonnen waard.
Daarom wilde onze fractie, samen
met enkele andere fracties, dat de
gemeente de woning en tuin door een
onafhankelijk taxateur laat taxeren.
Wanneer je dit getaxeerde bedrag dan
optelt bij het begrote bedrag, komen
we wellicht toch weer ruim boven de
2 miljoen euro uit. In dit licht is het
opvallend, dat een aantal fracties die

40.000 euro voor het voortbestaan (in
iets gewijzigde vorm) van de Sociale
Raad te duur vonden. Alles bij elkaar
opgeteld, kost in dit plan élke parkeerplaats al 40.000 euro. Onze fractie
is niet tegen het opknappen van het
Wilhelminaplein en het terrein van
de Gouden Leeuw, integendeel. Dit is
nu een blikken woestijn. Maar om nu
de grote tuin achter het gemeentehuis om te vormen tot een parkeerpark, gaat ons te ver. Het geld dat we
overhouden door te kiezen voor een
goedkopere variant, besteden we veel
liever aan het bouwen van (zorg)woningen voor senioren en betaalbare
huurwoningen en groen in alle kernen.

Annigje Primowees, fractievoorzitter
en Fred Peeters, raadslid PvdA/GroenLinks
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Gemeenteraad is er nog niet uit

Parkplan en Sociale Raad: spannend tot 20 februari
Gaat Peel en Maas door met het experiment ‘Sociale Raad’? En hoe gaat de nieuwe omgeving
van het Huis van de Gemeente er uitzien? Beide onderwerpen roepen bij veel fracties nog
vragen op, dat de raad extra tijd nodig heeft om de knopen door te hakken. De uitkomst blijft
ongewis tot de volgende vergadering.
Geen besluiten dus vorige week (30-1) in wat formeel een ‘Besluitvormende vergadering’
heette. Aan het begin van de vergadering was er wel, zoals altijd, het Vragenhalfuurtje.
Problemen Stox en Schrames
Dat begon met een vraag van AndersNu. Die wilde de stand van zaken weten rond het onderzoek
naar de herinvulling van het gebied Piushof en Vmbo-locatie in Panningen, waarvoor de raad in
mei vorig jaar geld ter beschikking stelde. Wethouder Roland van Kessel (Lokaal Peel en Maas)
kon melden dat dat onderzoek volop loopt. Op 21 februari zal de raad in de commissie Ruimtelijke
Ordening verder worden bijgepraat, beloofde Van Kessel.
De CDA-fractie had een hele serie vragen over problemen in de nieuwbouwwijken Stox (Panningen)
en Schrames (Helden). Bewoners klagen daar al lange tijd over hoogteverschillen tussen huizen
en bijbehorende waterproblemen, en over puin in de grond. Het CDA wilde weten wie daarvoor
verantwoordelijk is en wat de gemeente gedaan heeft om de betrokken inwoners te helpen.
Wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) zei goed te begrijpen dat bewoners hier boos over
zijn. De gemeente steunt en adviseert hen zoveel als mogelijk, zei hij, en zorgt dat ze in contact
komen met de ontwikkelaar (Wonen Limburg) en de aannemer (Janssen Bouw). Janssen, die de
vragen pas kort voor de raadsvergadering kreeg, kon daarom inhoudelijk alleen reageren op de
problematiek in Stox. Volgens hem zijn Wonen Limburg en de aannemer verantwoordelijk voor de
hoogteverschillen, omdat zij een onjuiste peilhoogte hebben gebruikt bij de bouw. De gemeente,
die overlegd heeft met ontwikkelaars en bewoners, heeft wel ‘onverplicht’ bijgedragen aan de
ophoging van een weggedeelte. Dat moet de problematiek deels verhelpen. Ook de procedure
rond het vaststellen van peilhoogtes is aangescherpt. Over de bodemvervuiling zei Janssen dat de
grond voorafgaand aan de bouw is onderzocht en geschikt bevonden voor wonen.
De derde vraag kwam ook van het CDA. De fractie wilde weten of er maatregelen worden
overwogen om de veiligheid op de Molenstraat in Helden te vergroten. Aanleiding zijn twee
recente ongelukken. Portefeuillehouder Paul Sanders (VVD) antwoordde dat die meer aan
menselijk falen lagen dan aan een onveilige situatie. Maar vanwege de drukte op de Molenstraat
heeft de gemeente met de Provincie (de wegbeheerder) afgesproken de verkeerssituatie op de
Molenstraat nader te onderzoeken.
Sociale Raad
Het volgende agendapunt betrof het voorstel om het experiment ‘Sociale Raad’ te verlengen
met drie jaar. De Sociale Raad is een door loting samengestelde groep inwoners/burgers die
zich buigt over onderwerpen onder meer in het sociale domein, en vervolgens de raad daarover
adviseert. Deze gelote burgerraad, een initiatief van de gemeenteraad zélf, moet de kloof
tussen inwoners en bestuur verkleinen.
De Sociale Raad is begin 2015 gestart, als driejarig experiment. Dit experiment wordt begeleid
door de raadswerkgroep van de raad. Nu na drie jaar heeft een onderzoeksbureau een
uitgebreid evaluatieonderzoek onder alle inwoners van Peel en Maas gedaan. In dit onderzoek
zijn inwoners van Peel en Maas uitvoerig bevraagd en ook de raad heeft bijgedragen aan
deze evaluatie. De conclusie van het onderzoeksbureau is dat de inwoners van Peel en
Maas positief zijn over de wijze waarop zij worden betrokken bij belangrijke vraagstukken.
De raadswerkgroep onderschrijft deze conclusie van het onderzoeksbureau. De onderzoeker
doet onder meer de aanbeveling dat voortaan de Sociale Raad zélf het te bespreken onderwerp
bepaalt. Dat kunnen alle thema’s zijn die de inwoners en de gemeente betreffen.
Het voorstel voorziet in financiering van de Sociale Raad in 2018. Over de twee jaar daarna
beslist de (nieuwe) raad pas bij de begrotingsbehandeling, komend najaar.
Scepsis
In de vergadering bleek al vrij snel scepsis over doorgaan met het experiment.
CDA-fractievoorzitter Wim Hermans vond dat de gemeenteraad ‘niet over zijn graf heen
moet regeren’, en dat de nieuwe raad (ná de gemeenteraadsverkiezingen) er maar over moet
beslissen. Hij gaf wel alvast een schot voor de boeg: wat zijn partij betreft is huidige Sociale
Raad te duur en leeft hij te weinig onder de inwoners. Zijn AndersNu-collega Jos Wilms,
vanaf het begin al sceptisch (‘links speeltje’), vond ook dat de kosten niet in verhouding staan
tot de opbrengst.
Eenmansfractie Ton Hanssen was milder, maar toch ook kritisch. Hij vond de Sociale Raad een
mooi experiment dat evenwel te weinig opbrengt, afgezet tegen de grote inspanning en kosten.
Hanssen ziet wel de noodzaak om inwoners meer bij het bestuur te betrekken. Maar, zei hij,
dat gebeurt deels al door zelfsturing, door de grote rol van dorpsoverleggen, maar het zou
ook kunnen door referenda. En net als het CDA wilde ook Hanssen de nieuwe raad niet voor
de voeten lopen door vlak voor de verkiezingen hierover te besluiten. ‘We kunnen dit netjes
achterlaten voor de volgende raad. Die kan het oppikken als ze willen.’
Geen ‘links speeltje’
De andere fracties wilden doorgaan met het experiment. Lokaal Peel en Maas-woordvoerder
Tiny Valckx zei dat uitstel betekent dat een volgende ronde van de Sociale Raad op zijn vroegst

pas eind dit jaar kan plaatsvinden, en dat ondermijn het vertrouwen van de burgers. Ze wees
ook erop dat uit onderzoek is gebleken dat de meeste inwoners achter de Sociale Raad staan.
PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Annigje Primowees zei dat iets nieuws als een Sociale Raad
de tijd moet krijgen om te groeien. Ook vindt ze dat de zittende raad het lef moet hebben om af
te maken wat ze zelf is gestart, en dus zélf moet besluiten over doorgaan met de Sociale Raad.
De VVD bleek ook onomwonden vóór voortzetting. De coalitie heeft bij haar aantreden immers
beloofd open te staan voor vormen van nieuw besturen, en dit is er één van, zei fractievoorzitter
Geert Segers. Verwijzend naar het ‘linkse speeltje’ van AndersNu zei Segers nog dat verbreden
van de democratie niets met ‘links’ te maken heeft. ‘Dan zou zelfsturing ook links zijn.’ Van over
het graf heen regeren is volgens Segers geen sprake, omdat er slechts voor één jaar geld
beschikbaar gesteld wordt.
Uiteindelijk besloot het door te schuiven naar de volgende vergadering.
Omgeving Huis van de Gemeente
Ook het volgende onderwerp op de agenda - voorstel tot herinrichting van de omgeving Huis
van de Gemeente - haalde de eindstreep nog niet. Na forse kritiek op de hoge kosten tijdens
de vorige raadsvergadering, lag er nu een aangepast voorstel op tafel. Behalve de drie eerdere
varianten (van sober tot uitgebreider en duurder) lag nu een vierde variant voor. In alle
vier wordt de burgemeesterswoning gesloopt, maar in de nieuwe variant is één (kleinere)
bouwkavel ingetekend aan de noordzijde van het park. Ook wordt er goedkoper materiaal
gebruikt bij een deel van de bestrating. Met die aanpassingen blijft de nieuwe variant binnen
het beschikbare budget.
Voorafgaand aan de vergadering hield centrummanager Jan Bouten namens de TIPgroep (ondernemers en omwonenden) nog een laatste pleidooi om vast te houden aan de
oorspronkelijke duurdere variant. ‘Dit is niet alleen voor Panningen, maar voor heel Peel en
Maas.’
Toch bleef een groot deel van de raad vragen houden, vooral rond de voorgestelde sloop van
de burgemeesterswoning. PvdA/GroenLinks wilde van wethouder Sanders weten welke waarde
grond en woning vertegenwoordigen, alvorens een afgewogen besluit te kunnen nemen.
De fractie vroeg daarom om een onafhankelijke taxatie.
AndersNu was ronduit teleurgesteld omdat in de nieuwe variant ook weer wordt uitgegaan van
sloop van de villa. Behoud kan volgens woordvoerder Peter Craenmehr behoorlijk wat geld
opbrengen. En ook mét villa is vanuit het centrum nog genoeg openheid richting park. Niet slopen
is bovendien duurzamer, vindt AndersNu. Duurzaamheid en kapitaalvernietiging is ook waarom
Lokaal Peel en Maas worstelt met de sloop van de villa. De partij pleitte daarom net als de PvdA/
GroenLinks voor een waardebepaling van de burgemeesterswoning en het grondperceel.
‘Park zonder woningen’
Ton Hanssen daarentegen zei dat ‘als je kiest voor een park, daar geen woning in thuis hoort.’
Hij is voor de nieuwe variant, maar dan zonder de extra woning aan de Parklaan.
Ook het CDA was voorzichtig positief over de nieuwe variant. Omdat die pas kort voor de
vergadering klaar was, had de fractie er intern nog niet goed over kunnen praten. Maar ‘onze
eerste indruk is dat dit een mooi alternatief is dat op voldoende draagvlak kan rekenen’,
zei woordvoerder Vivian Moonen.
De VVD vond ook dat het park alle ruimte moet krijgen. Maar, zei Saskia Vintges, haar partij kan
leven met de nieuwe variant met één woning aan de Parklaan. Fractiegenoot Teun Heldens
richtte zich nog tot de kritische fracties van AndersNu en PvdA/GroenLinks. Volgens hem blijft er
van het park weinig over als je de burgemeesterswoning (met zijn enorme voortuin) laat staan.
De benodigde parkeerplaatsen én de water-infiltratievoorziening moeten dan elders in het park
een plaats krijgen. Als dat gebeurt ‘kunnen we de Parklaan misschien beter omdopen tot Parkweg’, aldus Heldens.
Concessies
Portefeuillehouder Paul Sanders waarschuwde in zijn reactie dat als de villa blijft staan, de
raad concessies moet doen aan de voorwaarden die de raad zelf heeft gesteld. Er is dan minder
draagvlak (betrokken partijen en omwonenden willen sloop), minder parkeergelegenheid
en minder openheid van het park. Daarbij kan niet aan de wateropgave worden voldaan.
Sanders wilde van de raad ook duidelijkheid over de villadiscussie: gaat het erom de vílla te
behouden, óf om de opbrengst van het perceel – waarna de koper er naar eigen goeddunken
een nieuwe woning kan bouwen.
De wethouder beloofde voor de volgende vergadering de gevraagde taxatie van perceel en villa
bij te voegen. Hij zal dan ook wat preciezer uitwerken wat de gevolgen zijn van behoud van de villa
voor de inrichting van rest van het park. Met die extra informatie verwacht de raad op 20 februari
wél een besluit te kunnen nemen over de herinrichting van het Huis van de Gemeente.

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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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.

Soms moet je lef tonen
De Sociale Raad is een initiatief van de gemeenteraad van Peel en
Maas om haar inwoners nauwer te betrekken bij de politiek. Het is een
uniek experiment in Nederland om de inwoners extra invloed te geven
op de politieke besluitvorming. Drie jaar geleden heeft een werkgroep
van de raad dit democratisch proces ingesteld en een kans gegeven.
Enkele keren zijn er wat
aanpassingen gedaan. Onlangs zijn
er drie bijeenkomsten, na onderzoek,
geëvalueerd. Een grote meerderheid,
ook van de raadsleden, was positief
over de onderzoeksresultaten van

de Sociale Raad. Hieruit kwamen drie
aanbevelingen naar voren. Handhaaf
de aanpak van de derde Sociale
Raad, geef inwoners meer inspraak
in de onderwerpen en communiceer
met de inwoners over wat er met de

resultaten gebeurt. Afgelopen week
lag er een raadsvoorstel voor om dit
experiment voor drie jaar te verlengen.
Helaas is de besluitvorming uitgesteld,
omdat enkele partijen dit thema willen
doorschuiven tot na de verkiezingen.
Jammer dat zij niet het lef durven
tonen om dit nu te besluiten, zodat
in april de vierde bijeenkomst
kan plaatsvinden. Juist omdat een
meerderheid voor is. Hiermee
ondermijnen we weer het vertrouwen

van de burgers. Tijdens deze vierjarige
raadsperiode is vaak gemopperd
over de communicatie die niet helder
of voldoende was. Juist de Sociale
Raad is een voorbeeld van duidelijke
communicatie en betrokkenheid naar
de inwoners toe! Lokaal Peel&Maas
ondersteunt dit experiment van harte.
Bent u het met ons eens? Reageer dan
vooral via onze website.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

AndersNu en uw veiligheid
Peel en Maas is relatief veilig volgens www.waarstaatjegemeente.nl
maar wat zegt dat?
We hebben last van diefstal,
inbraken, huiselijk geweld,
vernieling, overlastgevende
jongeren, mishandeling en seksuele
misdrijven. Regelmatig wordt
er weer een hennepkwekerij

aangetroffen of gevaarlijk chemisch
afval gedumpt. Ook met ondermijning
worden wij geconfronteerd.
Kortom: uw rol is minstens zo
belangrijk als die van de politiek.
Wegkijken zoals we vaak zien, is

niet de oplossing! Signaleren en
melding maken bij de politie is ons
credo. Samen zijn wij Peel en Maas.
AndersNu zal niet alleen controleren of
er voldoende middelen naar veiligheid
gaan, maar vooral of deze goed
worden ingezet en resulteren in een
veiliger Peel en Maas.
AndersNu

Vastelaovend same!
CDA Peel en Maas wenst u een
fijne carnaval.
#vastelaovendsame!

Maandag 12 februari is
Huisartsenpraktijk Pantaleon
gesloten ivm carnaval.
Voor spoedgevallen kunt u terecht
op de HAP Noord-Limburg. Tel: 0900-8818.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de functie van:

CV-MONTEUR / LOODGIETER
WERKVOORBEREIDER/CALCULATOR
Wij bieden u: • een uitdagende baan met perspectief;
• collegiale sfeer binnen een hecht team;
• goed salaris naar ervaring en capaciteit;
• opleiding en bijscholing mogelijk.
Belangrijk voor ons (en onze klanten):
zelfstandigheid, initiatief nemend en
correctheid.
Bel voor een afspraak of kom langs.
INSTALLATIEBEDRIJF VOF

HANS SMITS
B e rn a d e t t e l a a n 1
5 8 6 5 BJ Ti e n ra y
w w w. h a n s -s m i t s . n l

Bernadettelaan 1, 5865 BJ Tienray
Tel. 0478-691592 info@hans-smits.nl
www.hans-smits.nl
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Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker

Maximale score
dames VC Kessel
Door: volleybalvereniging VC Kessel
De dames van VC Kessel speelden op zaterdag 3 februari thuis tegen
Vludoc’98 uit Nuth. De Zuid-Limburgers bleken geen moeilijke horde voor
de Kesselse dames. Het werd 4-0.

(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

De eerste set begon zeer tam aan
Kesselse kant. Er werden wat onnodige persoonlijke fouten gemaakt,
waardoor Kessel begon met een achterstand. Toch wist VC Kessel het hoofd
koel te houden en serveerde uiteindelijk de set uit, 25-22.
De tweede set was ongeveer van
hetzelfde kaliber als de eerste set.
De dames hadden in eerste instantie
moeite met het verzorgen van de pass
en rallypasses en kwamen op een
18-24 achterstand. Dankzij een sterke
aanval en goed blok hebben de dames
de set alsnog gewonnen, 26-24.
In de derde set sloeg het roer
om. Vludoc wist zich met geen

mogelijkheid raad met de aanvallen
en services van Kessel, waardoor
Kessel de set met volle overtuiging
pakte, 25-10. Met de 3-0 voorsprong
op zak, was het behalen van de vijf
punten het ultieme doel.
Echter kregen de dames het toch
nog lastiger dan gedacht. Vludoc was
goed aan het verdedigen en Kessel
kreeg de ballen met moeite op de
grond. Kessel wist toch aan het langste
eind te trekken, 25-22. Een mooie 4-0
winst waaraan het gehele team heeft
bijgedragen. Vanwege het feit dat
koploper Limac op zaterdag de boot
in ging met 1-3, staan de dames van
VC Kessel nu aan kop.

MVC Maasbree
hard onderuit bij
koploper
Door: Theo Tielen, voetbalvereniging MVC ‘19
Het eerste herenteam van MVC’19 uit Maasbree heeft zondag
4 februari bij koploper RKSV Mierlo-Hout uit Helmond een fikse
nederlaag opgelopen. De score kwam op 6-0 en dat was niet eens
geflatteerd. Na vijf opeenvolgende competitieoverwinningen was dit
sinds lange tijd weer een nederlaag voor de mannen van trainer
Erik Van Rooij.
Al na zeven minuten was het
al raak voor de thuisploeg, toen
Thom Meeuwsen van dichtbij
vanuit randje buitenspel de 1-0
binnenschoot. Toch kon MVC’19
het eerste half uur Helmond nog
redelijk bijbenen. Verder dan een
enkel speldenprikje kwamen de
roodwitten echter niet. Toen MierloHout in de 37e minuut op 2-0
kwam door een makkelijk gegeven
strafschop die werd verzilverd door
Danny Van Hout, was het verzet van

MVC’19 eigenlijk al gebroken.
Mierlo-Hout bleef echter
fanatiek jagen op nog meer goals
en dat werden er uiteindelijk zes.
De gastheren konden duidelijk
beter uit de voeten op hun eigen
kunstgras en combineerden er
lustig op los. MVC’19 werd door
de toekomstige kampioen op
voetbaltechnisch gebied, maar
ook op felheid en alertheid, vaak
afgetroefd. Kortom een wedstrijd
om snel te vergeten.
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Hartverwarmend

Duidelijke nederlaag
SV Egchel
Door: Thijs Joosten, voetbalvereniging SV Egchel
Het eerste herenteam van SV Egchel heeft op zondag 4 februari in en tegen Heythuysen met 3-0 verloren.
Op de overwinning van de thuisploeg viel weinig af te dingen. In een weinig hartverwarmende wedstrijd op een
ijskoude zondagmiddag in februari floot arbiter Peymen uit Stramproy.
Van meet af aan bepaalden de
blauwwitten het spel. De oranjehemden kwamen er moeilijk uit en leden
veelvuldig balverlies. Een treffer voor
Heythuysen kon niet uitblijven. Na een
kwartier kreeg Egchel de bal niet weg
en Rick Nelissen zorgde voor de 1-0.
In de 24e minuut werd de score door
dezelfde speler uitgebouwd tot 2-0
toen hij een vrije trap langs de muur
tegen de touwen schoot. Egchel kreeg

voor rust nauwelijks kansen meer,
behoudens een vrije trap op de lat.
De thee werd gedronken met een 2-0
stand.
Na de rust kwam Paul Ververgaert
binnen de lijnen voor Luuk
Timmermans. Na 5 minuten in de
tweede helft kreeg Egchel de kans
om terug te komen in de wedstrijd,
maar Frank Gielen wist in kansrijke
positie niet voor de 2-1 te zorgen.

De oranjehemden waren nu veelvuldig
te vinden op de helft van de
tegenstander, maar tot uitgespeelde
kansen leidde dit niet. In het verdere
verloop van het duel kwamen
Kai Schroder en Tim Kempen nog
binnen de lijnen voor Koen Schroijen
en Ryan Bruisten. Zes minuten voor
tijd viel de 3-0 voor de thuisploeg
door Wouter Bergervoets, wat ook de
eindstand was.

Dik pak slaag

Onnodige nederlaag
Grashoekse volleybalsters
Door: volleybalvereniging VC Grashoek
In de wedstrijd tegen de studenten van Fyrfad uit Maastricht kreeg het eerste damesteam van VC Grashoek
een dik pak slaag. Zonder al teveel hoop en met minimale bezetting vertrokken de Grashoekse dames naar de
provinciehoofdstad. De dames boden goed weerstand, maar keerden met een onnodige 3-1 nederlaag
huiswaarts.
In de startset was het verrassend
Grashoek wat brutaal de leiding
nam en een voorsprong opbouwde
van een paar punten. Op 14-14
kwam Fyrfad langszij en liet het zien
waarom de dames hoger in de stand
staan. Een paar kleine foutjes aan
Grashoekse zijde zorgde voor het
verschil waarmee de set (25-22) ook
gewonnen werd door Fyrfad.
In de tweede set aanhaken
en bijblijven was het devies. Toch
stond het 10-2 na enkele minuten.
Toen begonnen de Grashoekse dames
weer met volleyballen, maar inlopen

van de achterstand was er niet meer
bij. Het werd 25-13 voor Fyrfad en een
2-0 voorsprong in sets was een feit.
In de derde set lukte het om de druk
volledig bij Fyrfad te leggen en de snel
opgebouwde voorsprong verder uit
te bouwen naar een 25-20 setwinst.
Er was vandaag iets te halen waar
Grashoek vooraf geen rekening mee
gehouden had.
In de vierde set werd de lijn van
de eerste en derde set voortgezet.
Met werkvolleybal en goede punten
bouwde het Grashoekse team een
23-18 voorsprong op en een vijfde

set diende zich aan, tenminste dacht
iedereen in de zaal. Plots kwam
dat besef aan Grashoekse zijde.
De persoonlijke fouten waren er
weer, vele kansen werden niet benut
en het scorend vermogen was zoek.
Samen met twee scheidsrechterlijke
beslissingen in het nadeel van
Grashoek, van een overigens erg
goed fluitende scheidsrechter,
zorgden ervoor dat er geen punt meer
gemaakt werd en Fyrfad de vierde set
won met 25-23.
Een 3-1 nederlaag die absoluut
onnodig was.

Olympia dames houden
punten in eigen huis
Door: volleybalvereniging VC Olympia
De dames van het eerste volleybalteam van VC Olympia uit Panningen wonnen zaterdag 3 februari thuis met
4-0 van Eetcafe ‘t Centrum Thor dames 1.
Yasmine, jeugdspeelster van de
maand, scoorde met een aanval het
eerste punt van de wedstrijd. Na deze
rally mochten de dames van Olympia
proberen het goede voorbeeld te
volgen. En dat lukte ook nog. Mede
doordat de gasten uit Bergambacht
erg veel persoonlijke fouten maakten
en VC Olympia zich bleef focussen op
het scoren van punten, werd de eerste
set vrij eenvoudig gewonnen.
De tweede set gingen de dames
van Olympia door met hun goede spel.
De verdediging van de tegenstander
was matig, waardoor Olympia veel
rechtstreekse aanvalspunten scoorde.
En kwam er een aanval van de tegenstander, dan was er het blok of de
verdediging die op de juiste plek stond
om een tegenpunt te voorkomen. De

set werd uiteindelijk ruim gewonnen
met 25-12.

Derde set rommelig
aan Panningse zijde
In de derde set was het aan
Panningse zijde rommelig. Er werden
meer eigen fouten gemaakt. Dit gaf
de gasten voldoende voer om een
tandje bij te schakelen en zelf in een
set-overwinning te gaan geloven. Het
spel van Olympia werd slordiger en
ballen werden niet meer rechtstreeks
gescoord. Daar kwamen nog twee
opstellingsfouten bij, waardoor het
onrustiger werd in het team.
Toch bleven de dames vechten
voor elk punt. Aan het einde van de
set maakte de scheidsrechter nog

een dubieuze beslissing in het nadeel
van de thuisploeg. Ondanks deze
beslissing waren de dames gebrand
om deze set binnen te halen, het
werd nog even spannend, maar ook
deze set werd met minimaal verschil
gewonnen.
De laatste set waren de dames
uit Bergambacht op. Het geloof
om nog een puntje te pakken was
weg bij de gasten. Dit was duidelijk
merkbaar in hun spel. Er kwamen nog
maar nauwelijks goede aanvallen.
De Olympia-aanvallen werden niet
meer gepareerd. En mede door
een goede serviceserie van Josien
Hoeijmakers werd deze set gewonnen
met 25-10. Deze teamprestatie leverde
de dames vijf punten op, waardoor ze
nu op een vierde plaats staan.
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Debuut 47-jarige Ruud Thijssen

3-1 winst voor Tupos
heren uit Baarlo
Door: volleybalvereniging Tupos
Het eerste herenteam van VV Tupos uit Baarlo won zaterdag
3 februari de uitwedstrijd in Kerkrade met 3-1 van Furos. Ruud Thijssen
maakte op het veld zijn debuut bij het team doordat Jordy van den
Eertwegh uitviel. Met zijn ‘gouden handjes’ bediende Ruud de aanvallers op superieure wijze.
In de eerste set werd tegen een
kleine achterstand aangekeken.
Op 15-15 kwam men na hard werken
eindelijk langszij en ging men om
en om aan kop. Op 20-20 pakte de
libero van Furos een gele kaart door
te fel te protesteren en de bal in de
richting van de eerste scheidsrechter te gooien. De concentratie bij de
mannen van Furos was weg en zo
kon Tupos de set met 22-25 naar zich
toetrekken. De tweede set kende
eenzelfde verloop met een kleine
voorsprong voor Furos. Echter dit
keer kon Tupos het niet meer rechttrekken en trok Furos verdiend deze
set naar zich toe met 25-20.
Na een ‘donderpreek’ van coach
Nelis begon Tupos furieus aan de
derde set en pakte al snel een
stevigevoorsprong. Ruud Thijssen
liet fantastische dingen zien als
spelverdeler. Hij speelde als een

jonge god. Hij liet zelfs zien dat hij
een blauwe maandag heeft gevoetbald door een setup met zijn voet te
geven. Ton Claus bedankte hem met
een snoeiharde smash. De mannen
van Furos waren helemaal de weg
kwijt. Eindstand: 25-12 voor Tupos.
Ook in de vierde set liet coach
Nelis zijn basisteam staan om de
winst naar zich toe te trekken. Tot
de 11 punten ging de strijd gelijk
op, waarna Tupos een kleine voorsprong pakte en dit niet meer weg
gaf. Het laatste punt voor de 21-25
winst moest twee keer gespeeld
worden. Nadat de mannen van Tupos
de winst al hadden gevierd met een
dansje besloot de scheidsrechter dat
het punt overgespeeld moest worden. Gelukkig viel dit direct in het
voordeel uit van Tupos en kon voor
de tweede keer feest gevierd worden. Vier punten mee naar huis.

Volleybalspeeltuin
VC Olympia
Volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen start binnenkort met
een Volleybalspeeltuin voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met
6 jaar. De ‘speeltuin’ biedt peuters en kleuters een breed
beweegaanbod waar plezier centraal staat.
Bij de speeltuin leren de
kleintjes spelenderwijs en zonder
competitie-element de basis
van sport en spel. Tijdens de
training zijn de kinderen actief
aan het bewegen en kunnen
ze speloefeningen, met en
zonder bal, doen. Zo wordt er
ongemerkt gewerkt aan conditie,

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
IN 2018
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

Unne sjoëne

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

motoriek en balvaardigheid.
De Volleybalspeeltuin start op
zaterdag 17 februari. Van 10.30 tot
11.30 uur zijn kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 6 jaar welkomen
in sporthal Piushof in Panningen.
De kinderen moeten hun eigen
gymspullen meenemen naar de
volleybalspeeltuin.
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Drie punten rijker

Kesselse beugelaars winnen
in Tegelen
Door: Coy Sieben, beugelclub OVU
De reis naar Tegelen op donderdag 1 februari beviel de beugelaars van OVU uit Kessel wel. Ze keerden terug
naar Kessel met een 3-2 overwinning op zak.
Ralf Joosten maakte in de eerste
partij geen kans tegen Stan Cox en
verloor terecht. Bjorn Bongers op
twee mocht tegen de grootmacht
van Tegelen. Zoals we Bjorn kennen,
kan hij net dan een stapje hoger.
Met heel goed en degelijk spel won hij
verdiend. Sjaak Ottenheim op 3 kreeg

te maken met het nieuwe Tegelse
talent Ivo Holthuysen Hij had een
lastige wedstrijd, kwam acht punten
voor, zag die voorsprong slinken tot
twee, maar knokte zich toch naar de
overwinning.
Roel Ottenheim op vier had een
lastige wedstrijd, totdat tegenstander

Patrick Holthuysen begon te stuntelen
en hij het punt uiteindelijk makkelijk
kon binnenhalen. Roy Dorssers op
vijf was er niet met zijn koppie bij en
verloor. Kessel was na de avond drie
verdiende punten rijker en de Tegelse
titeldroom is hoogstwaarschijnlijk aan
duigen.

Nieuwe voetbalvorm

Walking football clinic in Meijel
Op het sportpark van voetbalvereniging RKMSV uit Meijel wordt op donderdag 8 maart een clinic gehouden
over ‘walking football’. In samenwerking met een walking football-team van Wittenhorst uit Horst kan actief
kennis gemaakt worden met de nieuwe voetbalvorm.
Walking football is een
voetbalvorm die is bedoeld voor de
wat oudere medemens. Het spel
kent aangepaste spelregels. Zo is
rennen bijvoorbeeld niet toegestaan,
is buitenspel niet van toepassing,
mag de bal niet boven heuphoogte

komen, zijn slidings niet toegestaan, is
lichamelijk contact niet toegestaan en
kent het spel geen keeper.
Iedereen ouder dan 55 jaar
is welkom bij de clinic. Er wordt
verzameld vanaf 19.30 uur en om
20.00 uur wordt er gestart met

de clinic. Opgeven kan door voor
donderdag 1 maart contact op
te nemen met Wiel Kempen via
06 23 75 86 52 of fam.kempen@
telfortglasvezel.nl of met Joep Beeren
via 06 50 29 20 12 of joepbeeren1@
gmail.com

Veel animo beugeltoernooi Meijel
Door: Beugelclub Meijel
Op de beugelbaan in Meijel vond in de weekenden van de
zaterdagen 20 en 27 januari het jaarlijkse invitatietoernooi
plaats. Hier kunnen mensen kennis maken met de beugelsport
door zelf in toernooivorm wedstrijden te spelen. Ook dit jaar was
het animo zeer groot met zestien deelnemende teams.
Uiteindelijk waren het Harrie Hanssen en Carlo Joosten die beide
finalewedstrijden wonnen en daarmee de kampioenen van
2018 zijn.

Onnodig verlies
handballers Bevo
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Herpertz Bevo Hc
Na een redelijk goede eerst helft heeft het eerste herenteam van
Herpertz Bevo Hc uit Panningen door een zwakke tweede helft een
onnodige nederlaag geleden. Tegen middenmoter JMS Hurry Up werd
het op zaterdag 3 februari 28-27. Vooral aanvallend bleef de ploeg na
rust ondermaats.
Een voorsprong van vier doelpunten verdween na rust als sneeuw
voor de zon. Tien minuten wist Bevo
niet te scoren. Deze onverwachte
offday in de tweede helft valt niet
te verklaren. De teleurstelling was
groot na afloop. De ploeg moet deze
wedstrijd snel vergeten, want carna
valszaterdag 10 februari wacht de

beladen derby tegen OCI Lions in
Sittard. Een wedstrijd die gewonnen
dient te worden. Bevo heeft de
kansen voor plaatsing voor de Final
Four nog steeds in eigen hand. De
doelpuntenmakers waren Niels Poot
en Robin Jansen (6), Jeroen van den
Beucken (5), Niek Jordens en Dario
Polman (4) en Pim Augustinus (2).

Ruime over
winningen Bree en
’t Kogeltje
Door: schietverenigingen Bree 4.5 en ’t Kogeltje
De schutters van Bree 4.5 uit Maasbree en ’t Kogeltje uit Koningslust
hebben op zaterdag 3 februari allebei een ruime overwinning geboekt.
De Maasbreenaren waren te sterk voor EMs uit Meerlo en de mannen
uit Koningslust wonnen van De Rangers uit Swolgen.
Het team uit Koningslust boekte
een regelmatige overwinning op
EMS. 810 tegen 751 ringen. Marco
Vissers was de beste schutter met
274 ringen, op één ring gevolgd door
Thijs Philipsen. Drees Wijnen sloot
de rij met 261 ringen. ’t Kogeltje
haalde net niet het gemiddelde van

een week eerder, maar de geschoten series waren voldoende om de
tegenstander met 44 ringen verschil
te verslaan. Manfred Boots kwam
met een serie van 285 ringen als
hoogste schutter uit de baan. Ger
Rongen en Thijs Fleuren schoten allebei een serie van 276 ringen.
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Niet de beste dag

Grashoek moeizaam
naar kleine zege
Door: Piet Spee, voetbalvereniging SV Grashoek
Koploper Grashoek heeft zondag 4 februari op het sportpark
Maassenhof in Blerick met 3-2 gewonnen. De geelzwarten hadden in
hun eerste uitwedstrijd sinds drie maanden niet hun beste dag. De zege
kwam moeizaam tot stand, omdat werd verzuimd de wedstrijd
voortijdig te beslissen tegen een tegenstander die beter speelde dan
de stand (11) op de ranglijst deed vermoeden.
Na het beginsignaal was het
VCH dat in de eerste minuut een
corner forceerde die niets opleverde.
Daarna kwam Grashoek in actie en
dat leverde meteen een droomstart
op. In de 4e minuut hield Chris
Hunnekens aan de linkerkant net
voor de achterlijn een bal binnen.
Zijn voorzet werd door de 43-jarige
VCH-doelman onvoldoende verwerkt.
Raoul Bennenbroek was er als de
kippen bij om de terugstuitende bal
in te tikken: 0-1.
De geelzwarten kregen een
scala aan mogelijkheden, maar de
goals bleven uit. Twee keer werd de
bal van de lijn gehaald bij schoten
van Chris en Raoul. Aan de overzijde strandde een gevaarlijke VCHaanval op de vuist van doelman
Koen Clephas. Een vrije trap in de
34e minuut voor VCH op het middenveld werd naar het Grashoekse
zestienmetergebied getransporteerd. De VCH-aanvoerder Samir
Ben Messaud verraste de defensie
en tikte de gelijkmaker binnen: 1-1.

Chris Hunnekens zette nog voor rust
Grashoek opnieuw op voorsprong.
Met een prachtig schot van buiten
de zestienmeter scoorde hij in de
42e minuut de 1-2.
Ook in het tweede speelgedeelte
een vroeg doelpunt voor Grashoek.
Na 50 minuten rondde Raoul
Bennenbroek een aanval over rechts
af: 1-3. Terwijl de geelzwarten
verzuimde verder uit te lopen,
kregen de mannen met blauwe
shirts in de gaten dat zij niet
kansloos waren. Zeker toen na
60 minuten de aansluitingstreffer
viel. De VCH - middenvelder Samet
Karaca tekende hiervoor: 2-3.
Grashoek verkrampte op weg
om met een vierde treffer de
wedstrijd op slot te gooien. Een
bezienswaardige actie was de
run van Marco Sijben. Vanaf de
achterste linie bracht hij de bal bij
Chris Hunnekens die zijn doelpoging
zag stranden. Opluchting bij alles
wat Grashoek was bij het laatste
fluitsignaal.

Koppeltoernooi De Treffers
In het clublokaal van beugelclub De Treffers vond op zondag 21 januari de finaleronde van het
jaarlijkse koppeltoernooi plaats. Van de zeventien koppels die aan de start stonden, waren er na
twee ronden nog zes over. In de finaleronde werd er in twee poules van drie koppels gespeeld.
De winnaar van poule 1 werd het koppel Jo Niens en Jan Duijf. In poule 2 streken Laura Niens-Wijnen
en Wim Wijnen met de eer. In een bloedstollende finale trokken Jo Niens en Jan Duijf uiteindelijk
aan het langste eind.

Word jij ook enthousiast van het
tijdig regelen van materialen zodat de
productie optimaal kan functioneren?
Houd je van uitdagingen en

Derbywinst
Panningen in ‘dying
seconds’
Door: Wiet Leenders, voetbalvereniging SV Panningen
De wedstrijd was gespeeld; iedereen had zich verzoend met een
gelijkspel in de derby tussen de eerste herenteams van SV Panningen
en VV BEVO op zondag 4 februari. Een aantal toeschouwers was al op
weg naar de uitgang van Panningen-Noord. Tot het moment dat Idris
Pakasa de bal bezorgde bij Remco Litjens die met een magistrale lob de
winnende 2-1 op het scorebord zette.
Voor de neutrale toeschouwer
had BEVO, zeker in het laatste half
uur, het beste van het spel, maar
het gevaar kwam toch vaak van
Panningen. BEVO-trainer Wilgert
Janssen had ervoor gekozen
om zijn linies dicht op elkaar te
laten spelen en dat resulteerde
in een Berings overwicht op het
middenveld. Maar de ruimte tussen
de laatste linie van BEVO en het
doel van keeper Nick Steeghs was
vaak aanzienlijk. De uistekend
meevoetballende BEVO-doelman kon
vaak redding brengen, maar in de
allerlaatste seconde van de wedstrijd
werd het BEVO toch fataal.
Het eerste schot op een doel
was van Panningen-spits Remco
Litjens in de 2e minuut. Het kon
BEVO-doelman Nick Steeghs niet
verontrusten. Gevaarlijker, maar
dan aan de andere kant, was het
toen Tom Sijben voorlangs schoot.
In de 34e minuut was het raak voor

Panningen. Remco Litjens scoorde
de 1-0. En één minuut later lukte
het Ilias Amhaouch niet om een
rebound te transformeren tot goal.
Rob Minten kopte in de 45e minuut
een voorzet van Beringes rechterflank in en via Roy Cuppen belandde
de bal in het doel: 1-1.
In de tweede helft was er
eenzelfde spelbeeld. Optisch oogde
BEVO beter, maar de echte kansen
waren voor Panningen. BEVO
ontworstelde zich aan de Panningse
druk en langzaam maar zeker werd
BEVO sterker. Iedereen had zich
tegen het einde van de wedstrijd
al verzoend met een gelijkspel en
scheidsrechter Adriaans liet nog even
naspelen om ook op zijn chrono de
90 minuten helemaal vol te maken.
Toen volgde het hoogstandje van
Remco en zo de drie punten voor
Panningen. Heel Beringe zal, niet
eens onterecht, de Panningse zege
onverdiend vinden.

samenwerken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit
en onze hoogstaande technische kennis en kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa
225 medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Operationeel Inkoper
Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren, bewaken en actualiseren van de
inkooporders en hierdoor te zorgen voor tijdige materiaalbeschikbaarheid. Je maakt onderdeel uit van het inkoop
team en werk je nauw samen met het logistiek team.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Besteladviezen genereren aan de hand van prognoses
en planning (mrp).
• Vertalen van adviezen naar inkooporders.
• Verwerken van orderbevestigingen.
• Signaleren van afwijkingen en escaleren naar leverancier.
• Leveringen bewaken.
• Toezien op een goed lopend inkoopproces.
• Je maakt deel uit van een multidisciplinair project/
planningsteam.

Wij vragen:
• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO+/ HBO opleiding richting inkoop/
logistiek of vergelijkbaar.

•
•
•
•
•
•
•
•

(m/v)

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Bij voorkeur ervaring met Exact.
Kennis van MS-office Word en Excel.
In bezit van NEVI 1 of bereid om te volgen.
Proactieve en oplossingsgerichte instelling.
Onderhandelingsvaardigheden.
Kunnen werken onder druk (stressbestendig).
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
• Prettige werksfeer en een hecht team.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met de afdeling HRM via 077-3275000.
Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren:
Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.
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Eerste editie

Hans en Rick Strijbos
winnen Koningsluster
koppeltoernooi
Door: Hay Janssen
Onder grote belangstelling wonnen Hans en Rick Strijbos de finale van het beugeltoernooi voor koppels in
Koningslust. Die werden op donderdag 1 en vrijdag 2 februari gespeeld.

De maand januari is door de
Nederlandse beugelbond uitgeroepen
tot beugelmaand. In Koningslust was
dat aanleiding om een koppeltoernooi
te organiseren op de pas geopende
beugelbaan in accommodatie De Lust
in Koningslust. Vier weken lang streden zestien koppels om de hoogste
eer. Op vrijdag 2 februari streden de
acht beste koppels in een knock-out-

competitie tegen elkaar, om zo uit te
maken wie als eerste de wisseltrofee
mee naar huis mocht nemen. De vier
eerste wedstrijden leverden vier halve
finalisten op. In de ene halve finale
won het koppel Hans en Rick Strijbos
van Gusta en Wie Smets. In de andere
halve finale versloegen Math Steegs
en Wim Nelissen op hun beurt Kitty en
Frank Berkers. De strijd om de derde

en vierde plaats werd gewonnen door
Gusta en Wie Smets.
De finale leverde een mooi
schouwspel op waar mooie punten
en sterke tactische ballen elkaar
afwisselden. Uiteindelijk waren het
Rick en Hans Strijbos die het pleit
in hun voordeel beslechten en zo
de trotse winnaars werden van het
koppeltoernooi. (Foto: Maart van Rengs)

Bejo Zaden B.V. is een internationaal opererend Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop
van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken personeel
werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf. Voor onze locaties in Kessel en Reuver/Melderslo
zijn wij op zoek naar

Anouk Neefs
regiokampioen
dressuur
Door: Monique Peeters, paardensportvereniging De Cavaliers
Manege De Vosberg in Panningen stond op zaterdag 3 en zondag
4 februari in het teken van de regiokampioenschappen dressuur.
Het kampioenschap leverde een titel op voor Anouk Neefs van
De Cavaliers. Zij wist met Guess de hoogste punten te scoren in de
klasse L1 en mag zich hiermee Limburgs kampioen noemen en ook heeft
ze hiermee een ticket bemachtigd voor het NK dressuur in Ermelo.

Ook werd er gesprongen in Asten
en hier behaalde Janine Maassen in de
klasse M een vierde prijs met Eclair La
Vie. Het volgend regiokampioenschap
op de agenda is het springen voor de
pony’s te Velden op zaterdag 17 en
zondag 18 februari en hiervoor heb-

ben zich gekwalificeerd: Nikki Hanssen
in het CB met Millstreets Hyawhatta,
in het CL met Millstreets Stuufke en
in het DB met Mutsaards Pascha en
Jessica Maassen in het DL met Coco en
Bockmann’s Mon Tiamo en in het DM
met Bockmann’s Punto.

OPENING
SHOWROOM

CROP CARE EMPLOYEES
KASSEN EN VOLLEGROND
Voor onze medewerkers zijn de werkzaamheden geen dag hetzelfde. Deze bestaan o.a. uit het zaaien en opkweken van de
planten en het aanleggen en beheren van de proefvelden. En in de kassen het planten van diverse cellen voor het maken
van proefkruisingen. Daarnaast zorg je, samen met de teamleider, voor optimale groeiomstandigheden, zoals het
klimaat, substraat en ziektebestrijding. Je werkt in een klein team en hebt regelmatig contact met de collega’s van onze
veredelingsafdelingen.
Wil je meer weten?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Ronald Nooijen, Crop Care Team Leader (proefvelden Kessel), telefoonnummer
06-23 362 923 of met William Rutten, Crop Care Team Leader (kassen Reuver/Melderslo), telefoonnummer 06-21 284 087.
Meer informatie over deze vacature vind je op u werkenbijbejo.nl
Check ook onze film u https://www.werkenbijbejo.nl/file/3967
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Z AT E R D A G
24 FEBRUARI
11:00 - 16:00

Markt 12, 5981 AN Panningen
Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl
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Bittere nederlaag
beugelaars HBC
Door: beugelclub HBC
Na de thuisnederlaag tegen Ell eerder dit seizoen, waren de spelers van het eerste team van HBC uit Helden
belust op revanche. De baan van Ell bleek op zaterdag 3 februari echter een onneembare horde voor de Heldense
beugelaars. Het werd 3-2 voor de gastheren.
Johan Peeters speelde tegen
Marco Caris. Tot de tien was de partij
in evenwicht. Johan legde tweemaal
de bal niet vast en Marco had vier
punten voorsprong. Johan gaf niet op
en met goed spel dwong hij Marco tot
het uiterste. Bij de laatste bol hield
deze echter het hoofd koel, 1-0.
Marc trad aan tegen Mat.
Met beugelen had dit weinig van
doen. Beide spelers bakten er niet
veel van. In het spannende potje
maakte Marc één foutje minder
dan Mat en zodoende stonden de
Heldenaren met 2-1 voor. Op drie
beugelde Frank zich foutloos naar een

overwinning tegen Roy. Frank maakte
goed gebruik van de foutjes van Roy
en beugelde zich onbezorgd naar een
30-16 overwinning, 1-2.
Johan Verest speelde tegen Gerard
Driessen. Een zeldzame flats bij het
opbeugelen zorgde ervoor dat Johan
achter kwam. Gerard beugelde een
sterke partij en elke keer als Johan bij
kon komen, lukte dit niet. Bollen kwamen hard terug van de wand óf plakten juist vast. Ook Johan lukte het niet
om de ‘spookbaan van Ell’ te lezen.
Een belangrijke bol werd niet vastgezet en zo verloor Johan zijn eerste partij van het seizoen.

Johan Hoeijmakers trad aan tegen
Wiel Mennen. In een partij die een
beetje op en neer golfde, had Johan
meestal het initiatief. Bij 24-22 koos
Johan ervoor om een bol vast te zetten
en niet te spelen. Deze werd achter
doorgeknipt en later geslagen, waardoor er een zinderend eindspel ontstond. Johan had de beste papieren
en deed 28-28 erdoor met de 30 in de
goot. Kat in het bakkie zou je zeggen.
De 28-28-bol kwam echter toch nog te
ver uit de hoek, waardoor Wiel een vrij
eenvoudige slag kreeg. Hij faalde niet
en zo werd Helden met een bittere
nederlaag huiswaarts gestuurd.

Prima overwinning
beugelaars Baarlo
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste beugelteam van De Flatsers uit Baarlo heeft vrijdag
2 februari een prima totaaloverwinning geboekt. Na de nederlaag in
Hoogeloon wist Baarlo van tegenstander Helden 3 te winnen.
Daarmee wisten ze de koppositie weer te verstevigen.
Zoals gewoonlijk begon Piet
de wedstrijd, maar door een misser op de ring kende hij een moeilijke start. Dit missertje werd snel
goed gemaakt door verder een zeer
mooie partij te laten zien. Zo won
hij verdiend het eerste punt. Roy
deed in de tweede partij precies
het zelfde als zijn vader. Een prima
2-0 voorsprong stond op het scorebord. Esther speelde zeer gemotiveerd en daardoor wist zij weer een
dijk van een wedstrijd op de baan

te leggen. Zo won zij dik verdiend
het derde punt. Invaller Henk kende
een prima start. Toen zijn tegenstander een slippertje maakte, gaf Henk
zijn ruime voorsprong niet meer uit
handen. Een 30-20 overwinning was
het resultaat. De slotpartij werd dik
verdiend en met goed beugelspel,
zonder te oefenen, gewonnen door
Marc die weer een subliem partijtje
beugelen liet zien. Na de ‘vastelaovend’ hoopt het team deze goede
vorm vast te houden.

Driemaal is scheepsrecht
voor volleybalheren

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

Door: volleybalvereniging VC Olympia
Voor de derde keer dit seizoen troffen de eerste herenteams van VC Olympia uit Panningen en VC Athos’70 uit
Sevenum elkaar op zaterdag 3 februari. Tijdens de voorbereiding werd er gelijk gespeeld en in Sevenum werd
verloren. Dit keer wonnen de heren uit Panningen met 4-0.

32 x 200 mm - lengte 4 en 5 meter

Heren 1 van Olympia pakte in
het begin van de wedstrijd meteen
het heft in handen. De verdediging
had de zaakjes redelijk op orde en
de aanvallers vonden met regelmaat
de gaatjes in de Sevenumse
verdediging. Met de serve viel nog
het nodige te winnen, maar dit was
niet cruciaal. Zonder hoogtepunten
werd de eerste set door de
Panningenaren binnengehaald (2518).
In het begin van de tweede set

ontbrak de overtuiging bij Athos
om het de thuisploeg moeilijk te
maken. Die pakte meteen een 12-6
voorsprong. Plots ging er bij de
bezoekers een knop om, want door
veel tactische balletjes wisten zij
de achterstand om te zetten in een
17-14 voorsprong. De heren van
Olympia staken de koppen bij elkaar
en gingen weer werken voor ieder
punt. Op 22-22 was het gat gedicht,
waarna Olympia het koelbloedig
afmaakte. De laatste echte

stuiptrekkingen van de bezoekers
uit Sevenum in het begin van de
derde set zorgden voor een spannend
begin, maar inmiddels hadden de
Panningenaren het juiste ritme voor
de serve gevonden. Athos kreeg
hierop geen grip en moest passen.
Met twee keer 25-16 haalden de
heren van Olympia de wedstrijd
overtuigend binnen. Hiermee werd
eindelijk revanche genomen op
Athos. Gezien het krachtsverschil was
Olympia beduidend de betere.

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

N
STEIGERPL ANK2,E90
per meter

€

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
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

Zevende plek voor Fleur Coppers
Door: SSS Helden
Fleur Coppers, pupil 1 N1 van SSS Helden en uitkomend voor RTC Limburg, mocht zaterdag 3 februari haar eerste kwalificatiewedstrijd turnen in sportcomplex koning Willem-Alexander in Hoofddorp.
Fleur (rechts op foto) turnde een mooie wedstrijd. Een knappe sprongserie leverde haar in de eerste
ronde een eerste plek op. Op brug en balk kwamen er wat schoonheidsfoutjes voorbij. Afsluitend
met een strakke vloeroefening behaalde Fleur een zevende plek.

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
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

WWW.CTCN L .N L
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Jubileum carnavalsvereniging

55 jaar ‘vastelaovend’ met Beringse Kuus
Na elf jaar samen met Egchel en Panningen carnaval gevierd te hebben als één vereniging onder de naam
Heljese Kuus, startte Beringe in 1963 haar eigen vereniging. Sjraar van Horen was de eerste prins van de
Beringse Kuus, die dit jaar 5x11 jaar bestaat. “De prinsenfoto werd nog gauw op het toilet gemaakt bij de bank
in Beringe.”

die zich inzet. “We zijn blij met alle
handen die we hebben.”

is de zakelijke kant van een carnavals
vereniging, vertelt voorzitter Wil
Heussen (51). “Waar 25 jaar geleden
alles werd geregeld en betaald vanuit één sigarenkistje, moet je nu alles
voor de Belastingdienst bijhouden.
Ook maken we elk jaar een begroting waaraan elke commissie zich
moet houden. Alles is immers duurder
geworden, van de versieringen tot de
zaal van De Wieksjlaag, het bier en de
artiesten. En dat is logisch. Maar mede
daardoor is die kant ook enorm veranderd. Gelukkig kunnen we nog steeds
op genoeg sponsoring rekenen en
hebben we de leden waar we van op
aan kunnen.” De vereniging heeft een
vaste groep van zo’n 45 actieve leden
en daarnaast nog een aantal mensen

Van sigarenkistje
naar begroting
Beringse Kuus is een stabiele club
en draagt dat ook uit, vertelt John.
“Er is genoeg animo voor de raad en
qua leeftijd zijn we een goede afspiegeling van het dorp zelf, met leden
tussen de 25 en 70 jaar. Wanneer
iemand stopt met zijn functie, is de
opvolger bekend en ingewerkt. De lijntjes zijn kort en in elke c ommissie
zit een bestuurslid. Zo weten we van
elkaar precies waar we mee bezig
zijn en dat is een sterke kant van ons,
denk ik.”

Het Tienerbal, jaar onbekend (Foto: CV Beringse Kuus)
Sjraar herinnert het zich nog ‘als
de dag van gisteren’. Toen in 1963 de
Beringse Kuus was ontstaan na de
opsplitsing met Egchel en Panningen,
werd de toen bijna 23-jarige Sjraar
gevraagd de allereerste prins te worden. “Onder andere kapper Handrie,
Lei en Nic van de bakker, Piet van de
schoenmaker, Pie van klats Piet en
wat andere Beringenaren hadden de
vereniging opgericht”, vertelt Sjraar
(77). “Pie Sonnemans zei drie weken
voor carnaval tegen mij: ‘Sjraar, we
moeten nog een prins hebben’. Ik heb
meteen ja gezegd, ben met hem
meegegaan en het werd geregeld.
Niemand die toen iets door had.”

Geen pak, mantel of
prinsenmuts
Er was alleen nog geen pak, geen
mantel of prinsenmuts. “Ik weet niet

waar ze het allemaal vandaan hebben gehaald, maar er werd het een en
ander bij elkaar gezocht om de eerste statiefoto te maken”, vertelt Sjraar
grinnikend. “Die werd door fotograaf
Frits Kuijpers gemaakt op het toilet
van Rabobank Beringe, voor een wit
doek dat was opgehangen. Ik had nog
geen kostuum. Na het maken van de
foto zijn we naar een kostuumverhuurzaak gegaan op de Kanaalstraat die
pakken verhuurde voor trouwerijen
en dergelijke. Maar daar was alles
te groot.” Gelukkig wist de echtgenote van een raad van elf-lid van de
Beringse Kuus nog wel een adresje
in Horn waar pakken op maat werden gemaakt. Prins Sjraar I had zo ook
een pak. De mantel werd gehuurd en
de steek was er ook. “Al met al was
het best een georganiseerd zooitje in
die tijd. Dat kun je je haast niet meer
voorstellen. Er is bij de Beringse Kuus
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flink wat veranderd de afgelopen 55
jaar”, aldus de oud-prins.
In die jaren zijn nieuwe tradities
geboren en zijn andere in ere gehouden. Zo gaat de prins al sinds jaar en
dag langs bij zieken en vond in 1974
de eerste bonte avond plaats, maar
werd pas in de jaren 80 voor het eerst
een prinsenreceptie georganiseerd.
“We moeten blijven meegaan in de
veranderingen, ook die van nu”, vertelt oud-voorzitter John Smedts (57).
“De ‘vastelaovend’ wordt nog steeds
breed gedragen in het dorp, maar we
moeten wel jong én oud iets blijven
bieden. Voor de ouderen organiseren we de ‘Jeugd van Vreuger’-avond
en voor de allerkleinsten is er het
Pulverkesbal. We denken nu alweer
na over een manier hoe we de jeugd
weer meer aan het carnavallen krijgen, zoals vroeger het Tienerbal
bestond.” Wat ook enorm veranderd is,

De geïmproviseerde foto van
prins Sjraar I in 1963 (Foto: CV Beringse Kuus)

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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Iedereen geslaagd

Examens bij Heldense
Reddingsbrigade
Bij de Heldense Reddingsbrigade vonden zaterdag 3 februari de examens plaats. Er werd afgezwommen
voor de Junior Redder, Zwemmend Redder en Life Saver-diploma’s. De examencommissie was zeer tevreden en
iedereen is geslaagd.

Vier keer vijftig jaar
lid van ZijActief
De junior redder diploma’s zijn
de eerste diploma’s die de kinderen kunnen halen bij de reddingsbrigade. Bij deze diploma’s ligt vooral
nog de nadruk op de zwemtechnieken
en jezelf goed kunnen redden in het
water, ook leren de kinderen al hoe ze
iemand in nood dicht bij de kant kunnen helpen met bijvoorbeeld een stok
of touw.
Voor junior redder 1 zijn Imke
Janssen, Jeroen Smits, Justin Thijssen,
Lucca Linssen en Vince Verschuren
geslaagd. Voor junior redder 2 zijn
Samira Geris, Cindy Janssen en Sasha
De Kroon geslaagd. Junior redder 3:
Timo Janssen, Arlene Smeets, Hayat

Essebaai en Kes Heijmans. Voor junior
redder 4 slaagden Niels van den Berg,
Fleur Engels, Marijn Engels en Lotte
Wilms.
Bij de zwemmend redder diploma’s worden heel veel droge en
natte reddingen geoefend, waarbij
de redders zelfstandig iemand in het
water gaan redden en deze met de
juiste technieken en reddingsmiddelen terug brengen naar de kant.
Zwemmend redder 1 zijn Fenna
Geris, Dave Janssen, Sabien Theelen
Joost Verlinden, Lynn Verlinden en
Sem Wilms geworden. Op niveau
Zwemmend redder 2 slaagden Joep
Doensen, Ceyda Guclu, Noud Salden,

Siem Janssen en Karlijn Krebbekx. Het
wemmend redder 3-diploma mocht
Krista Gielen in ontvangst nemen.
Voor de Life Saver-diploma’s moeten de kandidaten zelf een theorie
examen maken waarbij alles geleerd
moet worden over reddingen in binnen en buiten water. In de praktijk
leren ze grotere en moeilijkere reddingen uit te voeren bij een ongeval,
zoals bijvoorbeeld iemand met rug
of nekletsel, hierbij moeten ze met
elkaar samenwerken en leren leiding
te geven. Voor Lifesaver 1 slaagden
Denise Fontaine en Luna Leenders.
Voor Lifesaver 3 slaagde Lisanne
Schroën.

Nellie Janssen, Nel Korsten, Agnes Verlinden en Mia Peeters
zijn onlangs in het zonnetje gezet door ZijActief Panningen omdat
ze ieder vijftig jaar lid zijn van de vrouwenvereniging. Eind jaren
60 werden de dames lid van De Boerinnenbond, waarna de naam
werd veranderd in Limburgse Vrouwen Beweging (LVB) en tegenwoordig ZijActief heet. Bij het jubileum hoort een zilveren
speldje, dat de dames door kringvoorzitter Van Knippenbergh
opgespeld kregen.

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

Carnavalsoptocht basisschool
De Diamant Baarlo
Basisschool De Diamant uit Baarlo loopt vrijdag 9 februari een eigen carnavalsoptocht. Vanuit de twee
schoolgebouwen gaan de kinderen in een bonte stoet naar zaal Unitas, waar ze daarna een feestje gaan vieren.
Het is voor het eerst dat de
kinderen buiten school ‘vastelaovend’
gaan vieren op de vrijdag voor
carnaval. De kinderen van de
bovenbouw aan de Sprunklaan
vertrekken om 09.15 uur in de

optocht. Via de Kwistbeeklaan,
de Obsenichtlaan en de Hertog
van Gelrestraat lopen de kinderen
naar de onderbouw. De optocht
gaat vanaf daar weer terug
via de Hertog van Gelrestraat,

Obsenichtlaan, Kwistbeeklaan en
Albert Neuhuysstraat naar zaal
Unitas in Baarlo. Daar vieren de
kinderen vervolgens samen met
carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo
een feestje.

Andere wereld en tijd

‘Dörper’
prinsenreceptie

Verhalenverteller bij
Reumavereniging
Bij Reumavereniging Peel en Maas komt op donderdag 15 februari verhalenverteller Frans van de Pas op
bezoek. De verteller uit Ysselsteyn neemt het publiek tijdens de avond mee naar een andere wereld en tijd.
De avond vindt plaats in gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden en begint om 19.30 uur.
De verhalen van Van de Pas zijn
voor zowel jong als oud, fantasierijk
en soms gebaseerd op historische
feiten. De verteller speelt bij de avond

van de reumavereniging in op de
eigen regio en het katholieke plattelandsleven van vroeger. Hierbij komen
ook allerlei gebruiken en gewoontes

uit die tijd aan bod.
Zijn presentatie zal de nodige
herkenning teweeg brengen en er zal
ruimte zijn voor humor.

Met de ‘vastelaovend’ voor de deur hadden verschillende
verenigingen en dorpen hun laatste activiteiten voorafgaand aan
het volksfeest. In Egchel (vrijdag), Beringe (zaterdag) en Helden
(zondag) konden de prinsen van de carnavalsverenigingen worden gefeliciteerd bij de recepties. Die van de Dörper Kuus in
Helden is traditioneel de laatste van de zes zusterverenigingen
van ‘Aod-Helje’. De prinsen van onder meer Grashoek, Helden en
Koningslust maakten er een feestje van in café De Zoes in Helden.
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Eucharistieviering met hofkapel

Boerenbruiloft

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: kerk Maasbree

Tijd: vanaf 14.30 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: start plein Waalsestraat Beringe

Dansmiddag voor dementerenden

Receptie jeugdprins Kessel

Kéjsjeute-bal

Tijd: zaal open vanaf 13.30 uur
Organisatie: Dans met mij
Locatie: De Vriendschap Beringe

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

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Jubileumeditie Vreug Vastelaoves
Konzert

Afhalen en receptie prins Baarlo

Liedjesmiddag Kingersjlagermiddig

Tijd: 13.30 uur (receptie om 15.11 uur)
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

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

Optocht Grashoek

Kindermiddag Helden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: Grashoek

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

Optocht Helden

Vastelaovesfissa met Hitmaestro

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: Helden

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Muziekcafé met Samenklank uit
Sevenum
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: dorpsdagvoorziening Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen
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Carnavalsoptocht basisschool De
Diamant Baarlo
Tijd: 09.15 uur
Organisatie: basisschool De Diamant
Locatie: start vanaf locatie Sprunklaan Baarlo

Kindermiddag Maasbree
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Maf en MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Optocht Meijel

Sleuteloverdracht gemeente
Peel en Maas

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

Tijd: 18.00 uur
Locatie: evenementenhal De Heuf Panningen

Optocht Koningslust

Carnavalsbal Beringse jeugd

’t Kieveloeëte Treffe

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Kindervakantiewerk Meijel
Locatie: Oranje Hotel Meijel

Tijd: 19.00-02.00 uur
Locatie: DOK6 Horeca Panningen

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Kindermiddag Clowntjesbal
Panningen

Sleuteloverdracht jeugdprinsen

Tijd: vanaf 08.44 uur
Organisatie: DSB, ’t Rooth en ’t Sjwaert
Locatie: afhalen start bij café Niëns Maasbree

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

Kéjsjeute-optochtbal

Vastelaovend met clubmuziek
CarnaBallin’

Afhalen bruidspaar en boerenbruiloft

Kinderboerenbruiloft Koningslust

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: Koningslust

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

Tijd: 11.11 uur
Locatie: Huis van de Gemeente Panningen

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: Egchel

Bonte Boete Belaeving

Kindermiddag Egchel

Boerenbruiloft Kessel

Tijd: 11.11-17.00 uur
Locatie: plein bij Huis van de Gemeente Panningen

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

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: Markt Kessel

Liedjesmiddag Straotzitting

Kindermiddag Clowntjesbal
Kessel-Eik

Afhalen bruidspaar
en boerenbruiloft

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: vanaf 15.11 uur
Organisatie: CV De Kook en De Fieësmutse
Locatie: bruiloft bij zaal Unitas Baarlo

Jubileumeditie Joong Harste Bal

Kindermiddag Grashoek

Tijd: 14.00 uur
Locatie: café Colé Meijel

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

Afterparty P&M

Optocht Maasbree

Liedjesmiddag Haet Dörp Talent

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ’t Erf Egchel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Maasbree

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

Receptie jeugdprins Baarlo

Optocht Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

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

Sluttelövverdracht

Optocht Baarlo

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

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

Vastelaovesparty Koningslust

Optocht Kessel

Avond met verhalenverteller

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

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

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

Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Straotzitting Dörp
Locatie: In de Pas 39 t/m 51 Helden

Boerenbruiloft Kessel-Eik
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik
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Aswoensdag
Tijd: hele dag
Locatie: kernen Peel en Maas

Samen haken voor Baarlose
lavendelzakjes
Tijd: 14.00 uur
Locatie: MFC De Engelbewaarder Baarlo
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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 11 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. de zieken van
de parochie
Woensdag 14 februari
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 11 februari
H. Mis 11.00 uur – Cornilia Smeetsvan Bree (bgv. verj.) en voor Wiel
Smeets en zoon Harrie; Pastoor Giel
Peeters (bgv. verj.)
Zondag 18 februari
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 11 februari - Carnaval
H. Mis: 10.00 uur
Lectoren: Mevr. Marianne Verhappen
– Mevr. Els Hanrats
Muziek: Hofkapel
Intenties: Jaardienst Jan Boots.
Jaardienst Harry Hoeijmakers
en Lies Hoeijmakers-Haenen.
Overl. ouders Peeters-Hillen en
kinderen. Overleden leden van
Carnavalsvereniging “D’n Hab”.
Woensdag 14 februari
H. Mis: 19.00 uur: Viering van
Aswoensdag
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Dhr.
Harrie Jans
Zang: Dameskoor

Parochie Grashoek

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 10 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 17 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jos Snijkers
(coll/jaardienst)

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 11 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; overl. ouders
Tielen-Nooijen en kinderen
Woensdag 14 februari
H. Mis 19.00 uur Aswoensdag.
Overleden: Jan Gommans, 87 jaar

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 8 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding
Zaterdag 10 februari
H. Mis 19.00 uur Vastelaovesmis – m.m.v.
CV De Kieveloeët, met de Heimatkapelle,
Prins Marcel I (Thijssen) en jeugdprinsenparen – t.i.v. Pierre Verheijen (zeswekendienst); Piet Janssen en Harrie Janssen

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 11 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Thei
Stals en schoonzoon Jan; voor een
bijzondere intentie
Woensdag 14 februari
H. Mis Aswoensdag 17.30 uur
uitreiking askruisje

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132

Mededelingen
Overleden: Koos Verbeek, Broekstraat
65, 84 jaar.
Vasten
Woensdag 14 februari begint de
vastentijd. Een goede oude gewoonte
is deze vastentijd te beginnen met een
Eucharistieviering waarin het Askruisje
wordt ontvangen. Aswoensdag is van
oudsher vasten- en onthoudingsdag.
Kerkbalans 2018
“Geef voor je kerk” - een naar wij
hopen lezenswaardig schrijven dat
een beeld wil geven van het vitale
leven van onze plaatselijke kerk. In de
huis-aan-huisbrief van het kerkbestuur
kunt u lezen hoe onze kerk financieel
reilt en zeilt en vragen wij uw
aandacht voor een bijdrage aan onze
kerkgemeenschap.

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

Kerkdiensten
Zaterdag 10 februari
19.15 uur Carnavalsmis.
Woensdag 14 februari - Aswoensdag
19.15 uur H.Mis met wijding en
uitdeling van het askruisje.
Zaterdag 17 februari
19.15 uur Jaardienst voor Sjaak
Timmermans
en overleden familie. Jaardienst voor
Jac Giesbertz
en overleden familie.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 	 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 10 februari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis Ter
Borcht.
Zaterdag 10 februari
19.00 uur H. Mis. Carnavalsviering.
Lei Kluthausen.

en Harrie Joosten; Don Gielen;
Uit dankbaarheid
Zondag 11 februari
Geen H. Mis in de parochiekerk
Maandag 12 februari
18.30 uur stille aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 13 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Woensdag 14 februari
H. Mis 18.00 uur – herenkoor met
oplegging van het askruisje
Donderdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 uur stille aanbidding

Parochie Panningen

www.vincentiusparochies.nl

Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 8 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 9 februari
H. Mis 09.00 in de dagkapel
Zaterdag 10 februari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor t.i.v.
Joke Goes; Piet Janssen en To Janssen-

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

Zondag 11 februari
Géén H. Mis.
Woensdag 14 februari
18.00 uur H. Mis. Aswoensdag.
Uitdeling van het askruisje.
Donderdag 15 februari
8.30 uur H. Mis.
Overleden: Louis Dirkx, 76 jaar,
Hei 11b.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
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 25 februari
9.30 uur Zes weken dienst Lies
Leenders-Geraets.

Onze ervaren specialisten helpen u graag

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

van der Linden en zoon Sjraar; Jan
Kessels en Truus Kessels-Peerlings;
Mia Kersten-Kessels (bgv. verj.)
Zondag 11 februari
H. Mis in het Missiehuis om 10.30 uur
Dinsdag 13 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 14 februari
Geen H. Mis om 09.00 uur
H. Mis Aswoensdag 19.00 uur uitreiking askruisje
Donderdag 15 februari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden: Mia Jacobs-Sillekens, 76 jaar

t!

Ook al heeft u ‘m elders gekoch

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

Wiel Teeuwen en Lies Teeuwen
Salmans.
Tevens uit dankbaarheid.

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

Auto Hunnekens Meijel, sinds 1981

‘Ik werk graag
aan uw auto’
wesley

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Superteam!
Kom werken bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
Superkeukens Horst: geopend
Superkeukens Heerlen: geopend
Superkeukens Roermond:
zondag, maandag, dinsdag gesloten.

