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Sterke verhalen
Chips, call, pokerhanden, raise, azen, all-in, pokerface en bluffen. Zomaar wat bekende pokertermen die donderdag 30 januari bij café De Vangrail in Meijel voorbijkwamen. Daar vond een
voorronde plaats van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. In totaal deden 35 pokerliefhebbers mee. Na zo’n 5,5 uur kaarten en sterke pokerverhalen vertellen, aldus de organisatie,
was het Jan Alemans uit Eindhoven die er met de titel ‘Pokerkampioen van Meijel 2019/2020’ vandoor mocht gaan. Met 9.300 bezoekers in 2019 is het Open Nederlands Kampioenschap Poker
het grootste pokerkampioenschap van Nederland. De voorrondes worden tot en met mei op 150 locaties in Nederland georganiseerd. In juni vinden de halve finales plaats en een maand later
de finale. De winnaar krijgt, naast een grote trofee, geen geldprijs. Alleen Holland Casino mag in Nederland pokertoernooien met prijzen organiseren. / Beeld: Jordy Strijbos

Bezwaren ongegrond

Definitief groen licht voor windpark Egchelse Heide
Het plaatsen van vijf windturbines in het buitengebied van Egchel en Beringe, kan definitief doorgaan.
De bezwaren die door vier partijen waren ingediend, werden op woensdag 29 januari door de Raad van
State ongegrond verklaard. Daarmee is de verleende vergunning niet meer terug te draaien.
Adrie van Oerle van Aelmans adviesgroep, één van de initiatiefnemers
van het windmolenpark, is blij met de
uitspraak. “Al was de beste uitspraak
in onze ogen geen uitspraak. Het blijft
jammer dat we er niet zelf uit zijn
gekomen met de bezwaarmakers”,
aldus Van Oerle. In december stelde
hij nog niet te vrezen voor de uitspraak van de Raad van State, omdat
de bezwaarmakers geen nieuwe argumenten in hadden gediend sinds de
uitspraak in het voordeel van Egchelse

Heide in februari vorig jaar. Toch bleef
het volgens Van Oerle tot op het laatst
spannend. “In dit soort trajecten kom
je nog weleens onverwachte hobbels
tegen. Kijk maar naar het stikstofbeleid”, zegt hij.

Handrem kan eraf
Coöperatie Peel Energie, Aelmans
Adviesgroep en Green Trust Group,
de drie partijen die sinds 2016 onder
Windpark Egchelse Heide BV het
windpark willen realiseren, kun-

mers 3 miljoen euro op korte termijn via obligaties, die door burgers
kunnen worden gekocht, ophalen.
De voorbereidingen voor de bouw,
zoals het aanleggen van de wegen
nen nu verder met hun plannen.
en funderingen, starten naar ver“We gaan het regelen van de financiën verder oppakken en kunnen een wachting in het derde kwartaal van
exacte planning gaan maken. Voor de dit jaar. De daadwerkelijke bouw zou
zomer hopen we de financiering van begin 2021 plaats moeten vinden,
de benodigde 3 miljoen euro rond te zodat in juni 2021 de molens draaien.
hebben en tot die tijd gaan we verder
met informatie verstrekken. Dat lag
Rechtzaak
vanwege de rechtszaak even stil.
Gemeente Peel en Maas verleende in
De handrem kan er nu eindelijk af.”
maart 2018 een omgevingsvergunning voor de realisatie van een windOm het windpark te realiseren, is
park, bestaande uit vijf windturbines
een investering van 25 miljoen euro
nodig. Daarvan willen de initaitiefne- inclusief bijbehorende voorzienin-

gen, in het buitengebied van Egchel,
Panningen en Beringe in de buurt
van de Haambergweg. Enkele tegenstanders, twee omwonenden en
twee ondernemers, stapten naar de
rechter. Ze wonen in Meijel, Beringe
en Grashoek op enige afstand van
plekken waar windturbines zouden
komen. Ze stelden beroep in tegen
de vergunning omdat ze vrezen voor
de nadelige gevolgen van het windpark voor hun woon- en leefgenot
en hun bedrijfsvoering. De Raad van
State sloot zich aan bij de uitspraak
van de rechtbank in februari 2019.
Tekst: Kim Jacobs
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Gebouw twintig jaar oud

Bijna 4 ton voor renovatie D’n Binger Meijel
Het College van B&W van Peel en Maas wil 393.700 euro beschikbaar stellen
voor de renovatie van gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel. Door het
toenemende aantal gebruikers voldoet de functionaliteit en indeling van
het twintig jaar oude gemeenschapshuis niet meer, stellen het college en
Stichting Gemeenschapshuis D’n Binger.
Momenteel maken zo’n veertig verenigingen en sociaal-culturele organisaties gebruik van het Meijelse
gemeenschapshuis dat in 2001 werd
geopend. Dat werden er sinds de
verbouwing van café De Zwaan naar
restaurant De Heere van Meijel in
2016 nog meer. Onder meer de KBO,
carnavalsvereniging De Kieveloeët,
Harmonie Eendracht, toneelvereniging
COM, de Fietsvierdaagse en zorginstelling Sint Jozef zijn vaste gebruikers.
Daarnaast is de openbare bibliotheek
in het gebouw gevestigd en vinden
er regelmatig gedenkdiensten plaats.
Een geschikte alternatieve locatie voor
de gebruikers, wanneer het gemeenschapshuis bezet is, is er in Meijel of
directe omgeving niet, stelt de stichting.

Pand verouderd
Een opknapbeurt is dus hard nodig,
legt een bestuurslid namens de stichting uit. “We moeten niet hebben dat
het gebouw straks dicht moet. Als we
nog zeker twintig jaar gebruik willen
maken van het gebouw, moeten we
dit doen”, vertelt hij. Bij de bouw rond
de eeuwwisseling zijn enkele fouten
gemaakt die de afgelopen jaren aan
het licht zijn gekomen. “Het stucwerk

scheurt bijvoorbeeld open, dus dat
moet opnieuw worden gedaan. En als
we dan toch aan de gang gaan, kunnen we net zo goed alles doen wat
nodig is.”
Bij de bouw van D’n Binger rond de
eeuwwisseling werd op een aantal
punten bezuinigd om de totale investering te kunnen uitvoeren binnen
het beschikbare budget, concludeert
het college. De afgelopen vier jaar
nam het aantal vaste gebruikers van
het gebouw toe, waardoor duidelijk
werd dat het gebouw niet meer voldeed aan de eisen. Daarom moeten
er diverse werkzaamheden plaatsvinden aan het gebouw. Zo moet de
binnenzijde van het gebouw opnieuw
geschilderd en deels opnieuw gestuct
worden en zijn de versleten parketvloeren en vloerbedekking aan vervanging toe. “De vloerbedekking
wordt bij de lift met tape bij elkaar
gehouden”, stelt de stichting.

‘Vloerbedekking met
tape aan elkaar’

Weinig opslagruimte

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Er moet volgens de stichting voor
35.000 tot 40.000 euro aan nieuwe
geluidsapparatuur worden aangeschaft en de slechte akoestiek in het
gebouw moet worden aangepakt
vanwege regelmatige geluidsoverlast
in het gebouw. Ook zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen nodig zodat
320 zonnepanelen kunnen worden
geplaatst en het gebouw van het gas af

kan. Ook wil de stichting de draaideur
bij de hoofdingang vervangen door
schuifdeuren met een tochtportaal, alle
drempels in het gebouw verwijderen,
het meubilair vervangen en volgend
jaar de foyer gaan uitbreiden.
Daarnaast is er volgens de stichting een
structureel gebrek aan opslagruimte
in het gemeenschapshuis: “de kisten
met pauken en andere instrumenten
staan bij wijze van spreken midden in
het gebouw.” Ze wil dit gedeeltelijk
oplossen door mobiele opslagruimten
te maken en een uitpandige berging
te bouwen. Ook wil ze de ruimte van
Stichting De Ketter, wat als jeugdhonk
wordt gebruikt, in tweeën splitsen
zodat het multifunctioneel gebruikt kan
worden.

Eigen bijdragen stichting
De kosten voor al deze werkzaam-

heden zijn begroot op 524.918 euro.
De gemeente kan maximaal 75 procent van dit bedrag subsidiëren, wat
neerkomt op 393.700 euro. Het college
wil dit geld echter enkel aan Stichting
Gemeenschapshuis D’n Binger geven,
als de stichting vóór 31 december dit
jaar de overige 131.218 euro zelf bij
elkaar krijgt. Dat bedrag wil Stichting
Gemeenschapshuis D’n Binger bij
elkaar krijgen door middel van subsidies van provincie Limburg, VSB
Fonds en het Oranje Fonds. Daarmee
kan 140.000 euro bij elkaar worden
gehaald.
Ook moet de stichting nog eens ongeveer 125.000 euro zelf ophoesten voor
de aanschaf van geluidsapparatuur
(35.000 euro), inrichting (18.000 euro)
en zonnepanelen (71.000 euro).
Deze kosten kunnen niet met gemeentelijke subsidie betaald worden.

“We weten zeker dat het gaat lukken
dit geld op andere manieren bij elkaar
te krijgen”, aldus de stichting.

Cv-ketels vervangen
In december heeft het gemeenschapshuis, vooruitlopend op de aanstaande
renovatie, al 18.813 euro subsidie
ontvangen voor het vervangen van de
cv-ketels in het gebouw. Bij een onderhoudscontrole werden de vijf cv-ketels,
die achttien jaar oud waren, afgekeurd.
Daar kwamen nieuwe voor in de plaats.
Er was 25.000 euro nodig om de ketels
te vervangen, waarvan het college
besloot 75 procent te betalen.
De financiering van de renovatie wordt
in maart besproken in de gemeenteraad.

Tekst en beeld: Kim Jacobs
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Subsidieaanvraag organisatie

50.000 euro voor OLS Meijel
Het College van B&W van Peel en Maas wil de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) 2020 in Meijel een subsidie van 50.000 euro
geven. De gemeenteraad neemt hier in maart een besluit over.
De organisatie van OLS 2020 Meijel
heeft een begroting gemaakt van in
totaal 925.000 euro voor het organiseren van het evenement. “Om het
OLS 2020 te laten slagen, doen we een
beroep op gemeente Peel en Maas
om dit evenement financieel in geld
en in natura te ondersteunen”, schrijft
OLS 2020 Meijel in haar subsidieverzoek aan de gemeente. Ambtenaren
van de gemeente hebben de begro-

ting met de stichting doorgenomen en
daarin zijn geen onregelmatigheden
of bijzonderheden ontdekt, schrijft het
college.

Deel terugbetaald
De 50.000 euro die het college
beschikbaar wil stellen, is eenmalig en
bestaat uit een waarderingssubsidie
van 25.000 euro en een garantiesubsidie van 25.000 euro. Laatstgenoemde

moet eventuele onvoorziene kosten
opvangen. Wanneer de organisatie
van het OLS na afloop een positief
saldo heeft, wordt de garantiesubsidie
van 25.000 euro terugbetaald aan de
gemeente.
Het OLS zet Meijel en de gemeente
Peel en Maas op een positieve manier
op de kaart, stelt het college. “Ook
trekt het naar verwachting 30.000
tot 40.000 bezoekers, waardoor het

potentieel van Meijel en de gemeente
toeristisch en cultureel wordt verhoogd.” Het college ondersteunt graag
een dergelijk evenement vanwege
de hoge volksculturele en historische
waarde en omdat diverse organisaties en personen uit de hele gemeente
bij de organisatie van het evenement
worden betrokken.
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 maart over de subsidie.

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

Derde editie Meet2Match

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.

De branches zorg, techniek, onderwijs, retail, bouw, dienstverlening en overheid zijn vertegenwoordigd op de derde editie van bedrijvenbeurs
Meet2Match. Deze vindt op vrijdag 7 februari plaats in Sporthallen Panningen op Piushof in Panningen.

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

In totaal presenteren ruim zestig bedrijven uit Peel en Maas en omstreken zich.
De beurs is onder meer bedoeld voor
werkzoekenden, er zijn workshops solliciteren en Linked-In en er staat een

technobiel: een mobiele experimenteerruimte waarin leerlingen op allerlei
manieren van techniek kunnen proeven.
Daarnaast wordt er om 15.00, 16.00 en
17.30 uur een modeshow opgevoerd die

gelopen wordt door leerlingen van het
Bouwens. Rond 19.00 uur is er een live
optreden van de coverband The Open
Safe. De beurs, die wordt georganiseerd door WIJ maken werk van werk,

iKPM, Het Bouwens, Stichting Prisma en
gemeente Peel en Maas, is geopend van
14.30 tot 20.00 uur.
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Grashoek, Helden en Panningen

Peel en Maas in finale LVK
Prins & Aod Prinse Graashook uit Grashoek, Alaaf Airlines uit Helden en De Breurkes uit Panningen staan
vrijdag 7 februari in de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) in Echt. De finalisten werden zaterdag 1 februari bekendgemaakt.

De bekendmaking van de twintig finalisten gebeurde op locaties door heel
Limburg. Prins & Aod Prinse Graashook
had zich bij zaal Leanzo in Grashoek
verzameld met diverse dorpsgenoten en fans voor de bekendmaking.
De heren hebben een finaleplek veroverd met hun liedje ‘Wacht Neet Op
Later’, van tekstschrijver en componist
Job van Hoof.
Bij gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden werd bekendgemaakt dat ‘Duit
Ali ut express?’ van Alaaf Airlines ook
door mocht naar de finale. Het num-

mer is geschreven en gecomponeerd
door de twee heren en twee dames
die Alaaf Airlines vormen.
De derde finalist uit Peel en Maas
is het liedje ‘Gooije Gronk’ van
De Breurkes uit Panningen. Het lied
is geschreven door Robert Janssen en
Mark Van Mullekom en gecomponeerd
door Mark Van Mullekom. Zij waren
erbij toen De Breurkes bij café Tinus in
Panningen te horen kreeg dat ze in de
finale staan.
Er stonden in totaal acht artiesten
uit Peel en Maas in de halve finale.

Petitie Stichting LVK Kessel 2018

‘Alle scholen vrij op 11e
van de 11e’
Stichting LVK Kessel 2018 vindt dat alle Limburgse scholen
op de 11e van de 11e dicht zouden moeten zijn. Om dat voor
elkaar te krijgen, is de online petitie Vrij Voor Vastelaovend
gestart. Die telde op woensdag 5 februari ruim
1.200 ondertekeningen.
Maurice Vervoort, Jos Notermans,
Johan Spreeuwenberg en Henk
Vorst stellen dat het onacceptabel is dat de Limburgse jeugd de
aftrap van het ‘vastelaovesseizoen’ in Limburg op 11 november moet missen. Dit omdat de
11e van de 11e bijna altijd op
een doordeweekse dag valt.
“De Limburgse jeugd moet onze
tradities in stand houden, maar
mist vrijwel altijd dit Limburgs
cultuurfestijn. Elke Limburger,
ongeacht de leeftijd, moet hier
aan kunnen deelnemen”, stellen de heren. “Door deze petitie te ondertekenen, stel je de
toekomst van ‘vastenaovend’ in
Limburg zeker.”

Prins & Aod Prinse Graashook bij de bekendmaking van de finalisten

Manon&Bart met ‘Ein Manier’ (Baarlo),
De Batjakkers met ‘Alaafverslaafd!’
(Egchel), Aod Prinse Egchel met
‘Ut allerbiste liedje’ (Egchel),
Pim&Chantal met ‘Noeits genog!’
(Kessel) en De Bubs met ‘Ik ben ut
kwitj’ (Meijel) gingen uiteindelijk niet
door naar de finale.
De finale van de 44e editie van het
LVK in Echt op vrijdag 7 februari begint
om 20.00 uur en is live te volgen op L1
via radio en televisie.

Feestdag
De stichting, die twee jaar
geleden het LVK in Kessel

organiseerde, wil daarom dat
11 november een provinciale
feestdag wordt en alle scholieren vrij zijn. Ook wordt gewerkt
aan een evenement op een evenemententerrein in Kessel om
het carnavalsseizoen te openen,
zo schrijft de stichting op haar
Facebook-pagina. “We zetten
in op 15.000 bezoekers op het
evenemententerrein in Kessel.
Diverse Limburgse artiesten hebben hun medewerking al toegezegd.”

Provincie
De petitie is nog tot donderdag
20 februari te vinden via vrijvoorvastelaovend.petities.nl
Daarna worden de handtekeningen aan Gedeputeerde Staten
van provincie Limburg aangeboden.

Beeld: Peter-Jan Strik

Weer in Peel en Maas

aandacht
maatwerk
innovatie
Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wij zijn op zoek naar

(Assistent) Voorman sorteren
en verpakken
Als (assistent) voorman sorteren en verpakken stuur je tot maximaal
20 personen aan. Je coacht de medewerkers om tot een maximaal
resultaat te komen en je bent medeverantwoordelijk voor het
instellen en controleren van de sorteer- en verpakkingsmachines.

Winters getinte buien
Deze week konden we op dinsdag prachtige wolken van winters getinte buien vastleggen, zoals deze op
de Maasbreeseweg richting Helden. Momenteel bevinden we ons weer onder de beschermende vleugels
van een hogedrukgebied die met de kern boven ons ligt. Hierdoor is er ook weer even sprake van vorst in
de nachten. Deze rust is echter geen lang leven beschoren, want momenteel ziet het ernaar uit dat we
vanaf zondag onder invloed komen van diepe lagedrukgebieden op de oceaan, die veel actiever zijn dan
normaal. Het windveld hiervan lijkt helemaal vanaf IJsland en Noorwegen tot over de Benelux te reiken
met grote stormkansen en mogelijk zware tot zeer zware windstoten. Het is op het moment van schrijven nog vijf dagen tot we deze weerkaarten tegen komen, maar niettemin is dit een situatie die we
scherp in de gaten moeten houden. De temperaturen lopen uiteen van 6 graden tot het midden van deze
week, tot circa 12 graden zondag. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Jij bent
• Jij hebt leidinggevende
capaciteiten
• Jij bent communicatief sterk
• Je durft verantwoordelijkheid te nemen
• Jij bent ﬂexibel en
nauwkeurig

Wij bieden
• Salaris dat aansluit bij
je leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl of
neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst
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Zij had nog zo veel plannen
Zij wou nog zo veel doen
Het is voorbij
Het hoeft niet meer
’t is niet meer dan, maar toen.

José Verlinden-Geurts
* Maasbree, 30 november 1943 † Venray, 30 januari 2020
echtgenote van Wiel

Verlinden †

lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Helden: Marjanne en Peter
Panningen: Marie-Louise
Dominique
Panningen: Harold
Correspondentieadres: Familie Verlinden,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

Dankbetuiging

Diepgeraakt zijn wij door de enorme belangstelling bij de
afscheidsdienst. Ook voor de vele kaarten met prachtige
woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze pap en opa

Hein Janssen
Het is helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor alle steun gedurende deze laatste periode.
Bedankt allemaal.
An Janssen-Cuijpers
Kinderen en kleinkinderen

Koppel op zoek naar gemeubileerd
huis of appartement in regio Venray/
Horst Mandy98@live.nl 06 12 36 01 08.

Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Verloren gouden ring bezet met
3 bloedkoralen, 29 febr. in/om
Toverland Sevenum. Beloning voor
vinder. 06 33 93 99 63.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

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

Huishoudelijke hulp gevraagd in
Helden. Per week of om de 14 dagen.
In overleg. 06 13 65 36 72.
Cursus porselein Baarlo, 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

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

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

fienbosuitvaartzorg.nl

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Ruiters, grooms en stagiaires die langere periodes op een paardenhouderij werkzaam zijn, moeten ook bij het
bedrijf gehuisvest kunnen worden. Dat vindt het College van B&W van Peel en Maas. Daarom is er nieuw
beleid opgesteld die de huisvesting van deze tijdelijke werknemers mogelijk moet maken.
Binnen de gemeente Peel en Maas
bevinden zich ongeveer 25 paardenhouderijen die zich voornamelijk richten op het trainen en africhten van
paarden, schrijft het college. Daarnaast
zijn er enkele tientallen hobbymatige
paardenhouderijen. De laatste jaren
neemt het aantal paarden dat in Peel
en Maas gehouden wordt toe: tussen
2011 en 2018 met 19 procent.

Nieuw beleid

Het afscheid heeft in kleine kring plaatsgevonden.

Panningen, februari 2020

Huisvestingsbeleid nu ook voor
paardenhouderijen

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Omdat ruiters, grooms en stagiaires
op dergelijke bedrijven vaak uit het
buitenland afkomstig zijn, er sprake is
van onregelmatige werktijden en er
vaak ook paardenstallen met faciliteiten verhuurd worden aan buitenlandse
ruiters, is er behoefte om mensen
op het bedrijf langere tijd te kunnen laten verblijven. Daarnaast eisen

paardenopleidingen van bijvoorbeeld
het Citaverde in Horst en de HAS in
Venlo dat stagiaires goede huisvesting
krijgen aangeboden op paardenhouderijen. De gemeente kende echter
nog geen beleid voor het verblijf van
ruiters, grooms of stagiaires bij paardenhouderijen, zoals bij de huisvesting
van arbeidsmigranten wel het geval
is. “In het geval van het huisvesten
van ruiters en grooms is er sprake van
een meer specifieke behoefte en niet
in tijd afgemeten verblijf”, aldus het
college. “ Bovendien is bij de ruiters,
grooms en stagiaires niet altijd sprake
van buitenlandse werknemers zoals
gedefinieerd in het beleid short stay
arbeidskrachten.”

Tijdelijk

vergunning aanvragen om werknemers tijdelijk te huisvesten; een seizoen of een aantal maanden. Het gaat
hierbij om grooms, die rijpaarden
verzorgen en ruiters assisteren rondom
trainingen en wedstrijden, ruiters en
stagiairs. De gemeente geeft hierbij
de voorkeur aan bestaande bebouwing en staat nieuwbouw enkel toe
als aangetoond kan worden dat huisvesten in bestaande bebouwing niet
mogelijk is. Ook moet de oppervlakte
van de woning minimaal 12 en mag
het maximaal 55 vierkante meter
zijn en moet de huisvesting voldoen
aan de landelijke normen voor flexwonen. Wanneer de huisvestingslocatie langer dan een jaar niet wordt
gebruikt, moet de huisvesting ongedaan worden gemaakt.

Paardenhouderijen kunnen nu een

Informatiebijeenkomst

Plannen voor openbare basisschool Meijel
Onder de naam OBS Meijel doet een werkgroep uit het dorp onderzoek naar het oprichten van een openbare
basisschool in Meijel. De initiatiefnemers missen meer vrijheid in het kiezen van een basisschool en organiseren daarom een informatiebijeenkomst voor ouders op dinsdag 11 februari.
Daniëlle Verbugt, zelf ouder van
schoolgaande kinderen, vindt dat alle
ouders een keuze moeten hebben
wanneer ze hun kind naar een basisschool in Meijel sturen. Nu is er enkel
de reguliere katholieke basisschool
Den Doelhof. Daarom besloot Daniëlle
zich, samen met andere ouders, onder
de naam OBS Meijel in te gaan zetten
om een tweede basisschool in Meijel
te realiseren. “Nu heb je als ouder in
Meijel geen keuze als je kind naar de
basisschool mag”, legt Daniëlle uit.
“Wij vinden dat die er wel zou moeten
zijn. Basisschool Den Doelhof is een
goede school, maar niet geschikt voor
alle kinderen.”
Daniëlle spreekt als moeder van drie
kinderen uit ervaring. Haar middelste
kind had moeite om mee te komen op
het reguliere basisonderwijs. “De persoonlijke aandacht die hij nu krijgt op
een andere, kleinschaligere, school,
gun ik elk kind die daar behoefte
aan heeft. Wij denken dat een grote
doelgroep nu niet gezien en gehoord

wordt en die groep zouden wij graag
haar stem terug willen geven.”

Aanpak
De werkgroep OBS Meijel zat vorige
week om tafel met een scholenstichting van openbaar onderwijs. “Dat was
een kennismakingsgesprek waarbij we
bespraken hoe wij dit als werkgroep
moeten aanpakken”, laat Daniëlle
weten. “Er is nog geen sprake van concrete afspraken of een samenwerking.”
De hordes die ouders vijftien jaar lang
moesten nemen om de openbare
basisschool De School in Maasbree te
realiseren, schrikken tot dusver niet
af, aldus Daniëlle. “Er komt nu wel
heel veel op ons af, ook qua aandacht.
Maar we willen het graag aangaan en
zien wat hier uitkomt. Dat doen we wel
op ons eigen tempo.”

Vragen VVD
VVD-raadslid Teun Heldens stelde
onlangs vragen aan het College van
B&W van Peel en Maas over het initi-

atief. Hij wil weten of het college de
plannen van OBS Meijel kent, wat ze
erover weet en of ze al contact heeft
gehad met de werkgroep. Ook wil
Heldens weten hoe het college denkt
over de plannen voor het realiseren
van een tweede basisschool, hoe ze
omgaat met het initiatief en hoe de
procedure gaat wanneer er voldoende
draagvlak voor een tweede school
zou zijn. Het raadslid haalde daarnaast ook aan welke invloed het initiatief van de werkgroep heeft op de
nieuwbouwplannen voor de huidige
Meijelse basisschool Den Doelhof.
OBS Meijel wil samen met ouders in
gesprek om te bespreken of er een
tweede basisschool in Meijel moet
komen en welke visie mensen daarover hebben. Op dinsdag 11 februari
vindt daarom een informatiebijeenkomst plaats om 20.00 uur. Neem
voor meer informatie over de bijeenkomst en om aan te melden contact
op via obsmeijel@gmail.com

Grootschalige zoekactie naar
inbrekers in Helden
Politie Peel en Maas heeft in de nacht van maandag 3 op dinsdag 4 februari drie verdachten uit Den Bosch
aangehouden die op inbrekerspad zouden zijn. Ze werden op Dekeshorst in Helden ingesloten in een weiland
en konden met hulp van agenten uit Weert, Horst, Venray, Roermond, Venlo, de landelijke eenheid en een
politiehelikopter worden aangehouden.
Agenten uit Den Bosch hadden volgens
de politie drie verdachten uit dezelfde
plaats in het vizier omdat ze mogelijk
op inbrekerspad zouden gaan. Toen de
drie met hun voertuig Limburg binnenreden, werden agenten uit de regio
ingeschakeld. In Helden bleken de
verdachten bij een tuinbouwbedrijf op
Dekeshorst in Helden te zijn gestopt.

Daarop werden alle toegangswegen
dichtgezet. De verdachten vluchtten een
weiland in. Een eerste verdachte kon
al snel worden aangehouden, meldt
de politie. Politievoertuigen uit Weert,
Horst, Venray, Roermond, Venlo en de
Landelijke Eenheid werden opgeroepen.
Met hulp van een hondengeleider en
een politiehelikopter konden de twee

andere verdachten worden opgespoord
en aangehouden.
De eigenaar van de loods heeft volgens
de politie aangifte gedaan. Ook laat zij
weten dat het mogelijk is dat dezelfde
verdachten ook al een inbraak hadden gepleegd bij een ander pand in
dezelfde straat. De zaak wordt verder
onderzocht.

05

0602 \ enzo
Geplukt

Sjraar Hoezen Baarlo
Sjraar Hoezen (86) weet niet meer waar hij zijn prijzen moet laten. Vooral de laatste jaren gaat het hard met de Baarlonaar. Vorig jaar deed hij
met zes wedstrijden mee en daar viel hij telkens in de prijzen. Deze week laat hij zijn duiven zien, want deze week wordt hij geplukt.

amper 24. “Dan zijn er nog twee van
Maasbree bij en twee van Hout-Blerick,
want daar is helemaal geen vereniging
meer.” De oorzaak ligt bij de jeugd.
Die heeft geen tijd meer. “Vroeger was
er toch niks?”, verklaart Sjraar het vergane succes. “Tegenwoordig hebben
ze geen tijd. Het interesseert ze niks.”
Duiven kosten de hobbyist elke dag een
paar uur. De dieren verzorgen, voeren,
de hokken schoon houden. Die tijd hebben ze gewoon niet.
Sjraar wel. Hij heeft tijd zat. “Ik heb
anders niks.” Hij is sinds de ruiterclub
nooit meer bij een andere vereniging
geweest. En hij is al jaren met pensioen. Hij heeft veertig jaar bij Bouten
Aardappelhandel in Kessel gewerkt als
vrachtwagenchauffeur.

Familiefoto’s

De duiven moeten tiptop in orde zijn.
“Conditie is alles.” Voeren, gezondheid, alles moet kloppen. “Nu moet
je de prijzen voor komende zomer
binnenhalen”, stelt Sjraar. Alles heeft
hij over voor zijn duiven. Elke dag is
hij om 06.00 uur op om zijn duiven
te voeren en te verzorgen. Moet dat
zo vroeg? “Nee, maar ik ben dan
toch wakker. Waarom zal ik dan in
bed blijven draaien?”

Topconditie
Sjraar heeft zijn hele leven in Baarlo
gewoond. Vroeger woonde hij altijd
op Huissen, toen was hij lid van
de ruiterclub. Maar sinds zijn trouwen met Mien Jansen uit Egchel
in maart 1967 woont hij aan de
Molenveldstraat. Toen is hij van
paarden overgestapt op kanaries.
Duiven hield hij toen ook al. “Ik denk

nu al 55 jaar.” Eerst samen met zijn
oudere broers Piet en Wiel. Hij is lid
van de Baarlose postduivenvereniging
De Postduif sinds 1968. De duiven achter
zijn huis zijn in topconditie. Veel zijn het
er niet. Amper dertig. Bij elke wedstrijd
doet hij mee met slechts vier tot zes
duiven. Toch weet hij vrijwel altijd prijzen binnen te halen. Vorig jaar deed hij
met zes wedstrijden mee. Met afstanden tussen de 800 en de 1.000 kilometer, met 1.018 kilometer als langste
vlucht. Daar zette hij zes duiven in.
Op andere vluchten vijf. Telkens vielen
er drie of vier in de prijzen, bij de vlucht
vanuit Bergerac met een afstand van
832 kilometer kregen zelfs alle duiven
een prijs. “Het was niet te geloven”, vertelt Sjraar. “In vier minuten tijd waren ze
terug. Normaal duurt het soms wel een
kwartier voor de volgende komt, maar
nu kwamen ze alle vijf vlak na elkaar.

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

Maar het is ook een kwestie van de
juiste duif kweken. Vorig jaar had hij een
duif die twee keer tweede werd van
Limburg. Vorig jaar is daar 7.000 euro op
geboden. “Dat heb ik toen niet gedaan,
ik wilde er meer voor. Misschien had ik
dat wel moeten doen, maar ja. Nu heb
ik wel een goeie duif om verder mee te
kweken.” En dan is het een kwestie van
opleren. De jonge duiven van dit jaar
voeren opleervluchten uit om volgend
jaar prijzen binnen te vliegen.
De duivensport is weinig populair meer.
Sjraar weet nog dat De Postduif zestig
tot zeventig leden telde. Nu zijn het er

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!

2
3

9
2

Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

TRACTORCHAUFFEUR
Als tractorchauffeur ben je o.a. verantwoordelijk voor alle voorkomende veldwerkzaamheden
op ons bedrijf. Je werkt zowel zelfstandig als in
teamverband.

6

8
4

1
9

4

6

7.000 euro

Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.

Puzzel

9

Het was net of ze ze in Kessel hadden
losgelaten.”
Vooral de laatste jaren valt hij in de prijzen. Kwestie van de dieren in conditie
houden. Sjraar laat vierseizoenengranen
komen uit België en tegen de tijd dat ze
gaan vliegen voert hij nog extra pinda’s
en snoepzaad. “Om er meer vet op te
zetten.” Om de veertien dagen voert
hij lookwater. Hij laat 24 uur uien en
knoflook trekken in een emmer water
en geeft dat dan aan de duiven om
hen weerbaar te maken tegen ziektes.
“Het zuivert het bloed.” Hij gebruikt
biergist en lookolie en behandelt de dieren tegen ziektes als paratyfus.

En als weduwnaar heeft hij tijd genoeg.
Het is inmiddels 24 jaar geleden dat zijn
vrouw is overleden. Toch heeft hij nog
genoeg aanspraak. Waar het kamertje
achter uitpuilt van de prijzen, zo zijn de
muren en schappen in de kamer bezaaid
met familiefoto’s. Van vroeger en van
nu. Zijn drie dochters wonen alle drie in
Maasbree, hij heeft negen kleinkinderen
en achterkleinkinderen. “En een tiende
op komst.”
Maar behalve de familie heeft hij niets
omhanden, dus tijd genoeg voor de
duiven. “Het is de sport. Het gaat om de
vluchten. Dus je hebt continu iets om
naartoe te leven en om naartoe te werken”, zo legt hij zijn passie uit. “Een jaar
is zo om, dus je moet op tijd zorgen dat
je duiven in topconditie zijn. Als je in het
voorjaar pas begint, dan ben je te laat.”
En duif op het menu? “Nee, dat heb ik
nooit gedaan. M’n vrouw wilde dat niet
hebben. En er zit erg weinig vlees aan
zo’n dier. En dan nog moet het wel een
uur opstaan.”

Oplossing vorige week:
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Wij bieden:

• fulltime jaar-dienstverband;
• arbeidsvoorwaarden volgens cao
Open Teelten;
• ontwikkelmogelijkheden binnen de
organisatie;
• informele, open en prettige werksfeer.

m/v

Jij:
•
•
•
•

werkt graag buiten;
hebt een T-rijbewijs;
hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
bent zelfstandig, ﬂexibel en nauwkeurig.

Reageer dan nu!

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl
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15-vragen aan

Benthe Janssen Maasbree
ker warm en je hoeft in de vakantie
ook niet aan school of andere dingen
te denken. Meestal spreek ik wel af
met vriendinnen om leuke dingen
te doen.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Pap en mam zeggen altijd tegen mij:
spreid je vleugels en ga de wereld
zien. Ik denk dat ik dit wel een
belangrijk advies vind.

Hoi

Wat is je favoriete grap?
Ik kan eigenlijk om best wel veel
grappen lachen die verteld worden.
Dus ik denk niet dat ik echt een favoriete heb.

Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of je kunt foto’s maken door
met je ogen te knipperen.
Wat kies je?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?

Benthe Janssen
13 jaar
Maasbree
Bouwens van der
Boijecollege

Ik zit het liefst op de bank in de
woonkamer, omdat er daar altijd
wel iemand binnenloopt om gezellig mee te kletsen. En hier kan ik
lekker tv of Netflix kijken en op mijn
telefoon zitten.

Vorige jaar ben ik met pap, mam en
mijn zusje naar Amerika geweest.
Hier hebben we een rondreis
gemaakt door vier verschillende
staten. Las Vegas is de gekste stad
die ik ooit gezien heb. Er was een
achtbaan om mijn hotel gebouwd, er
zaten veel mensen te gokken, er zat
een hele grote M&M’s-winkel en er
waren veel mensen die aparte kleding aan hadden.

Waar heb jij het laatst de slappe
lach om gekregen?

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?

Ik heb best wel vaak de slappe lach
met mijn vriendinnen of met de
familie. Ik denk dat de laatste keer
met Sinterklaas bij opa en oma was,
toen mijn oom een doosje kreeg
waar een nepspin in zat.

Als ik een hele week alleen thuis zou
zijn, dan zou ik mijn vriendinnen en
mijn nicht Gitte vragen om samen
alleen maar lekkere dingen te eten,
samen te kletsen en films te kijken.
Dan zou ik iedereen vragen om te
blijven logeren. Natuurlijk zouden we
dan ook elke dag heel laat naar bed
gaan en lang uitslapen.

Wat is je favoriete plek thuis?

Welke ‘gekke’ voedselcombinatie
vind jij lekker?
Als toetje vind ik vanillevla met
kersen uit een pot heel lekker.
Ik denk dat dit wel een aparte
combinatie is.

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Eigenlijk moet ik mijn huiswerk

maken op mijn kamer, maar ik zit
het liefst in de keuken aan de tafel.
Daar loopt bijna altijd wel iemand
voorbij of is er iemand die tussendoor gezellig komt kletsen.

Wat is het eerste dat je van je
eigen geld hebt gekocht?
Een paar jaar geleden heb ik op
de kerstmarkt een glazen beeldje
gekocht. Ik denk dat dat het eerste was wat ik van mijn eigen geld
gekocht heb. Daarna heb ik nog best
wel veel telefoonhoesjes gekocht.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Ik heb met kerst vorig jaar een
kaartje voor de musical Mamma Mia
gekregen. Dit vind ik denk ik het
leukste cadeau. We hebben er toen
gelijk een dagje shoppen in Utrecht
van gemaakt en dat is altijd leuk.

Wat is je favoriete tijd van
het jaar?
De zomer vind ik het leukste seizoen
van het jaar, omdat we dan altijd
op vakantie gaan. Het is dan lek-

Dat is een moeilijke keuze. Het is
wel leuk om altijd groen licht en
wind mee te hebben. Dan zou ik
bijvoorbeeld met veel dingen kunnen winnen, zoals een handbalwedstrijd of de Staatsloterij en dan hoef
ik ook nooit meer tegen de wind in
naar school te fietsen. Maar aan de
andere kant is het ook wel leuk om
veel foto’s te maken door maar met
je ogen te hoeven knipperen.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Dan zou ik vaker met het vliegtuig
gaan om allerlei verschillende landen te bezoeken, want dan zou ik
het niet iedere keer hoeven te betalen. Of ik zou in een auto gaan rijden,
want daar moet ik nu nog een paar
jaar mee wachten en dat lijkt mij
heel leuk om nu al te kunnen doen.

Wat is je favoriete toetje?
Met kerst hebben we meestal wel
iets van chocolademousse en dit vind
ik erg lekker. Of zomers op het terras een ijsje eten bij de ijssalon, daar
kan ik ook heel erg van genieten.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik speek dan het liefst af met vriendinnen om ‘kiët’ te houden, maar ik
vind het ook wel lekker om gewoon
op de bank te hangen en een film te
kijken.

Column

Langzame
lopers
Misschien kennen sommige
mensen het volgende probleem
wel. Je bent ergens naartoe aan
het lopen, bijvoorbeeld een
lokaal, en je komt achter een
groepje mensen te lopen dat om
de één of andere reden gewoon
helemaal niet door wil lopen.
Natuurlijk kan het groepje hier
eigenlijk niks aan doen. Omdat ze
misschien niet harder kunnen lopen
of omdat ze niet echt doorhebben
dat er iemand achter hen loopt.
Soms kunnen ze toch wel even proberen een beetje sneller te lopen?
Het is niet alsof iedereen een leraar
heeft die jou niet te laat meldt als je
eigenlijk wel te laat bent.
Dit probleem doet zich natuurlijk
niet alleen voor op school. Ook als
ik ’s avonds met onze hond aan het
wandelen ben, kom ik soms achter iemand te lopen die niet zo heel
erg snel loopt. Op sommige dagen
vind ik dit dan geen probleem,
maar er zijn ook dagen waarop ik
op een bepaalde tijd thuis moet
zijn, waardoor ik vaak iets meer
haast heb. Ik probeer deze mensen dan in te halen door sneller
te lopen, maar vaak besluiten die
mensen op hetzelfde moment ook
ineens dat zij sneller willen gaan
lopen. Hierdoor kan ik ze dan toch
niet meer inhalen, en kom ik te laat
thuis.
Zelf denk ik dat het probleem ook
wel eens bij mij zou kunnen liggen.
Ik heb namelijk al vaker te horen
gekregen dat ik eigenlijk best snel
loop en soms kunnen mijn vriendinnen mij niet echt bijhouden. Loop
ik dan misschien te snel? Of loopt
iedereen toch te langzaam?
Lieke
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Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen
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De Gouden IJsspatel

Meijelse ijssalon in ijsfinale
Het kersensorbetijs van de Meijelse ijssalon ‘t IJshofje is genomineerd voor de titel ‘Lekkerste kersenijs
van Nederland’. Dat werd bij de jurering op dinsdag 28 januari bekendgemaakt. De finale om De Gouden
IJsspatel is op maandag 2 maart.
De voorronde van de jaarlijkse
vakwedstrijd De Gouden IJsspatel
vond maandag 27 januari plaats
in de Evenementenhal Gorinchem.
Van de bijna 50 zijn 24 ijsberei-

telijk bereide ijsje van Nederland.
De organisatie is in handen van
de Vereniging Ambachtelijk
IJscentrum, de belangenbehartiger van ambachtelijk ijsbereiders.
Elk jaar staat één smaak centraal.
Dit jaar is dat kersenijs op waterbasis, oftewel een kersensorbet.
Het ambachtelijk bereide ijs wordt

wedstrijden tijdens de vakbeurs IJsvak haar kersensorbetijs nog eens
te draaien. De Gouden IJsspatel
is de naam van de jaarlijkse vakwedstrijd om het beste, ambach-

ders genomineerd voor een finaleplaats. Marielle Meulendijks van
’t IJshofje in Meijel moet zich op
maandag 2 maart bewijzen door
op het podium van de IJsVak-

door een deskundige jury gekeurd
op smaak, kleur, structuur en
schepbaarheid. ‘t IJshofje gaat voor
de derde keer de strijd aan met
vakgenoten. De ijssalon verdiende
al eerder een plek op het erepodium: in 2018 won ze met haar
bosbessensorbetijs.

Piushof 137
Vrijdag 7 februari van 14.30-20.00 uur• Panningen
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Meet 2 Match
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Dings
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Invite
Jobs

PanSign
Comm.

L!nQ
Event
Group

o n d e r w i j s , burge rs e n ove rhe i d

Jij komt toch ook!

Ben je op zoek naar een baan? Wil je kennis maken met bedrijven en opleidingen
uit de regio? Ben je nog zoekende naar een richting waarin je later wilt gaan werken?
Wil je je netwerk uitbreiden? Of ben je gewoon nieuwsgierig?
Kom dan naar Meet2Match 2020!
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Onderwijs
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Invalide
Toilet

Heren
Toilet

Dames
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Organisatie
Meet2Match

Aanvang 15.00 / 16.30 / 18.00 uur

Eenvoudige uitleg over het inzetten van Social Media voor
succesvol solliciteren

Solliciteren

Aanvang 15.45 / 17.45 / 18.45 uur

Zorg dat je sollicitatie opvalt bij jouw toekomstige werkgever

Organisatie is
in handen van:
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Unisign

Replay
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Standhouders
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Horeca
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Fotograaf

Laat een mooie foto maken voor
jouw CV en LinkedIn profiel

CV Check

Breng jouw CV mee en laat deze
door professionals checken

60
exposanten
Met spectaculaire

Modeshow

door Change

+ Modewinkels
+ het Bouwens
15.00+16.00+17.30 uur

Live muziek The Open Safe

19.00 uur
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Bixiewedstrijd in Velden

Bevo boekt zakelijke
overwinning

Podiumplaatsen voor ruiters

Handbalclub Herpertz Bevo uit Panningen is zaterdag 1 februari
goed uit de winterstop gekomen. In het Belgische Tongeren werd
met 29-26 gewonnen van de gelijknamige club. Door deze overwinning deed de Panningse ploeg goede zaken in verband met plaatsing voor de Final Four.
Bevo speelde niet groots in Tongeren.
De dekking stond als vanouds goed,
maar aanvallend bleef Bevo bij vlagen onder de maat. Handbalkenners
typeerden het Panningse spel als
oerdegelijk en zakelijk. Bevo domineerde de wedstrijd. Via tussenstanden van 5-2 en 10-7 ging de
Panningse ploeg met een 13-10 voorsprong rusten. In de tweede helft
bleef Bevo dominant. Van 18-24 liep
Bevo uit naar 22-17. Uiteindelijk won
de ploeg met 29-26. Tongeren probeerde haar ex-speler Nick de Kuyper
aan banden te leggen, maar deze
scoorde toch vier maal. Absolute uit-

blinker bij Bevo was Dario Polman,
die tien maal scoorde. Doordat zowel
Neeperlt als Kembit Lions punten
liet liggen deed Bevo goede zaken
in de plaatsing voor de Final Four in
de BENE-League. Zaterdag 8 februari speelt Bevo tegen Hurry Up uit
Zwartemeer, dat zaterdag van Kembit
Lions won. Hurry Up won vorig
seizoen verrassend in Panningen.
Herpertz Bevo Hc is gewaarschuwd.
De wedstrijd in Panningen begint om
19.00 uur.
Tekst: Mat Nellen,
handbalcub Herpertz Bevo

In Velden werd zondag 2 februari een bixiewedstrijd georganiseerd. Daar deden ook ruiters van de
Maasruiters uit Kessel aan mee.
Ayden van Zuilen kwam met Amy aan
start in de klasse A springen en wist
de 2e prijs te behalen. In Helden werd
bij Manege de Vosberg een springwedstrijd georganiseerd voor de pony’s.
Cheyenne Heijmans met Tiësto wist de
1e prijs te behalen in de klasse CB.
Isa Snijkers van PSV De Cavaliers
Helden deed mee aan een springwedstrijd voor paarden en pony’s georganiseerd op eigen bodem bij Manege
de Vosberg. Zij wist de overwinning op
haar naam te zetten in de klasse C-L
met Quebec.
In het weekend van 25 en 26 januari
organiseerde PSV Voorwaarts in Belfeld,
de Limburgse Kampioenschappen dres-

suur pony’s op manege de Vossenkuil
in Reuver.
Amber Huskens van PSV Caprelli nam
met haar pony Just For Fun deel in de
klasse AB L1.
Een jaar eerder behaalde ze samen
de titel Limburgs Kampioen dressuur Bixi B1. In één jaar tijd zijn ze
doorgegroeid naar de klasse L1. Met
64,917 procent behaalde ze de titel
Limburgs Kampioen klasse AB L1.
En hiermee verkregen ze een ticket
voor deelname aan de Nederlandse
Kampioenschappen Pony’s dressuur in
Ermelo op zaterdag 29 februari.
Tijdens dezelfde wedstrijd behaalde
Hanna Neefs van PSV De Cavaliers

op zondag zilver met Don Diamond.
Een dag eerder behaalde ze al in de
klasse DE-B een 5e prijs met Mutsaards
Pascha en Romee Neefs een 6e prijs
met Kachento. Op zondag 26 januari
nam Helma Cox deel aan een dressuurwedstrijd te Asten-Heusden en wist
hier met Emmerson 2x de overwinning
te behalen in de klasse M2. Op zaterdag nam 25 januari Saskia Drissen deel
aan de springwedstrijd van ONA Roggel
te Helden en behaalde in de klasse L
een 4e prijs met Gradarina.

Tekst: De Maasruiters,
PSV Caprilli, PSV De Cavaliers

Gelijkop

Dames VC Olympia verliezen in Budel
De dames van VC Olympia uit Panningen reisden zaterdag 1 februari af naar Budel waar Ledub dames 1 de
tegenstander was. De Panningse formatie had weinig antwoord het sterke team uit Budel.
De dames kwamen fel uit de startblokken en begonnen met een 5-1
voorsprong. Echter kwam Budel snel
terug en de kleine voorsprong verdween als sneeuw voor de zon.
Ledub serveerde met veel lef, waar de
Panningse dames geen antwoord op
hadden. Set 1 ging met ruime cijfers
naar de tegenstander.
Set 2 leek een kopie te worden van de
eerste set. Ledub dames 1 had veel
serve druk, terwijl dit bij de dames
van Olympia miste. Hierdoor werd de
aanval van Olympia te voorspelbaar.
Halverwege de set kwam de pass
beter, waardoor ook het midden aan-

gespeeld kon worden en kon scoren.
Teddy en Evi wisselden harde aanvallen af met tactische ballen. De inhaalslag kwam net op tijd, want met
minimaal verschil trokken de dames
van Olympia de set naar zich toe.
Het lef en het plezier werd meegenomen naar de derde set. Panningen
kreeg vleugels en alles lukte. Er werden onmogelijke ballen van de grond
gehaald en het aanvalsspel was slim.
Budel had hier niks op in te brengen.
De setwinst kwam nooit in gevaar en
met 12-25 zetten de dames de stand
op 1-2.
Om de wedstrijd te winnen moest

ook de vierde set gewonnen worden. Helaas speelde Budel haar
eigen spel en kreeg VC Olympia weer
moeite met de pass. De middenaanval kon te weinig gezocht worden,
waardoor Budel veel aanvallen van
de dames van Olympia van de vloer
haalde. Toen Budel de 20 punten
grens bereikte, kwamen de dames
van Olympia nog iets dichterbij, maar
te laat om de set binnen te halen. Het
werd 2-2. In de vijfde set ging het lang
gelijk op, maar hield Budel de langste
adem en won de vijfde set met 15-12.
Tekst: VC Olympia Panningen

Hardwerkend MVC’19 pakt verdiend punt
Voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree heeft zondag 2 februari een verdiend punt gepakt tegen Merefeldia
uit Nederweert. Pas in de slotminuut scoorde de 17-jarige Yannick Muysenberg de verdiende gelijkmaker.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl
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MVC’19 wilde de goede reeks voortzetten tegen Merefeldia. Op een
zwaar, maar goed bespeelbaar veld
maakte de Maasbreese ploeg indruk.
In de beginfase was MVC’19 de betere
ploeg. In de 4e minuut teisterde
Frank Haenen de lat boven de uitblinkende Merefeldia-doelman Justin
Bax. Hij zou het grote struikelblok
worden voor de Maasbreese ploeg.
Halverwege de eerste helft toonden
ook de gasten uit Nederweert aanvallende impulsen. In de 25e minuut wist
Kevin Boonen op aangeven van Rick
Tullemans de gasten op 1-0 te zetten.

MVC’19 bleef in de eigen mogelijkheden geloven en kreeg door Daan
Peters en Paul van den Kerkhof nog
enkele kansen. MVC’19 stond verdedigend goed, maar was ongelukkig in
de afwerking.
Ook na rust bleef MVC’19 jagen op
de verdiende gelijkmaker. Wat Daan
Peters, Ron van den Kerkhof, Yannick
Muysenberg, Joris Timmermans en
Frank Haenen ook probeerde, de bal
wilde maar niet in het Merefeldia-doel
verdwijnen. Doelman Bax ontpopte
zich als de uitblinker van de gasten
die gevaarlijk bleven bij de spelher-

vattingen. Trainer Tom van Bergen
bracht Lano Engels, Bart Crienen en
Mike Peeters nog in om een doelpunt
te forceren. Op karakter vocht MVC’19
voor de gelijkmaker. In de slotminuut viel de verdiende gelijkmaker. Een mooie voorzet van Ron van
den Kerkhof werd door de 17-jarige
Yannick Muysenberg keurig afgerond.
MVC’19 had misschien een overwinning verdiend, maar was achteraf blij
met het punt. Zondag 9 februari ontvangt MVC’19 Blerick in Maasbree.
Tekst: Math Nellen van MVC’19

Goede resultaten Judoclub Helden
Judoclub Helden heeft zondag 2 februari met 43 judoka’s deelgenomen aan het dertiende Louis Hasselmann
toernooi in Baexem. Op dit toernooi hebben twaalf judoka’s van Helden alle partijen weten te winnen en een
eerste plek bemachtigd.

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Onder hen waren Guus van Ninhuijs
en Anisha Hesen. Anisha en Guus
behoorden tot de jongste deelnemers van de dag en wisten hier alles
te winnen. Ook Vigo Wilms wist na
lange tijd minder wedstrijden te

hebben gedaan het wedstrijdritme
deze dag te pakken en won alle
partijen met enkele mooie worpen.
Hiernaast wisten nog eens zeven
judoka’s het zilver te pakken en
elf judoka’s het brons. Dit resultaat

zorgde ervoor dat de jaarlijkse wisselbeker door Judoclub Helden in ontvangst mocht worden genomen.

Tekst: Judoclub Helden

0602 \ sport

Acht medailles voor SC Pareja
Sportclub Pareja organiseerde zaterdag 1 en zondag 2 februari samen met KSV Kessel de laatste plaatsingswedstrijd turnen van het seizoen. De turnsters konden zich daarmee plaatsen voor de halve finales en toestelfinales. Er werden acht medailles behaald.
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Sterk begin

Olympia Heren 1 wint
van Maasdal
Voor het eerste herenteam van volleybalvereniging Olympia uit
Panningen stond zaterdag 1 februari opnieuw een thuiswedstrijd
op het programma. Ditmaal werd er met 3-1 gewonnen van
VC Maasdal uit Wessem.
De Panningenaren begonnen
sterk en overtuigend aan de
wedstrijd. De bezoekers kwamen
meteen onder druk te staan en
zagen zich genoodzaakt om na
vijf punten al een time-out aan
te vragen. Zonder succes, want
de Panningenaren bleven duidelijk de betere ploeg. Verdedigend
stond het goed bij de thuisploeg
en aanvallend kon er veel gevarieerd worden. Met duidelijke
cijfers pakte Olympia dan ook de
eerste set.

Concentratieverslapping

De instappers D1 startten op zaterdag 1 februari. Emie Kersten werd
13e en mag door naar de halve
finale en Saar Gommans werd 23e.
Bij de pupillen 1 D1 in wedstrijd 2
werd Imke Verheijen 4e, Liss Wilms
7e, Evi Delissen 9e en Juul Janssen
15e. Juul is reserve, de andere
dames mochten door. Bij de pupillen 1 D2 werd Femke Koldewijn 14e,
zij mocht door naar de halve finale.
Isa Dorssers werd 23e en Evy Nellen
24e.
De junioren div 4 turnden een heel

Pareja-podium bij elkaar. Ze mogen
allemaal door: Guusje Steeghs (1e),
Joeske van Lent (2e), Maud Sillekens
(3e), Bo Ottenheim (5e), Nikki
Hendrix (13e), Lynn van de Meene
(15e). In de laatste wedstrijd van de
dag was het de beurt aan de pupillen
2 D1. Daar werd Tess Vercoulen 11e,
Milou Deckers 15e, Iza Kooiman 20e,
Lieke Ueberbach 22e. De beste zestien gingen door naar de halve finale.
Op zondag 2 februari bij pupil 2 D2
werd Jevi Berkers 25e; zij mag door
naar de halve finale. Dat geldt ook

voor de senioren div 5: Evi Nooijen
werd 1e, Laury Theelen 7e, Gwenn
Bos 10e, Tooske Ghielen 11e, Linda
Arts 17e, Daantje van de Beuken 25e.
Bij jeugd div 4 plaatsten Tessie
Peeters (1e), Sanne Minten (3e)
en Guusje Ghielen (7e) zich direct
voor het Limburgs kampioenschap.
Bij jeugd div 5 werd Janne Driessen
2e, Mirthe Ebisch 3e en Sophie van
Lier 9e.

Tekst: Ellen Berkers, sportclub Pareja

Strijdvaardig Grashoek pakt kostbaar punt
In Lierop heeft het eerste team van SV Grashoek zondag 2 februari het eerste punt gepakt in een uitwedstrijd.
Op het kunstgras van het sportpark De Renkant werd het 1-1 tegen SV Lierop. Een kostbaar punt waardoor de
laatste plaats werd verlaten.
Er stond een vrij harde wind deze
middag. Lierop had daar de eerste helft het meeste profijt van.
Dat leidde ook tot de meeste aanvallende acties van de thuisclub. Na 33
minuten kwam Lierop op voorsprong. Een hoge bal belandde aan
de rechterkant bij Hidde Maas, die
met een prachtige volley de score
opende, 1-0. Vlak voor de pauze
ontsnapte Grashoek aan een grotere achterstand. Hidde Maas dook
geheel vrij voor Koen op. Dit keer

was de Grashoekse sluitpost winnaar. Ruststand 1-0. Na de pauze had
Grashoek het voordeel van de wind. Dit
veranderde het spelbeeld. Een strijdvaardig Grashoek zocht nu regelmatig het doel van Lierop en voelde aan
dat vandaag wat viel te halen. Chris
Hunnekens zorgde voor veel onrust bij
de thuisclub verdedigers. Dit werd in
56e minuut beloond met de verdiende
gelijkmaker. Chris liet een poeier los op
doelman Sjoerd Hooglugt die maar ten
dele kon keren. Chris ving de terug-

springende bal op en schopte hem in
de rechterkruising, 1-1. Beide ploegen gingen vol voor de drie punten.
Grashoek kreeg nog de beste kans door
Bas Gloudemans door een mooie voorbereidde van Chris. De doelman werd
winnaar. Het bleef 1-1. Zondag 9 februari komt koploper FC Cranendonck naar
De Peelrand dat zondag verrassend
met 0-1 verloor van Laar.
Tekst: Piet Spee,
voetbalvereniging SV Grashoek

Verlies in Helden

Verdienstelijk resultaat De Flatsers
Het eerste team van beugelvereniging De Flatsers uit Baarlo heeft woensdag 29 januari verdienstelijk
gespeeld tegen HBC Helden, ook al liep het uit op een verlies. Uit in Helden werd het 3-2.
In de altijd zware uitwedstrijd in
Helden speelden Marc van de Korput
tegen Johan Hoeijmakers een aantrekkelijke eerste pot. Een misslag in het
begin van de partij kon niet meer worden goedgemaakt door Marc.
Piet Geurts moest het in de tweede
partij opnemen tegen Johan Verest.
Laatstgenoemde had een gemakkelijk
avondje omdat Piet de hele partij grote
moeite had met de ring. Daarom had

de Baarlonaar geen schijn van kans
tegen de topspeler van Helden. Henk
Mertens speelde goed tot 20-20, maar
plaatste toen een bal niet goed voor
de ring. Hiervan maakte Johan Peeters
dankbaar gebruik en won verdiend.
Het was toen de beurt aan Roy Geurts
om de stand een beter aanzien te
geven. Hij speelde een sterke wedstrijd tegen Frank Kusters, die een
foutje maakte. Dat werd hem noodlot-

tig, al kon Roy in de laatste slagbeurt
pas de winst binnenhalen.
De slotpartij werd gespeeld door
Esther Van de Perre-Geurts tegen Marc
Korsten. Beide spelers gaven elkaar
geen duimbreed toe en Esther haalde
met goed en bekeken spel het verdiende punt binnen.
Tekst: Piet Geurts,
beugelvereniging De Flatsers

Ook in de tweede set konden de bezoekers uit Wessem
het Olympia niet lastig maken.
De Panningenaren bleven het
spel domineren. Een kleine concentratieverslapping aan het
einde van de set kon de thuisploeg zich permitteren. Het gat
met Maasdal was immers al

groot genoeg om de set binnen
te halen.

Geen eigen ritme
Ondertussen waren de onderlinge frustraties binnen het team
van Maasdal hoogopgelopen,
want zij kwamen geen moment
in hun eigen ritme. De heren van
Olympia lieten zich hierdoor niet
van de wijs brengen en bleven,
vooral serverend, de druk opvoeren. Met maar liefst 25-12 pakten
de Panningenaren de set.
De vierde set leek een formaliteit
te worden voor Olympia, maar zij
kon geen moment afstand nemen
van Maasdal. De Panningenaren
lieten zich aan het eind van de
set verrassen door de bezoekers
en liepen zo tegen onnodig setverlies aan.

HAGENS
Verpakkingen

Tekst: VC Olympia

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief karton en we zijn gevestigd op
het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacature open staan:

Account Support
Associate

(24 uur per week, ma, do, vr)

Profiel:
De rol van Account Support Associate is van fundamenteel belang
voor het leveren van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel commercieel als
administratief gebied en zorgt voor een positieve klantervaring.
Met jouw proactieve en servicegerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.
Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 1-2 jaar ervaring in een klant- en servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice.
Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor onze klanten en productiepartners, maar zeker ook voor onze medewerkers: we gaan voor
een lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt
een competitief salaris geboden met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan voor meer informatie
naar website www.hagensverpakkingen.nl of bekijk de uitgebreide
vacature op LinkedIn. Wanneer je interesse hebt, dan kun je jouw
CV en motivatie mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een motivatie wordt de
sollicitatie niet in behandeling genomen.

www.hagensverpakkingen.nl
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Verdiende thuiszege
De Treffers
De beugelaars van beugelvereniging De Treffers uit Maasbree
boekten zaterdag 1 februari een verdiende thuiszege op ODL
Kronenberg. De Treffers startten met een achterstand, maar
versloegen de gasten uiteindelijk met 3-2.
Guido Sonnemans begon tegen
Hubert van den Beuken, miste met
opbeugelen een bol en kwam met
4-2 achter. Guido speelde goed
en kwam weer gelijk, maar nam
op 24-24 een verkeerde beslissing
waardoor Hubert won met 30-26.
Daarna kwam Joris Wijnen tegen
topper Maykel Leijsten. Joris begon
ook met een misser en een 4-2
achterstand. Hij kwam op 8-8
gelijk, maar daarna nam Maykel
het heft in handen, gaf Joris geen
kans meer en won met 30-24. Zo
stonden De Treffers al met 2-0

Mark van Dijk vijfde op Belgium
Open Judo voor senioren
Mark van Dijk uit Egchel heeft zondag 2 februari deelgenomen aan het Belgium Open judotoernooi. Daar behaalde
hij een vijfde plek.

achter. Op drie speelde Jo Hendrix
tegen Jan van der Sterren. Op vier
Hem Hendrix tegen Jos van Dooren
en op vijf Jac Lintjens tegen Ben
Huijs. Alle drie de partijen gingen tot 10-10 gelijk op, daarna
namen Jo, Hem en Jac het initiatief.
Zo wonnen ze verdiend van hun
tegenstanders met 30-22, 30-20 en
30-22. Een mooie overwinning en
een zesde plaats in de ereklasse
voor De Treffers.
Tekst: Jac Lintjens,
beugelclub De Treffers

VC Kessel wint in thuisthriller
Het eerste damesvolleybalteam van VC Kessel won zaterdag 1
februari met 3-2 van de Nuvoc-gasten uit Veldhoven. De thriller
tussen twee directe ranglijstconcurrenten werd beslist met een
zwaarbevochten winst.
Dat de teams aan elkaar gewaagd
zijn, bleek ook tijdens deze wedstrijd. Kessel pakte in de eerste set
direct de voorsprong, maar wist
deze door de enorme servicedruk
van Nuvoc niet lang vol te houden.
Hierdoor liep Kessel achter de feiten
aan en wist ze de achterstand niet
meer in te halen, 20-25.
Tijdens de tweede set waren de
Kesselse dames goed op dreef.
Harde knallers, maar ook tactische
ballen werden gescoord en er werd
goed verdedigd. Kessel wist een buffer van minimaal 3 punten gedurende de hele set te bewerkstelligen
en won met 25-17. Echter kon VC
Kessel dit goede spel niet voortzetten in de derde set. Net als in de

eerste set kreeg ze geen grip op de
service van Nuvoc, 19-25. Toch wist
Kessel met volle moed de vierde set
in te gaan, wat resulteerde in een
echte thriller van een set. Er werd
aan beide kanten gevochten als
leeuwinnen. De ene na de andere
onmogelijke bal werd verdedigd
en mooie punten werden gescoord.
Toch trok Kessel uiteindelijk aan het
langste eind, 30-28. Met dezelfde
vechtlust wisten de dames van VC
Kessel ook nog set nummer 5 binnen te slepen, 15-12. De drie zwaarbevochten maar ook belangrijke
punten bleven in eigen huis.

Het Belgium Open judotoernooi is
een groot internationaal toernooi
voor senioren met open inschrijving.
De 18-jarige Mark moest als 2e jaars
Junior van de Nederlandse Judobond
proberen bij de top 7 te komen. Alleen
zo kon hij in aanmerking komen voor
één of enkele hele grote European Cups
voor junioren die tellen voor plaatsing
voor het enige eindtoernooi van dit jaar
voor junioren, het EK in september.
In een hele grote poule van 61 man,
startte Mark heel erg overtuigend door
achtereenvolgens een Zwitser en twee
Fransen op vol punt (ippon) te verslaan. In de kwartfinale stuitte hij op
een zeer ervaren en twaalf jaar oudere

opponent uit Frankrijk. Mark startte
goed maar zag op enig moment een
ingezette aanval gecounterd worden
door de Fransman waardoor hij verloor. Hierdoor moest Mark de herkansingen in. De eerste herkansing won
hij op ippon van een Fransman waar
hij in december in Marseille nog van
had verloren in de kwartfinale. In de
laatste herkansing stuitte hij op een
Nederlandse concurrent die hij met
eerst een half punt (wazari) en daarna
met een ippon versloeg. Daarmee
drong hij door tot het finaleblok om
te mogen judoën voor brons tegen de
regerend Nederlands kampioen -81kg
bij de senioren. Mark startte weer

heel erg sterk en bleef de hele partij verrassend de betere. In de laatste
minuut van de wedstrijd zette Mark
aan met een uchimata om de beslissing te forceren, maar deze werd op
het allerlaatste moment door zijn
opponent doorgestuurd naar een
ippon tegen Mark.
Mark is hiermee op de vijfde plaats
gestrand maar heeft niet alleen de
doelstelling van de bond dik gehaald,
maar tevens ook veel complimenten
gekregen over de sterke en afwisselende wijze hoe hij zijn potten gejudood heeft.
Tekst: Rob van Dijk

Tekst: Astrid Hermans,
volleybalclub Kessel

Tuposdames gedeeld zevende
Wij zijn op zoek naar:
Allround Supermarktmedewerk(st)ers
Ben jij bereid om in het weekend of in jouw vakanties te werken?
Ben jij minimaal 13 jaar?
Wil jij graag wat bijverdienen?
Werk jij graag met mensen?
Dan zoeken wij jou!!!!!
Solliciteren kan via:
supermarktvandenberg@hotmail.com
De Heldens Bossen 6A
5988NH Helden

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

Het eerste damesteam van volleybalvereniging Tupos uit Baarlo speelde zaterdag 1 februari in en tegen
Stravoc dames 2 uit Stramproy. De thuisploeg won met 3-2, wat Tupos op een gedeelde zevende plek zet in het
klassement.
Met een lekkere sfeer in het kleedlokaal wilden de dames van Tupos een
leuke pot gaan volleyballen. De dames
gingen met de instelling ‘niks te verliezen en alles te winnen’ de wedstrijd
in. Dit werd ook zeker gedaan met
strijdlust, enthousiasme en een sterke

service. Het resulteerde met een winst
van twee sets tegen de koploper.
Helaas trok Stravoc aan het langste
eind bij de vijfde set. Ze won deze
met 15-13. Toch gingen de dames
van Tupos met blije gezichten naar
huis, omdat ze uiteindelijk twee sets

van de koploper wisten te pakken.
Daarmee staat Tupos dames 1 nu
op een gedeelde zevende plek met
VC Athos dames 1.
Tekst: Nina Lormans,
volleybalvereniging Tupos

Egchel behaalt zege tegen Olympia Boys
Voetbalvereniging Egchel heeft op zaterdag 1 februari op het kunstgrasveld in Ommel met 0-4 de Olympia
Boys verslagen. De zege was dik verdiend. De oranjehemden speelden een prima partij en waren gewoonweg
de betere ploeg.
Arbiter Hans van Uden was duidelijk in het maken van beslissingen.
Nadat Egchel al wat mogelijkheden
kreeg, opende Paul Ververgaert in
de 26e minuut de score. Aanvoerder
Colin Bruisten trof de paal, Paul wist
de terugspringende bal in het doel
te werken, 0-1. Dezelfde Paul zorgde
9 minuten later voor 0-2. Met links
schoot hij binnen na een aanval over
diverse schijven. Weer twee minu-

ten later kon hij alleen afgaan op het
doel, maar werd onderuit gehaald.
De vrije trap op de 16 meter werd
door Colin Bruisten prachtig binnengeschoten, 0-3. Na de thee kwam
Olympia Boys wat vaker opzetten
richting het doel van Egchel, maar
tot uitgespeelde kansen leidde dat
offensief niet. Egchel bleef voor het
meeste gevaar zorgen. Halverwege
de 2e helft zorgde Luc Crommentuijn

met een schuiver voor de 0-4. Bij de
thuisploeg begonnen irritaties de kop
op te steken met overtredingen tot
gevolg. Ryan Bruisten en Kai Baetsen
vielen in de slotfase nog in aan
Egchel zijde. De uitslag veranderde
niet, 0-4. Zondag 9 februari komt
RKSVN uit Neer op bezoek.

Tekst: Voetbalvereniging Egchel
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CDA Peel en Maas

Eerste openbare CDA-fractievergadering
CDA Peel en Maas vindt het belangrijk om een goede dialoog en
heldere communicatie te hebben met de inwoners van de elf dorpen
in onze gemeente. Om die reden bezoeken we als CDA jaarlijks tientallen verenigingen, bedrijven en andere organisatie. Zo houden we
optimaal gevoel bij hetgeen zich in onze samenleving afspeelt.
Om daar nog meer gevoel bij te krijgen, vergadert de CDA-fractie
sinds dit jaar ook eens per maand in één van de dorpen. Openbaar
toegankelijk voor iedereen die erbij wil zijn, wil luisteren of juist
zaken wil bespreken.
Op donderdag 30 januari was de
eerste openbare fractievergadering
en die vond plaats in het prachtig

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

verbouwde gemeenschapshuis van
Kessel-Eik. We waren positief verrast door de grote belangstelling.

waren voor ons zeker niet nieuw,
maar er kon dieper worden ingegaan op deze belangrijke punten en
de informatie die gegeven is wordt
zeker gebruikt om verdere acties uit
te zetten. Nogmaals werd duidelijk
welke impact de hoogspanningskabel op het dorp heeft. Wordt vervolgd.

Ellis Kempeners, raadslid

Duurzaamheid kan niet zonder sociale grondslag

Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. We moeten van het gas af. We
moeten onze huizen op een andere manier verwarmen. Een gigantische opgave, die het Rijk op het bordje
van de gemeenten legt.
In De Volkskrant van zaterdag
1 februari stond een rapportage over
twee wijken in Nederland die pionieren voor een aardgasvrije toekomst.
Een wijk in Utrecht en een dorp in
Friesland. In Utrecht gaat het moeizaam, in Friesland stukken beter.
Vanwaar dat verschil? Beide pilotwijken staan voor soortgelijke techno-

Zeer betrokken inwoners uit het
dorp brachten diverse actuele en
voor Kessel-Eik belangrijke onderwerpen in. Denk aan de hoogspanningskabel, wonen voor starters en
senioren, de school en veiligheid.
Al deze onderwerpen zijn in KesselEik aan elkaar verbonden.
Er ontstond een naar ons gevoel erg
interessant en prettig gesprek waar
onze raadsleden en burgerraadsleden veel aan hebben. De onderwerpen die besproken werden,

logische, economische en financiële
uitdagingen. Dat kan het verschil niet
verklaren. Er is een ander aspect dat
een voorname rol speelt. Dat is de
sociale aanpak. Het gemeenschapsgevoel, het aanpakken van uitdagingen van onderop door de bewoners
zelf en het zorgen dat iedereen mee
kan doen. Die sociale aanpak is in het

Friese dorp veel meer aanwezig dan
in de Utrechtse stadswijk.
In Utrecht is het proces van bovenaf
gedropt. In Friesland hebben de
bewoners zelf het initiatief genomen.
Ze hebben een coöperatie gevormd,
een lokaal energiepark opgericht
en ervoor gezorgd dat de opbrengsten van dit alternatieve energie-

project volledig en rechtstreeks
terugvloeien naar de gemeenschap.
Die collectieve aanpak moeten we
ook hier in Peel en Maas realiseren.
Daarom hamert PvdA/GroenLinks
zo op de sociale aspecten van de
energietransitie. Omdat de regionale
plannen voor de energietransitie die
sociale aspecten verwaarloost, hebben wij een motie ingediend om het
college te verplichten de regionale
energieplannen eerst te bespreken met de raad alvorens daar in de

regio een standpunt over te bepalen. De andere fracties hebben deze
motie gesteund. Duurzaamheid kan
niet zonder sociale grondslag. Nu nog
de daad bij het woord voegen. Het
college slaagt er tot nu toe niet in
een duurzaamheidsagenda op te
stellen die iets voorstelt. Erg zwak.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen,raadsleden

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.

Als project engineer ben jij ijzersterk
in het vertalen van de klantwens naar
een uitgewerkt plan. Je communiceert
gemakkelijk en bent een kei in het
coördineren en begeleiden van projecten.
Door de multidisciplinaire teams en
de internationale projecten word je
gemotiveerd het beste uit jezelf te halen.

Je werk:

Vacature

Project
Engineer

• Het ontwerpen van het projectplan
• Aanspreekpunt voor de projectmanager
• Aansturen van de engineers
• Toetsen van het ontwerp op uitvoerbaarheid en
beschikbaar budget
• Je signaleert en lost technische/ontwerp
problemen op

Jij hebt:

• Een afgeronde HBO opleiding (werktuig) bouwkunde
• Actuele ervaring met 3D tekenpakketten, bij voorkeur

Kom jij bij ons werken?

• Ervaring met het aansturen van engineering teams

Voor meer informatie of het sturen van een sollicitatie

• Een professionele en klantgerichte houding

Inventor/Revit

bel of mail naar Rob Nellen, +31 630 253 929
hrm@kassenbouw.com

Wij bieden:
• Een markt die toekomstgericht is (foodsector)
• Duurzame en innovatieve ontwikkelingen in de
tuinbouw sector
• Wereldwijde totaalprojecten in de kassenbouw
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een bedrijfsfitnessregeling

horticultural growing solutions
kassenbouw.com

ADVERTENTIE W E E K
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gemeente

nieuws

week 06 / 06 februari 2020 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
i.v.m. Carnaval
Huis van de Gemeente
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag gesloten*.
*Uitsluitend voor het doen van aangifte geboorte of overlijden op maandag 24 februari
én dinsdag 25 februari geopend van 9.00 tot 10.00 uur.
Bibliotheek
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag gesloten.
Vorkmeer - Wegwijzer
• Vrijdag 21 februari geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Maandag 24 februari, dinsdag 25 februari én woensdag 26 februari gesloten.

Te koop bij openbare inschrijving

Gemeente Peel en Maas
verkoopt landbouwpercelen

11 februari 2020

Commissievergadering
Op dinsdag 11 februari 2020 vindt de commissievergadering om 19.30 uur plaats in de
raadzaal in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Renovatie gemeenschapshuis d'n Binger in Meijel (2020-006)
3. Herontwikkeling voormalige VMBO locatie Panningen (2020-007)
4. Oud Limburgs Schuttersfeest 2020 ‘Dè rakt òw’ (2020-008)
5. Vaststellen 'bestemmingsplan Neerseweg 60 en 62 Helden' (2020-009)
6. Actualisering verordening Maatschappelijke ondersteuning (2020-010)
7. Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 / Bodemfunctieklassenkaart en
Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord (2020-011)
8. Sluiting
Mee luisteren
U bent van harte welkom om binnen te lopen bij deze commissievergadering.
Hebt u vragen over deze vergadering, dan kunt u contact opnemen met de griffie via
griffie@peelenmaas.nl
Waar vindt u de vergaderstukken?
De stukken kunt u vinden op de website: www.peelenmaas.nl > bestuur en organisatie >
gemeenteraad > vergaderingen raad > Commissie 1 > 11 februari 2020

Het college van B&W heeft bij besluit een viertal niet strategische landbouwpercelen
geselecteerd die via openbare inschrijving te koop worden aangeboden.
Hoe werkt een openbare inschrijving?
Indien u geïnteresseerd bent in de aankoop van één of meerdere onderstaande nietstrategische landbouwpercelen kunt u via het inschrijfformulier een bod uitbrengen.
• De inschrijfformulieren moeten uiterlijk op vrijdag 14 februari 2020 vóór 15.00 uur voorzien
van een bod ingeleverd worden bij notariskantoor Mobers & Smolenaers, J.F. Kennedylaan 6,
5981 XC Panningen. Dit bod bevat minimaal de getaxeerde waarde van het perceel.
• De notaris opent de enveloppen op dinsdag 18 februari 2020 om 15.00 uur bij de notaris.
U kunt hierbij aanwezig zijn. De notaris brengt verslag uit.
• Gunning door het college is in week 9 (24 tot 29 februari. 2020). Het college is ook bevoegd om
niet te gunnen!
• Na de gunning volgt snel de ondertekening van de koopovereenkomst.
Over welke landbouwpercelen gaat het?
Onderstaande landbouwpercelen worden per openbare inschrijving
en vrij van pacht/gebruik verkocht:
Perceel
Opp. in ha.
Ligging
Helden L 84
0,4597
Keurven - Grashoek
Helden L 514
0,5555
Helenaveenseweg - Grashoek
Helden R 339
1,0249
Nabij de Remer - Koningslust
Maasbree M 157
0,4430
In de Meeren - Baarlo
Meer informatie?
Inschrijfvoorwaarden en het inschrijfformulier kunt u downloaden via
www.peelenmaas.nl > Kavelwinkel > Verkoop Landbouwgronden. Voor meer informatie of
fysieke stukken kunt u contact opnemen met Hans Maessen of Guus Bos via 077-306 66 66
of per mail via Hans.Maessen@peelenmaas.nl / Guus.Bos@peelenmaas.nl

13 maart 2020

Euregionaal speeddaten voor verenigingen
Verenigingen uit Peel en Maas, Beesel, Roerdalen, Roermond, Brüggen, Schwalmtal en
Niederkrüchten gaan elkaar ontmoeten en beter leren kennen. En zeker zo belangrijk, ze gaan
leuke ideeën uitwisselen en misschien wel een leuk project samen starten!
De gemeente Niederkrüchten uit Kreis Viersen in Duitsland is gastheer tijdens het 1ste Euregionale
Speeddaten voor Verenigingen.
Alle verenigingen zijn welkom! De gastheer zorgt voor busvervoer, een hapje en een drankje.
Doe je ook mee?
Lees meer en meld je aan vóór 21 februari via www.peelenmaas.nl/speeddate
Grenzeloze gezelligheid over de grens!

Winnende foto’s krijgen plaats in gemeentegids

Doet u ook mee aan de
Peel en Maas fotowedstrijd?
In januari 2020 is de nieuwe gemeentegids Peel
en Maas verschenen. Ook voor de gemeentegids
2021 willen we de gids samen met u maken.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd,
waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in
de gemeentegids 2021.
Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, kunt u tot en
met woensdag 23 september 2020 uw foto‘s sturen naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl onder vermelding van
uw naam en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak
dan gebruik van www.wetransfer.com
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een
VVV-cadeaukaart van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats).
De beste foto wordt bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar
zijn voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de
documentnamen en/of in de mail ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met
een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en zijn vrij van
auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft
u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen
op de foto voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen?
Pak uw camera en maak de winnende foto. De winnende foto’s worden in november
bekend gemaakt. De winnaars krijgen schriftelijk bericht.
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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

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.

www.peelenmaas.nl

Glas in de glasbak
of naar milieupark

Verpakkingsglas zoals glazen potten en flessen gooi je
in de centrale glasbak bij u in de buurt. Glazen potten
en flessen mag u met deksel en kleine restjes in de
container gooien.

U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

Gemeente & waterschap

Belastingaanslag 2020
In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een
aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Heeft u een
account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw Berichtenbox.
Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op
www.bsgw.nl Daar logt u in met uw DigiD.
Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd rekening met wachttijden of bel enkele
dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw Burgerservicenummer
(BSN) nodig. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl

Container niet vol?
Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven wij effectief inzamelen.

Niet in de wachtrij bij het
milieupark?
Op zaterdag is het tussen 8 en 9 uur niet druk: kom vroeg
en spaar je het wachten bij de poort! Op maandag,
woensdag en vrijdag is het een stuk rustiger.
Openingstijden
maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 16.00 uur
zaterdag van 8.00 - 16.00 uur.

Vacature
Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas
De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar
een enthousiaste en maatschappelijk bewogen
collega.
Kijk voor meer informatie op:
www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

Andere glassoorten glas zoals: hittebestendige drinkglazen en schalen, spiegels en
vensterglas kun je gratis inleveren bij het milieupark. Het plaatsen van glas naast de
centrale inzamelcontainer is onveilig en leidt ook vaak tot vernieling.

Voor wie én waarvoor zijn de
gratis Peel en Maas afvalzakken?
Voor de afvalinzameling kunt u bij de afhaalpunten gratis zakken halen. In Peel en Maas
hebben wij drie soorten zakken voor verschillend afval. Om deze op de juiste manier te
gebruiken, zetten wij u dit nog eens op een rij.
• Witte zakken voor luiers en incontinentiemateriaal: deze zakken zijn alleen voor inwoners die
luiers of incontinentiemateriaal apart inzamelen. In elke kern is minimaal één inzamelpunt
voor luiers.
• Grijze restafvalzakken: deze zakken zijn voor iedereen en alléén bestemd voor restafval.
• Doorzichtige PMD-zakken: deze zakken zijn alléén voor inwoners die in een appartement of
hoogbouw wonen. Zij hebben geen grijze PMD-container en gebruiken in plaats daarvan
PMD-zakken.
• Zakken mogen maximaal 5 kilo wegen.
Onjuist gebruik van de zakken
We constateren dat niet iedereen de zakken op de juiste manier gebruikt. We treffen
bijvoorbeeld vaak grijze restafvalzakken, PMD-zakken of andere niet doorzichtige zakken aan
in de PMD-containers. De zakken worden gratis verstrekt en dat kan alleen als de zakken op de
juiste manier en alléén voor de afvalinzameling worden gebruikt .
Grote zak gebruiken in container
Soms worden grote containerzakken gebruikt door bewoners. Dat mag, maar dan moet wel de
zak vooraf los van de rand worden gemaakt door de bewoners. In de gft-container mag u alleen
maar composteerbare zakken gebruiken. Deze zakken verstrekken wij niet.
Controle op de PMD-inzameling én juist gebruik van de zakken
U mag PMD los of in een doorzichtige zak in de container aanbieden. PMD in grijze/zwarte
zakken worden door het bedrijf dat PMD sorteert afgekeurd, omdat men niet kan zien wat
er in de zakken zit. Ook zit er vaak afval in de PMD-container dat er niet in mag. Afkeur van
PMD betekent dat dit afval alsnog bij het restafval komt, dit is slecht voor milieu en onnodig
hogere kosten.
Wat is PMD
Plastic verpakkingen: plastic tassen, plastic folie, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld
vleeswaren, kaas, boter, tubes van tandpasta. Flacons van wasmiddelen, schoonmaakmiddelen
en shampoo, plantenpotten.
Metaal (blik): drankblikjes, conservenblikken, spuitbussen, metalen deksels van potjes,
kroonkurken, aluminium bakjes, schroefdoppen.
Drankpakken: kartonnen verpakkingen van bijvoorbeeld vruchtensap, zuivel (melk, yoghurt)
of gezeefde tomaten, kartonnen flacons van vloeibare wasmiddelen.
Wat is géén PMD
Verpakkingen met inhoud, chipszakken, samengestelde verpakkingen (bijvoorbeeld
medicijnstrips met aluminium) en piepschuim zijn geen PMD. Dat hoort in de restafvalzak.
Ook hard plastic zoals speelgoed hoort bij restafval. Groot materiaal, bijvoorbeeld tuinstoelen,
kunt u gratis wegbrengen naar het milieupark.
Dank je wel!
Heel veel inwoners scheiden hun afval op een goede wijze: dank je wel daarvoor!
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Alle scholen vrij op 11 november
Alle Limburgse scholen moeten vrij krijgen op de 11e van de 11e. Stichting LVK Kessel 2018 is met dit doel de online petitie Vrij Voor Vastelaovend
gestart. De initiatiefnemers vinden het onacceptabel dat de Limburgse jeugd de aftrap van het ‘vastelaovesseizoen’ in Limburg op 11 november
moet missen, omdat de dag meestal op een doordeweekse (school)dag valt. “De Limburgse jeugd moet onze tradities in stand houden, maar mist
vrijwel altijd dit Limburgs cultuurfestijn. Elke Limburger, ongeacht de leeftijd, moet hier aan kunnen deelnemen”, stellen de heren.
Om culturele feesten en tradities te behouden
voor de toekomst, moeten soms drastische maatregelen genomen worden. Daarom is het een
goed initiatief om van de 11e van de 11e een
provinciale feestdag te maken. Als dit helpt om

de jeugd enthousiast te houden of te maken voor het
‘vastelaovesfeest’, dan is dit dé manier.
Aan de andere kant kun je zeggen: wéér een dag vrij?
De druk in het onderwijs is al hoog, dus waarom dan
nog een dag wegsnoepen van de scholen? En daar-

bij: wie zegt dat jongeren die dag gebruiken om de
aftrap van het seizoen bij te wonen? We verwennen
de scholieren daar te veel mee.
Alle scholen vrij op 11 november. Wat vindt u?

Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel
Een meerderheid van de stemmers op deze poll ziet graag meer blauw op straat. Dat geeft hen een veiliger gevoel, zeggen zij.
Aanleiding voor de stelling was het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg dat onlangs
werd bekendgemaakt. De gebiedsteams moeten het met steeds minder agenten doen.
Politie Venray-Gennep heeft vijftien wijkagenten
en zegt moeite te hebben om de capaciteit over-

eind te houden. Daarnaast is de vergrijzing van het
basisteam het hoogste van alle teams in Limburg.
Ook Horst aan de Maas heeft te weinig politieagenten. Voorstanders vinden dat de politie zichtbaar
moet zijn op straat en in de dorpen en de wijken
en dat de politie moet kunnen ingrijpen als men-

sen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Met name omdat ze in Horst aan de Maas goed en
veilig willen wonen.
Aan de andere kant geeft meer blauw sommigen
juist een minder veilig gevoel. En zicht op uitbreiding is er niet. We zullen het er mee moeten doen.

Heb jij ervaring als transportplanner of ervaring
in een soortgelijke functie?
Ben jij ondernemend, oplossingsgericht en een teamplayer?
Spreek je vloeiend Nederlands, Engels en Duits?
Dan ben jij de

Door de aanhoudende drukte binnen ons bedrijf zoeken
wij versterking van ons team. Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde, gedreven en ervaren chauffeur.
In deze fulltime functie ben je verantwoordelijk voor het
vervoeren van autotransport.

TRANSPORTPLANNER
M/V die wij zoeken!

Wij zoeken een Transportplanner die ons team in Venlo komt
versterken. Wij zijn een dynamisch bedrijf met transporten
hoofdzakelijk AGF in o.a. Nederland, Duitsland (Ruhr) en België.

Chauffeur

Je taken en verantwoordelijkheden:
• Aansturen en begeleiden van chauffeurs c.q. charters.
• Indien nodig capaciteit zoeken op de markt.
• Inplannen van ladingen, rekening houdend met beschikbare
rij- en rusttijden.

m/v

Functie-eisen:
· goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als
schriftelijk;
· kwaliteitsbewust, servicegericht, zelfstandig en commercieel ingesteld;
· Affiniteit met auto’s of autotechniek is een pre;
· in het bezit van Ce Rijbewijs en code 95.

Wij vragen:
• Minimaal mbo denk- en werkniveau.
• Zelfstandig kunnen werken.
• Stressbestendigheid en klantgericht.
• Sociaal en communicatief vaardig.
• Geen 9-tot-5-mentaliteit.

Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan en voldoe je
aan de gestelde eisen?
Neem dan contact met ons op via verkoop@ar-kuijpers.nl

Wij bieden je een leuke baan binnen een klein team met
prima arbeidsvoorwaarden en een salaris conform CAO.
Heb je interesse, stuur je sollicitatiebrief met CV naar
peter@ag-transporten.com

Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op: www.autorecyclingkuijpers.nl of
www.kuijpersmetaalrecycling.nl

Keulse Barière 3, 5915 PG Venlo • www.ag-transporten.de

Ingezonden brief

‘Bouwkavel Wilhelminapark verkocht’
Met grote verbazing hebben we via HALLO Peel en Maas kennisgenomen van de verkoop van het bouwkavel in het Wilhelminapark in
Panningen. De hoogste bieder ‘zou’ de nieuwe eigenaar worden. Er ‘zouden’ twee biedingen zijn gedaan.
Beide woorden ‘zou’ en
‘zouden’, geven aan dat dat een
vermoeden is. Een ‘voorlopige
koopovereenkomst’ is nog geen
definitieve verkoop. Dus de
bouwkavel is nog niet verkocht,

Column

‘Opa Koos’

Bespreking poll week 05

+

Kense Kim?

zoals een gemeentewoordvoerster
suggereert.
Ook wordt er vermeld dat de
actiegroep een tijdlang heeft
geprobeerd de verkoop van de
bouwkavel tegen te houden. Dit is

juist, maar deze zaak loopt echter
nog steeds en is nog niet afgerond.
Hier is dus sprake van foutieve
informatie. Binnenkort hopen
wij positief te kunnen berichten
omtrent het park. Dit in het

algemeen belang van onze
bewoners.
H. Smeets,
Koninginnelaan Panningen,
namens Actiegroep Behoud het Park

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.

Enkele telefoontjes van ene ‘opa
Koos’ naar een aantal scholen,
veroorzaakten deze week nogal
wat onrust onder ouders van
basisschoolkinderen. Deze ‘opa’
probeerde leerlingen naar buiten
te lokken door te doen alsof hij ze
naar de tandarts moest brengen.
Flashbacks naar enge mannen in
witte busjes die kinderen lokken
met snoep en akelige ontvoeringsverhalen uit het nieuws met slechte
afloop, maakten de paniek op
Facebook compleet. En daar gaat het
altijd snel. Een pedofiel! Een viezerik! Een verwarde gek! Veel ouders
hadden de man graag zelf op naar
buiten hebben gelokt ‘en wat ze
dan zouden doen, zal je verbazen’.
Scholen en kinderopvangorganisaties probeerden de onrust te bedaren met ‘damage control’: we sturen
kinderen nooit zomaar met iemand
mee, verklaarden ze.
Het liep met een sisser af. Er werden
geen kinderen naar buiten gestuurd
of ontvoerd. Als klap op de vuurpijl
bleek ‘opa Koos’ een hersenspinsel
van een paar 15-jarige jongens die
een misplaatste kwajongensstreek
uithaalden. Volgens de politie waren
ze zich er niet van bewust dat ze
fikse onrust veroorzaakten op scholen en bij ouders.
De tijd van belletje trekken is blijkbaar voorbij. Er worden geen portemonnees meer aan een vislijn
gemaakt, er wordt niet meer ‘vies’
op een ongewassen auto geschreven of stiekem sambal in de koffie
gedaan. Is het zelfs niet cool genoeg
meer om Te Koop-borden in een
andere tuin te zetten? Vervelende
tieners houden zich tegenwoordig
blijkbaar bezig met bizarre grappen
uithalen, mensen uitschelden op
sociale media of voorbijgangers lastigvallen en filmpjes hiervan online
plaatsen. Ik vraag me af hoe iemand
op het vreemde idee komt om kinderen een school uit te lokken door
zich voor te doen als een opa.
Op die leeftijd was ik veel te braaf
om kattenkwaad uit te halen.
Van belletje trekken kreeg ik knikkende knieën en een zenuwachtige blaas. Tot grote frustratie van
leeftijdsgenoten, die zuchtend dan
maar zelf op de bel drukten terwijl
ik al giechelend van de spanning
achter een struik zat. Nu klink ik
waarschijnlijk als een oud wijf, maar
kunnen we weer gewoon teruggaan
naar de tijd waar kattenkwaad nog
iemand aan het lachen maakte?
Kim

15

0602 \ verenigingen

Tijn en Sophie

Prins en prinses De Kéjsjeut
Tijn van de Beuken en Sofie Pellemans zijn zondag 2 februari onthuld als het nieuwe prinsenpaar van
De Kéjsjeut uit Meijel.

De raad van elf en het nieuwe prinsenpaar kwamen gemaskerd het
podium op en werden vervolgens
één voor één voorgesteld en onthuld. Na de onthulling van alle dertien leden was nog niet duidelijk wie
de prins en prinses waren. Met hulp

van prins Pascal I van De Kieveloeët
en prins Mick en prinses Femke van
De Vengneuze, werd door middel van
het spelletje ‘Wie is het?’ een soort
afvalrace gehouden.
Uiteindelijk bleken Tijn en Sophie de
nieuwe heersers van dit jaar te zijn.

De splinternieuwe mantels, steken en
scepters werden omgehangen en aangereikt, en de spreuk werd bekendgemaakt: ‘Nie spòrte, lieëre, réékene òf
mééte…Mèr ‘ne vastelaovend um nòjt
te vergééte’.

WWF

Martijn in actie voor de koala
De 7-jarige Martijn van Mierlo uit Meijel is in actie gekomen voor
de koala’s in Australië. Deze dieren hebben het nu extra moeilijk
door de bosbranden in het land.

Martijn is lid van de Rangers van
het WWF. Door een oproepje om
in actie te komen voor de koala’s
en de beelden die hij op tv zag,
besloot hij om geld in te zamelen om zo de dieren te helpen.
Hij heeft een website opgezet
waarop mensen kunnen doneren.
Daarnaast haalt hij lege flessen op
en bakt hij wafels voor het goede

doel. Zo ook zaterdag 1 februari
toen hij samen met Daan, Lieke,
Lotte en Fenne in de Jumbo supermarkt in Meijel wafels gebakken
heeft. Ze kregen veel positieve
reacties en de wafels werden goed
verkocht. Kijk voor meer informatie
over de actie van Martijn op rangers.wwf.nl/actie/soskoala/martijninactie

KBO-trio

Seniorenzitting Baarlo
Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo presenteert op zaterdag
8 februari in zaal Unitas in Baarlo een zitting voor senioren en
mindervaliden. Daar staan diverse optredens van eigen bodem
gepland en een optreden van Ronald en Carien. Ook wordt het
KBO-trio van 2020 bekendgemaakt.
Artiesten die meededen aan de
liedjesmiddag Kook van Eige Deig,
dansvereniging DSG Expression, de
buut ‘Bets en Babs’ en de Kookeact staan tijdens de seniorenzitting
op het podium. Ook zijn buuttereedners Hub Stassen en Ger
Frenken er, treden Rianne Seuren
en Mirte en Ronald en Carien op en

Voorzittershamer OLS overgedragen
Gemeente Peel en Maas heeft woensdag 29 januari de bestuursfunctie overgenomen van het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS) dat in juli plaatsvindt in Meijel. Gemeente Horst aan de Maas droeg het bestuur van
het schuttersfeest officieel over op het ‘schuttershome’ van schutterij Sint Willibrordus uit Meijel.
Vorig jaar was het Sevenum die het evenement mocht organiseren. Wethouder Han Geurts, burgemeester
Ryan Palmen, deputé Robert Housmans, burgemeester Wilma Delissen, wethouder Wim Hermans en
voorzitter Hubert Vos (v.l.n.r.) waren op het overdrachtsmoment aanwezig. Het OLS in Meijel vindt plaats
op zondag 5 juli onder de naam ‘OLS 2020 Meijel: dè rakt òw’. / Beeld: gemeente Peel en Maas

is er muziek van de Fanfarekapel.
Het trio van De Kook en het jeugd
trio van JVB zijn die middag aanwezig en het KBO-trio van 2020 wordt
bekendgemaakt.
De seniorenzitting begint om
13.30 uur in zaal Unitas aan de
Wilhelminastraat in Baarlo. De zaal
gaat om 12.30 uur open.

Laurie
Laurie
Pedicure
Pedicure

Unne sjoëne

v

astelaovend!
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Meijel
Meijel

Langstraat
Langstraat4 4| 5768
| 5768PPPP| 06-12812959
| 06-12812959
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11-vragen aan prins Rob I van CV De Kook Baarlo

‘Vrunj tot de allerleste runj’
gen. Waar ik het meest van geniet, is dat mijn
dochters Iva en Liv ook zo ontzettend genieten
van de ‘vastelaovend’. Het liefste horen ze de
muziek het hele jaar door. De mooiste herinnering tot nu toe is natuurlijk dat ik als prins
gevraagd ben.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’
echt niet zonder?
Mijn adjudanten Danny en Ron en onze dames
en kinderen natuurlijk. Mijn familie, vrienden, iedereen van De Kook en natuurlijk alle
‘keuk en kukskes’. Verder kunnen we ook zeker
niet zonder onze al veel genuttigde Baolderse
Babbelaar-likeur.

Welk liedje hoort bij jouw vastelaovend?
Er is voor mij niet één speciaal nummer, want er
zijn heel veel mooie vastelaovesnummers.
Maar als ik één nummer voor dit jaar
moet kiezen, dan vind ik het nummer van Spik en Span, ‘Vrunj tot de
allerleste runj’ wel erg mooi.

Non stop, dreej daag
gaas d’r op

Wie ben je?

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?

Mijn naam is Rob van Meegen, ik ben 36
jaar jong en al 15 jaar gelukkig samen met
Christel. We hebben twee dochters, Iva van
5 jaar en Liv van 3 jaar, die nu al allebei
heel graag ‘vastelaovend’ vieren. Dit jaar
ben ik elf jaar lid van de vrijwillige brandweer in Baarlo.

Dit is natuurlijk een droom! Ik ben al vanaf
2014 lid van de raad van elf en vind het geweldig om het dit jaar als prins mee te mogen
maken. Ik wist niet hoe snel ik ja moest zeggen op het moment dat ze me vroegen. Ik heb
meteen Christel gebeld, die het ook geweldig
vond. Toen moest ik natuurlijk mijn adjudanten
Danny en Ron nog gaan vragen, maar die hadden net zo veel bedenktijd nodig als ik, dus dat
was zó geregeld.

Waar werk je?
Ik ben sinds vijf jaar werkzaam bij
Koelplan in Echt. Wij installeren airconditioning, warmtepompen en luchtbehandelingsinstallaties. Ik werk er als monteur;
ik doe dus de montages van installaties, maar ook de storingen en
onderhoud.

Wat maakt jou als prins uniek?
Iedere prins doet het natuurlijk op zijn eigen
manier. Maar ik wil er natuurlijk samen met alle
‘Baolderse keuk’ een groot vastelaovesfeest van
maken. Wat inhoudt dat we als trio veel voorop

zullen gaan en flink gas gaan geven.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Iedere vastelaoveszaterdag ga ik samen met mijn
‘adjes’ en de rest van mijn vriendengroep naar
Venlo waar we ieder jaar op dezelfde plek staan
voor het stadhuis. Die ochtend proberen we dan
altijd te ontbijten bij adjudant Ron. Maar het is
ook traditie dat ik dit ontbijt meestal niet red.

Wat is je mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
Er zijn zoveel mooie herinneringen, dat ik ze
niet allemaal op kan noemen. De optochten
vroeger met de buurt, de zaterdagen in Venlo
met mijn vrienden en de laatste jaren met de
raad van elf zijn allemaal mooie herinnerin-

Hoe ben je op jouw motto
gekomen?
Wij zijn een trio dat er graag een
feestje van maakt en ook flink
‘gaas geit gaeve’. Zo vieren wij
altijd de ‘vastelaovend’. Dus daarom
is dit motto ons op het lijf geschreven.

Wat is jouw ultieme gerecht
tijdens de ‘vastelaovend’?
Ik heb geen lievelingsgerecht voor deze dagen.
Heel vaak is het wel zo dat we een vette hap
eten met deze dagen en af en toe belanden we
in de nachtelijke uurtjes nog wel eens bij de pizzeria in het dorp.

Wanneer is de ‘vastelaovend’
voor jou echt afgelopen?
Dat is op de dinsdagavond als de afsluiting is
geweest, bij ons de mantels en de steken zijn
afgezet, we iedereen geknuffeld en ‘geknoeveld’ hebben, we ons laatste ‘pilske’ opgedronken hebben en we op een hele mooie
‘vastelaovend’ kunnen terugkijken.

Jeugdduo De Kevers Kessel
Daan Jacobs en Juul Peeters zijn onlangs in gemeenschapshuis De Paort in Kessel uitgeroepen tot het nieuwe jeugdduo van CV De Kevers uit Kessel.

Jeugdprins en prinses in Kessel-Eik
Prins Daan en prinses Juul zijn allebei 14 jaar.
Daan houdt van voetballen en Juul danst en turnt
in haar vrije tijd. Het nieuwe jeugdduo van 2020
gaat deze ‘vastelaovend’ voorop bij de Kesselse
jeugd samen met adjudant Kim en Mike, vorst
Tren en de rest van de jeugdraad. Zij regeren

de komende weken met de spreuk ‘Weej gaon
ut uch gaeve, de allersjiekste vastelaovend van
uch laeve!’ De receptie van het jeugdduo is op
carnavalszondag 23 februari vanaf 14.11 uur in
gemeenschapshuis De Paort in Kessel.

Tim Giesbertz en Renske Voet zijn zaterdag 1 februari in Ut Gemeinsjapshoes in KesselEik onthuld als het nieuwe jeugdprinsenpaar van CV De Eikkaters in Kessel-Eik.
Dat gebeurde tijdens het Jeugdprinse- en verlovingsbal. Na het officiële aftreden van
jeugdprinses Anouk I en adjudant Imke, het duo van vorig jaar, werden de nieuwe
heersers van de ‘jeugdvastelaovend’ bekendgemaakt. Jeugdprins Tim II en jeugdprinses Renske I gaan deze ‘vastelaovend’ voorop met hun spreuk ‘Al moge weej allein
0.0 zoepe, weej zulle aevegood nao hoës toe kroepe!’ De prinsenreceptie is op zondag
16 februari om 15.11 uur in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
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‘Kessel op zien
bes taege ALS’

Benefietavond
voor ALS in
Kessel

Wij feliciteren

Prins Rob I

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

en zijn adjudanten
Danny en Ron!
Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
077 - 477 38 02
info@wandersschildersbedrijf.nl

Vriendengroep De Vlaegels uit
Kessel organiseert een benefietavond bij gemeenschapshuis
De Paort in Kessel om geld in te
zamelen voor de spierziekte ALS.
De avond vindt plaats op donderdag 5 maart onder de naam ‘Kessel
op zien bes taege ALS’.
De Vlaegels is een groep van 35 mannen. De benefietavond organiseren
zij voor Angèle Pieters. Zij kreeg eind
september de diagnose ALS, een
ernstige ziekte van het zenuwstelsel waarbij spieren geleidelijk dunner en minder krachtig worden totdat
ze volledig uitvallen. Een medicijn of
behandeling bestaat nog niet. “Daarom
is geld voor onderzoek hard nodig”,
aldus De Vlaegels. Het geld dat wordt
opgehaald, wordt gebruikt om meer
onderzoek mogelijk te maken en om
deelname aan de Amsterdam CitySwim
te realiseren. “Daar zullen familie en
vrienden voor haar de twee kilometer
lange zwemtocht in de Amsterdamse
grachten voltooien. Het geld dat tijdens
de benefietavond wordt opgehaald,
maakt het mogelijk dat meerdere
vrienden van Angèle voor haar kunnen
zwemmen. Hoe meer er ingezameld
wordt, des te meer mensen zich voor
haar en het onderzoek naar ALS kunnen inzetten”, aldus de vriendengroep.
De groep had 7.500 euro als doel
gesteld. Op zondag 2 februari stond de
teller echter al op 7.746 euro, waarop
werd besloten het doel bij te stellen
naar 10.000 euro.
Het benefietconcert begint om
19.00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.kesselopzienbes.com of op de
Facebook-pagina ‘Kessel op zien bes
taege ALS’.

Sjoeëne
vastelaovend!
Sjoeëne
vastelaovend!
Sjoeëne
vastelaovend!
Proﬁciat prins Rob I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proﬁciat Rob 1
‘nne coole prins

www.koelplan.nl

In Meijel

De Klurkes en VanAllesWa
winnen Kééj Knappe
Kwéékmiddig
De Klurkes en VanAllesWa hebben zondag 2 februari de Kééj Knappe
Kwéékmiddig van cv De Kieveloeët uit Meijel gewonnen. In totaal deden
tachtig jeugdige artiesten aan het spektakel mee.
Als eerste deze middag waren kinderen tot en met groep 5 aan de
beurt. Nadat iedereen aan de beurt
was geweest, werd eerst de ‘Beeste
Méélse tekst’ uitgereikt en die was
voor de groep Klèppegewal met hun
lied ‘Vier’. De ‘Prizzentaasie-prisj’
was voor De Toppertjes die ‘Kriebel’
zongen. De Kievelprisj voor het beste
liedje ging naar De Klurkes met hun
liedje ‘Kwéék, dans, doe mèr mee’.
Nummer 2 is geworden De dolle
dörskes met ‘Heej, gao ge mee?’ en
de derde prijs was voor de Britt-nies
die het nummer ‘We haawe van un
fesje’ ten gehore brachten.
Nadat de nieuwe prins en prinses bekend waren gemaakt, was
het tijd voor de artiesten vanaf

groep 6. Na uitgebreid beraad werden de prijswinnaars bekendgemaakt. De ‘Beeste Méélse tekst’
ging naar de groep De Fést4ders
met het nummer ‘Pròt mer Mééls’.
De Prizzentaasie-prisj ging naar Goe
Gemutst. Zij schreven het nummer
‘Vastelaoveskriebels’. Daarna werd
de Kievelprisj uitgereikt. Hier ging
de eerste prijs naar VanAllesWa met
‘Fést mee mi VanAllesWa’. Met de
tweede prijs ging de Kruumelkes aan
de haal met het lied ‘Vruuger’ en
de derde prijs ging naar De Confetti
Jumpers met het lied ‘Saame gòn
we springe’. Aan het eind traden de
Glitterdörskes nog op, finalist van
het TVK.
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11-vragen aan prins Rick van CV De Beringse Kuus Beringe

‘De vraag overviel me behoorlijk’
Wie ben je?
Ik ben Rick van Rijswijck, ook wel Verieswiek
genoemd. Ik ben 25 jaar en nog woonachtig bij
pap en mam, Hans en Marianne van Rijswijck.
Ik heb nog een broer Mark en twee zussen,
Kim en Britt.

Waar werk je?
Ik werk bij Van Rijswijck
VOF, dit is thuis op het
bedrijf van pap en
mam. Hier werk ik
samen met pap, mam
en Mark, mijn broer.
Dit is een boerenbedrijf met melkvee,
asperges en rabarber.
Ik ben het merendeel in
de tuinbouwtak te vinden.

optocht meededen, waren toch wel enkele van
de leukste jaren. Je begint dan in oktober met
ideeën bedenken en langzaam aan te bouwen,
vooral langzaam. Het was aan het einde altijd
weer een race tegen de klok. Maar om dan
vier maanden naar de carnaval toe te
werken en dan tijdens de carnaval aan vier optochten mee te
doen in drie dagen was wel
gaaf.

Nôw geit ut
gebeure, oppe kop
of achtersteveure

Hoe was het om tot prins te worden
gekozen?
Ik zat bij pap in de auto en werd gebeld door
de voorzitter. Ik had toen wel meteen een vermoeden waar hij voor zou kunnen bellen, maar
het kon natuurlijk ook een bedrijfsmatig telefoontje zijn. Maar zodra hij begon met ‘Han (de
vorst, red.) en ik willen dat…’ toen had ik wel
een rilling over mijn rug lopen. Hij heeft toen
nog van alles verteld wat het in zou houden en
dergelijke, maar eerlijk gezegd heb ik hier weinig meer van meegekregen. Want het overviel
me behoorlijk. Na het weekend belde hij terug
en toen was het geregeld.

Waar kun je deze
‘vastelaovend’
echt niet zonder?

Ik kan deze ‘vastelaovend’ niet zonder familie
en vrienden. Zij zijn er altijd
bij en zullen mij altijd steunen. Verder kan ik natuurlijk niet
zonder alle andere vastelaovesvierders, want zonder hen is er geen feest.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
Ik heb een hele brede vastelaoves-muzieksmaak, om nu dan een liedje aan te wijzen
wat er echt bovenuit steekt is dan ook lastig.
Ik denk dat je achteraf pas echt kunt zeggen:
dat was toen mijn liedje. Zoiets moet langzaam groeien. Ik vind de muziek van vroeger
leuk met alle herinneringen die daar bij horen.
De muziek van tegenwoordig vind ik dan weer
net zo leuk en daar heb je dan over een paar
jaar ook weer leuke herinneringen aan.

Wat maakt jou als prins uniek?

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?

Ik wil gewoon jong en oud, iedereen bij het
feest betrekken. Uitstralen dat het een feest is
voor iedereen en dat iedereen mee kan doen.
Of dit iets unieks is, is lastig te zeggen. Dit is
de ‘vastelaovend’ dat er veel ‘oppe kop’ of
‘achtersteveure’ gaat gebeuren.

Het motto van de Beringse Kuus is dit jaar ‘achtersteveure, ongerstebove, angersum’. Dus met
mijn spreuk ‘nôw geit ut gebeure, oppe kop of
achtersteveure’ vertel ik dat we er een mooie
‘vastelaovend’ van maken en draag ik tevens
het motto uit.

Wat is jouw vastelaovestraditie?

Wat is jouw ultieme gerecht
tijdens de ‘vastelaovend’?

Echte tradities heb ik niet. We gaan met de
vrienden gewoon van vrijdag tot en met dinsdag overal heen waar wat te doen is. Eigenlijk
vanaf de avond dat de prins uitkomt, zijn wij
erbij. En alle dagen die volgen natuurlijk.
We gaan al verschillende jaren met de bus
vanuit Beringe mee naar verschillende andere
recepties, de ‘Bonte Aovend’ in Beringe en dan
natuurlijk zaterdags voor ‘vastelaovend’ de
receptie in Beringe.

Mijn ultieme vastelaovesgerecht moet zorgen
voor een goede bodem en genoeg energie.
Of dit nou een pasta is of een stamppot maakt
mij niet uit.

Wanneer is de ‘vastelaovend’
voor jou écht afgelopen?
Als we op Aswoensdag aan het ‘hieringsjille’ zijn en kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde ‘vastelaovend’.

Wat is je mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
De jaren dat we met de vriendengroep met de

Mafcentrum Maasbree

Tiende Britse Boëte Zitting
De tiende editie van de Britse Boëte Zitting (BBZ) vindt zaterdag 15 februari plaats bij het
Mafcentrum in Maasbree. Op het podium staan onder andere joekskapellen Eijerjônge
en Toemârop, Dansgarde Den Hab, Jill en Anne, Alaaf Airlines en De Breurkes.
De Maasbreese buitenzitting begint om
13.00 uur op de buitenplaats van jongerencentrum Mafcentrum in Maasbree. Er treedt een
‘polonaise’ aan artiesten op, zowel uit eigen
dorp als uit de omgeving. De optredens worden verzorgd door de Maasbreese joekskapellen Eijerjônge en Toemârop, Dansgarde Den
Hab, het Jông Nederland-Booregezelschap,
groep 5 van basisschool De Violier, Jill en
Anne, Vur de Joeks, Aod Prinse Kompanie en
ZoëWieZoë. Uit Horst treden Efkes Angers en
Heite Soep op en uit Baarlo Twiëe half Um.
Verder komen vanuit Helden Merge Wer en

Alaaf Airlines, uit Koningslust Meine Mutti en
de Aod Prinse, de Badjakkers, joekskapel Kos
Erger en De Breurkes uit Panningen.
Daarnaast staan De Klépbókse uit Meijel, ‘Laotj
os maar gewaere’ uit Neer, De Sjottelslette
uit Beringe, ‘Minse van ’t gooje laeve’ uit
Blerick en uit Hegelsom de Happy Hot Dogs
op het BBZ-podium. De organisatie is in handen van het zes-span Mill, Eugenie, Wil, Ger,
Daan en Hay onder het motto ‘100% vastelaovend kinse veere achter roëte, maar 111% dét
veerse boëte’.

Beeld: Foto ID
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‘Mijn baby is
(g)een Einstein’

Babyontwik
keling in
MamaCafé
Panningen

www.fysiocentrumberinge.nl

De soepele felicitaties
voor prins Rick I

PROFICIAT

PRINS
RICK I

PROFICIAT PRINS RICK I!
Wassenbergh Witgoed VOF • Vreedepeelweg 7 • 5986 NW Beringe • T 077 - 390 24 78

www.wassenbergh-witgoed.nl

Proﬁciat prins Rick I
Winst uch
unne sjoëne
vastelaovend

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

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

Mit prins Rick I wurd ut unne Berings
gezellige vastelaovend.

WWW.GARAGEAARTS.NL

www.denabber.nl

‘Mijn baby is (g)een Einstein’ is het
thema van een avond over babyontwikkeling bij Kinderdroom in
Panningen. Deze wordt georganiseerd door MamaCafé Peel en Maas
en vindt op dinsdag 13 februari
plaats. Pedagogisch adviseur Diana
Keizer leidt de avond.
Goedbedoelde interesse, adviezen
en opmerkingen van anderen die
een kersverse moeder onzeker kunnen maken, komen tijdens de themaavond ‘Mijn baby is (g)een Einstein’
aan bod. Diana Keizer, pedagogisch
adviseur bij een kinderopvang
organisatie en moeder van de 3-jarige
Faye, vertelt de aanwezigen van
het MamaCafé over de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen.
Tijdens de thema-avond gaat ze op
interactieve wijze dieper in op de
babyontwikkeling en hoe ouders
meer vertrouwen kunnen krijgen
in hun opvoeding.
De avond begint om 20.00 uur
en is rond 21.30 uur afgelopen.
Aanmelden kan tot op de dag
van de bijeenkomst via
mamacafepeelenmaas@outlook.com
Kijk voor meer informatie op
www.mamacafepeelenmaas.
wordpress.com

Zestig
muzikanten

Vastenaoves
concert Kessel
Van harte gefeliciteerd

PRINS RICK I

Vierde
plek voor
’t Boere
circus KVL
De finale van het Kinjer Vastelaovend
Leedjesfestival (KVL) vond zondag
2 februari plaats in Heel. ’t
Boerecircus van OBS de Omnibus uit
Baarlo behaalde daar een vierde plek.
“Wat begon als een superleuke toevoeging op de organisatie van de
boerenbruiloft is een geweldig succes
gebleken”, aldus de dames. Het feestje
wordt nog even doorgezet met het
Boeremoosbal op zaterdag 15 februari bij zaal Unitas s in Baarlo.

Prins Rick I proficiat!

Muziekvereniging Kessel organiseert op vrijdag 14 februari een
vastenaovesconcert in gemeenschapshuis De Paort in Kessel.
Bijna zestig muzikanten doen aan
het concert mee.
Nieuw aan deze concerteditie is de
uitbreiding naar Koninklijke Fanfare
Maasoever XXL. Meer dan twintig extra muzikanten doen aan dit
concert mee. Dit zijn oud-leden van
de vereniging, maar ook mensen
die op een andere manier al langer muziek maken. Hierdoor zitten
er bijna zestig muzikanten op het
podium tijdens het vastenaovesconcert.
Zang is er van het duo Milou&Elke.
Ze zijn allebei saxofonist bij de
vereniging en zingen deze avond
hun nummer ‘Weej danse de ganse
vastenaovend door’. Met dit liedje
stonden ze in de finale van het TVK.
Ook de Raegenbaogknallers zingen
hun nieuwe carnavalshit. Daarnaast
danst dansgroep ‘Danse squad’
onder leiding van Rina Boll mee op
een nummer van Spik&Span.
Aanvang van het concert is om
20.30 uur en de toegang is gratis.
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11-vragen aan prins Freek I van CV De Graasvraeters Grashoek

‘Vastelaovend voor ons nooit afgelopen’
Zo zijn we uiteindelijk gekomen op ‘Vol gaas
mit get shotjes op, viere wae dit fiësje nonstop!’.

Wat is jullie ultieme gerecht
tijdens de ‘vastelaovend’?
Bij ons in Grashoek is de afterparty altijd net
zo gezellig als de avond zelf. We kiezen van
tevoren een plek uit, diegene haalt voor voldoende man spek en eieren en hier gaan we
dan met zijn allen vanuit de kroeg nog even
gezellig ‘afteren’. We hebben ook onze eigen
vaste eierbakker: René van den Beucken. Hij
doet dit altijd graag en hij maakt ze superlekker klaar. Ook wij zijn altijd van de partij
met deze afterparty, dus is ons ultieme vastelaovesgerecht ‘spek mit eier’.

Wanneer is de ‘vastelaovend’
voor jullie écht afgelopen?
Voor ons als prinsenpaar is de ‘vastelaovend’ pas afgelopen als wij weer aftreden op het prinsenbal 2021. Voor ons is
carnaval eigenlijk nooit echt afgelopen.
Vanaf de kerst ben je al bezig met wie het
nieuwe prinsenpaar gaat vormen, dan heb
je in januari en februari de recepties en de
‘vastelaovend’ zelf natuurlijk. Daarna ben je
natuurlijk nog lange tijd aan het nagenieten en ben je al bezig met wat je aantrekt
met carnaval volgend jaar. Dan heb je in
november de 11e van de 11e, dus dan krijg
je alweer de kriebels. Zo gaat dat het hele
jaar door en ben je eigenlijk altijd bezig
met carnaval.

HOVENSBOS
dierenpension

Namens dierenpen sion Hovensbos
felic iteare José , Wiel & Tim;
prins Freek I en prinses Els
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

Zet de Grashook mèr good oppe kop!

Wie zijn jullie?

Vol gaas mit get
shotjes op, viere wae
dit fiësje non-stop!

Mijn naam is Freek van
Oijen, ik ben 21 jaar oud
en woon thuis bij mijn
ouders Peter en Thea samen
met mijn oudere broer Frans (24).
Mijn oudere zussen Femke en Joyce,
met Frans een drieling, wonen al op zichzelf. Ik heb
al bijna twee jaar een relatie met Els Gommans, zij
is de prinses van De Graasvraeters en samen heersen wij dit jaar over het Graasvraetersriek. Els is 20
jaar en woont thuis bij haar moeder Nancy, diens
vriend Luuk, met oudere broer Teun en twee jongere (half)broertjes Ves en Dikkie. Els en ik wonen
nog niet samen, dus dit jaar zijn er twee huizen in
Grashoek versierd.

Waar werken jullie?
Ik werk sinds 2015 bij Themaplant BV in Grashoek.
Eerst als bijbaantje, maar nu vast sinds ik ben
gestopt met een hbo-studie omdat hij niet bij me
paste. Ik ben van plan om in september weer te
gaan starten met een andere studie. Els werkt al
bijna acht jaar bij Greenco in Helenaveen op de
zaterdagen en in de vakanties. Ook werkt ze sinds
vorig jaar bij Camping De Heldense Bossen in het
hoogseizoen achter de receptie. Els is ook gestopt
met haar studie. Ze gaat na de carnaval werken als
onderwijsassistent, hier heeft ze al een diploma
voor, en daarna doorstuderen.

Hoe was het om tot prins en prinses
te worden gekozen?
We voelen ons vereerd. We hadden het eigenlijk
allebei totaal niet verwacht, omdat we nog zo jong
zijn. We zijn allebei wel carnavalsvierders, maar dat
onze vorst Rick dit jaar al belde zagen we niet aankomen. Ik moest het wel nog even overleggen met
Els, maar we wisten al snel dat we deze kans niet
konden laten schieten.

Wat maakt jullie als prinsenpaar uniek?
Het was voor de carnavalsvereniging dit jaar het
eerste jaar dat ze twee huizen hebben moeten
versieren. Daar zijn we dus best wel uniek in.
Ook spreek ik geen dialect, maar Nederlands.
Dat hoor je natuurlijk ook niet vaak van prins
carnaval.

Houwenberg 1a Grashoek | T 077-3071137 | www.hovensbos.nl
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN
Wat is jullie vastelaovestraditie?

GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

We hebben niet echt een traditie
met carnaval, alleen dat we er allebei
tot in de late uurtjes bij zijn. De recepties gingen we ook al jaren mee af met de
eratinees
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carnavalsvereniging. Met carnaval zelf waren
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nog jaren kunnen voortzetten.
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Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454

Wat is jullie mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
Onze mooiste herinnering is dat bij ons, twee jaar
geleden met de vastelaovend de vonk is overgeslagen.
We zijn ook de vrijdag dat carnaval echt begint, vrijdag
21 februari, precies twee jaar samen. Een goede reden
om er een groot feest van te maken.

Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454
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Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454

Prins Freek I gefeliciteerd!

Waar kunnen jullie deze ‘vastelaovend’
echt niet zonder?
‘Vastelaovend’ staat voor samen vieren. Daarom vinden wij allebei dat het erg belangrijk is dat we dit feest
samen kunnen vieren met onze familie, onze vorst Rick
en natuurlijk elkaar. En zeker nu wij het prinsenpaar
zijn, kunnen we niet zonder de mensen die met ons dit
megamooie feestje vieren.

HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622

Proﬁciat prins Freek I

Welk liedje hoort bij jullie ‘vastelaovend’?
Bij onze ‘vastelaovend’ horen meerdere liedjes. Om te
beginnen ‘Wacht neet op later’ van de Prins & Aod
Prinse Graashook. Dit jaar hoor ik bij deze groep en we
zijn al bij de halve finale van het LVK geweest. Dit was
nu al een superleuke ervaring. Ook het nieuwe liedje
van De Breurkes ‘Gooije gronk’ hoort bij onze vastelaovend. De broertjes van Els, Ves en Dikkie, treden al een aantal jaren op als de kleine versie van
De Breurkes. Het ultieme liedje van carnaval 2020 voor
ons samen is ‘Vergaet neet te laeve’ van Rempetemp
& Jan van Cep. Dit is een supermooi lied waar we ons
allebei in terug kunnen vinden, want ‘vergaet neet te
laeve en vergaet neet te lache’.

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

kultura.nl

Hoe zijn jullie op de spreuk gekomen?
We zijn gewoon begonnen met brainstormen. We hebben vooral nagedacht over een thema wat bij de jeugd
hoort, omdat we allebei nog jong zijn. Toen kwamen
we op ‘shotje’, maar ja, wat rijmt daar op. Hier hebben
we over nagedacht en we zijn er verder op ingegaan.

I gefeliciteerd,een
eenhele
heleﬁﬁjne
jne carnaval!
carnaval!
Prins Freek
Joeri gefeliciteerd,
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Carnavalsdisco voor
Kesselse jeugd
Jeugdvereniging De Hobbits en stichting Kindervakantiewerk
Kessel houden op vrijdag 14 februari een carnavalsdisco voor de
Kesselse jeugd. Die vindt plaats in clubgebouw Ôs Knip in Kessel.
De disco is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool tot 16 jaar.
Ouders zijn ook welkom; zij kunnen in het bargedeelte verblijven.
De zaal is bedoeld voor de kinderen.
Jeugdprins Daan en jeugdprinses
Juul brengen een bezoek aan de
discoavond, samen met de jeugdraad van elf. Ook grote prins Rogér
II met zijn adjudanten René en
René en de leden van de raad van

elf worden die avond verwacht.
Daarnaast worden de nieuwe
Hobbitprins of -prinses en adjudanten uitgeroepen.
De opbrengst van de avond komt
ten goede aan de jeugd van jeugdvereniging De Hobbits. Spuitbussen
zijn niet toegestaan. De discoavond
is op Schijfweg-Zuid 6 en duurt van
18.00 tot 19.45 uur. De toegang
is gratis.

Musicals in MFA Maasbree
Musicals is dit jaar het thema van het muziek-evenement Don’t
Stop The Music van fanfare St. Aldegondis uit Maasbree. Het concert is op zondag 16 februari vindt plaats in MFA ‘t Hoës van Bree
in Maasbree.
De jeugdige muzikanten en debutanten van de fanfare hebben de
afgelopen weken diverse musicalliedjes ingestudeerd, die ze tijdens
Don’t Stop The Music ten gehore
brengen. De rij met banken voor
het podium zijn gereserveerd

voor kinderen. Familie en andere
bezoekers van het concert kunnen plaatsnemen op de stoelen in
de rest van de zaal. De MFA-zaal is
geopend vanaf 10.00 uur voor alle
publiek. Het concert zelf begint om
10.30 uur.

Voorleeskampioenen Bibliotheek
Maas en Peel
Pip Martens van basisschool Onder de Linden uit Beringe, Femke Faassen van basisschool de Violier uit
Maasbree en Mees Lemmen van basisschool de Triolier uit Reuver hebben woensdag 29 januari de lokale
ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen. De wedstrijd vond plaats in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe. Bart Nelissen van Omroep P&M, wethouder Wim Hermans en Nicole Maessen uit
Helden beoordeelden daar de elf kandidaten, die voorlazen uit een zelfgekozen boek. Pip, Femke en Mees
vertegenwoordigen gemeente Peel en Maas en Beesel in de regionale finale op woensdag 4 maart in Roermond.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Service- en onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Peel & Maas | P037130

Voor een opdrachtgever op het gebied van klimaat- en luchtwastechniek voor
zowel de veehouderij als de industrie, zijn wij op zoek naar een enthousiaste
service- en onderhoudsmonteur.

Teeltmedewerker vollegrond (fulltime)
Regio Leudal |Vac. Nr. P036283

Je bent werkzaam in de vollegrondsafdeling van dit zaadveredelingsbedrijf.
Jij hebt ervaring richting de tuinbouw, kunt accuraat werken en bent leergierig.

Heftruckchauffeur met certificaat (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P036729

Als heftruckchauffeur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de afdelingen
verpakking en verlading. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het orderpicken
en laden en lossen van vrachtwagens.

Natascha en John boerenbruidspaar Kessel-Eik
In het Gemeenschapshuis in Kessel-Eik zijn Natascha Akkermans en
John Gubbels zaterdag 1 februari uitgeroepen tot boerenbruidspaar.
Nadat er afscheid was genomen van het boerenbruidspaar 2019,
Stacy en Michel is de organisatie door de zaal gegaan om het nieuwe
bruidspaar te zoeken. Dit werden Natscha en John. Ze worden zaterdag 22 februari in de onecht verbonden tijdens de trouwerij van CV de
Eikkaters. Daarnaast werd Annie Janssen deze avond uitgeroepen
tot Eikkater van het jaar vanwege haar inzet voor onder andere de
‘vastelaovend’ in Kessel-Eik.

Teeltmedewerker biologische glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | P037252

Heb jij affiniteit met de biologische (glas)tuinbouw? Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste kandidaat die graag gewaswerkzaamheden uitvoert en die het
daarnaast ook leuk vindt om met de biologie bezig te zijn.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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Agenda t/m 13 februari 2020

do
06
02

Kienen Beringe

Plezeer op Maot (55+)

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

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

vr
07
02

Educatief schoolproject Orgelkids

Bonte Avond Egchel

Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Orgelkring Peel en Maas
Locatie: Montgomeryzaal klooster Lazaristen
Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Bedrijvenbeurs Meet2Match

Zadderdigzitting Panningen

Tijd: 14.30-20.00 uur
Locatie: Sporthallen Piushof Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Zittinge Maasbree

Groeëte zitting Grashoek

Dansmiddag ‘Dans met mij’

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Natuuronderhoud IVN

Staoninge Maasbree

Kienmiddag

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-lokaal Helden

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Repair Café Helden

Boerebal Kessel

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Thema-avond
‘Mijn baby is (g)een Einstein’

za
08
02

zo
09
02

Ouderenmiddag Maasbree
Tijd: 13.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Prinsenreceptie Koningslust
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.
Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

m/v

Als monteur ben je o.a. verantwoordelijk voor
het repareren en goed onderhouden van onze
tractoren en machines. Daarbij verricht je in het
seizoen 20% chauffeurswerk (tractor).
Je hebt vrijheid in het organiseren van je werkzaamheden, samen met je directe collega’s.

Ben/heb jij:

Wij bieden:

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

•
•
•
•

fulltime jaar-dienstverband;
arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten;
ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie;
informele, open en prettige werksfeer.

Dubbelcabaret Victor Luis van Es
en Daniëlle Schel

do
13
02

Workshop Digid gebruiken

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: De Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom J.F. Kennedylaan 247, Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Jeugdorkest Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

•
•
•
•

wo
12
02

Beatz Meets 2020

Seniorenzitting Baarlo

MONTEUR

knikkeren en kaarten
ma Sjoelen,
Tijd: 14.00-16.00 uur
10 Locatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
02 Aan de Koeberg 3, Helden

een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?
zelfstandig, ﬂexibel en communicatief vaardig?
ﬂexibel en nauwkeurig?
afﬁniteit met de landbouw (dit is een pre)?

Reageer dan nu!

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl

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

Cabaret, improvisatie en
Woezel&Pip in DOK6
Bij het DOK6 Theater in Panningen staan diverse voorstellingen
gepland. Cabaretiers Victor Luis van Es en Daniëlle Schel treden woensdag 12 februari op. Op Valentijnsdag vrijdag 14 februari is het improvisatiecabaret van Op Sterk Water te zien, RUMAG op zaterdag
15 februari en Woezel&Pip op zondag 16 februari.
Het ‘dubbelcabaret’ op woensdag
12 februari is onderdeel van het programma Rabobanks Vliegende Start,
waar bezoekers met nieuw cabarettalent kennis kunnen maken. Victor Luis
van Es staat met zijn eerste avondvullende programma Stille Strijd in de
theaters. Daarna volgt de voorstelling
Patroon van cabaretier Daniëlle Schel,
over vastlopen en uitbreken.
De voorstelling In Space op vrijdag 14 februari is van verschillende
improvisatiecabaretiers die optreden
onder de naam Op Sterk Water. In hun
voorstelling gaan ze verder dan ooit,
volgens DOK6.
René Watzema van internetplatform
RUMAG komt zaterdag 15 februari naar het theater. Bezoekers
zijn onderdeel van een show waar

de grenzen worden opgezocht.
Alles komt aan bod: lifestyle, humor,
kleding, seks en ‘die rare gast naast
je in de bus’. Ook wordt iemand uitgeroepen tot ‘de beste RUMAG’er van
de zaal’.
Ten slotte is op zondag 16 februari
de familiemusical ‘Woezel&Pip en
de Tijdmachine’ te zien. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf
drie jaar. Onder meer de Tovertuin,
nieuwe liedjes en een schaduwspel
komen voorbij. Na afloop kunnen de
kinderen Woezel&Pip ontmoeten in
de foyer.
De voorstellingen voor volwassenen
beginnen om 20.15 uur. Het kindertheater van Woezel en Pip begint zondag 16 februari om 14.30 uur.

0602 \ service

23

Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 9 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 12 februari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 16 februari
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 9 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel
Peeters (b.g.v. verj);
Zondag 16 februari
Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg 077 307 52 93

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 9 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers Mevr. Elly Gooren
Intenties: Jaardienst Harry
Hoeymakers en Lies HoeymakersHaenen. Jaardienst Jeer Kempen en
overl. familie. Voor de intenties van
de Mariakapel op het kerkhof.
Mededelingen:
Correctie in Parochieblad 2020
In het nieuw verschenen

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 9 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Theo Engelen
(jaardienst)
Zaterdag 15 februari
H.Mis 19.00 uur Vastelaovendmis
t.i.v. Lev. en overl. leden van c.v. de
Graasvraeters; Tinus Spreeuwenberg
(jaardienst), Theodora Schoeber (verj)
en Wiel Spreeuwenberg

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 februari
H. Mis 10.00 uur – met De Dörper
Bloazers t.i.v. Carnavalsmis t.i.v. lev.
en overl. leden van Carnavalsver.
De Dorper Kuus; Hein Korsten en
fam. Korsten-Gommans; Thé Stals en
schoonzoon Jan; Har van Eijk (+1987 –
voorzitter Dörper Kuus tot 1987);
Zondag 16 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.

parochieblad 2020 is een
vervelende vergissing ingeslopen:
Het banknummer voor de giften
t.b.v. de Aldegundiskapel moet zijn:
NL05RABO0335724434.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 7 februari
18.00 uur Kinderen worden gevormd
door Mgr.R.Maessen
Zaterdag 8 februari
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Woensdag 12 februari
H.Mis voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 15 februari
Voor de overleden familie EngelenBeeks

DANSLES!
ballro
om

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 15 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. lev. en overl.
leden Carnavalssver. De Brookhaze
b.g.v. de carnavalsmis; Nelly
Verhaegh-Gommans (jaardienst).

Kessels en Truus Kessels-Peerlings
(jaardienst); Joke Goes
Zondag 9 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 15 februari
H. Mis 19.00 uur Vasteloavesmis
met “Joekskapel Rebelerie” t.i.v.
levende en overleden leden
carnavalsvereniging “De Kuus oeht
Kepél”; Lies Weekers (jaardienst)
Zondag 16 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Overleden
José Verlinden-Geurts, 76 jaar

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vrijdag 7 februari
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
Zaterdag 8 februari
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar (jaardienst); Jan

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari
H. Mis 19.00 uur met dameskoor
t.i.v. Jan Derckx en Nellie DerckxMartens (gest.jaard); Henk Martens
(v/d Steegstraat); Frits Vaes

Mededeling:
Bij deze kan ik u officieel mededelen
dat ik midden van het volgende jaar
mijn eigen ga terugtrekken en terug
ga naar mijn klooster in |Gennep.
Pastoor.

Mien Janssen-Hunnekens en
dochter Helmi.
Jaardienst Truus Caris-Schreurs.
Donderdag 13 februari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 9 februari
09.30 uur Jaardienst Sjra Dericks
Jaardienst Piet Geraets en Gertruda
Geraets -Timmermans.
Zondag 16 februari
09.30 uur Parochie
14.00 uur Ludieke vastelaoves viering,
deze word geheel verzorgd door
C.V. De Eikkaters
Mededelingen:
De viering van Aswoensdag word

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

verschoven naar zondag 1 maart
v.w. dat Pastoor niet op twee
plaatsen gelijk kan zijn.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 8 februari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis
Ter Borcht.
Zondag 9 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Jaardienst Leonardus en Petronella van
den Eertwegh.

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

Wil jij je ook sterk maken voor woonkwaliteit?
De Voorlichting- en Adviescommissie VAC Wonen zet zich in om de gebruikskwaliteit van de woningen en woonomgeving
te verbeteren. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en zijn actief in de gemeenten Venlo, Beesel en Peel & Maas.

SECRETARIS m/v

Dansstudio

van Tuijl

Leslocatie: De Vriendschap Beringe
www.dancewithleon.nl

(verjaardag); uit dankbaarheid.
Maandag 10 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 11 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 13 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zondag 16 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor
t.i.v. Ton Verstappen (coll) en Nellie
Verstappen-Kiggen; Frits Thijssen en
Noor Thijssen-Schreurs (jaardienst);
Harrie Philipsen, Cor Philipsen-Levels
en Mien Philipsen-Verstappen; Jan
Strijbos (jaardienst) en Thei Cranssen
(verjaardag); uit dankbaarheid.

Ter ondersteuning van onze taak zijn wij op zoek naar een nieuwe
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An Korsten-Duijf (jaardienst);
Overleden
Frits Rijs, 79 jaar

info@dancewithleon.nl

Wij zoeken een secretaris die:
• alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden uitvoert
met uitzondering van notuleren
• lid is van het Dagelijks Bestuur
• als VAC- lid mede woningen en woonomgeving beoordeelt
• aﬃniteit heeft met bouwen en wonen
• beschikt over een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Wij bieden:
• een op het VAC werk afgestemd scholingsprogramma
• mogelijkheid voor bijwonen van symposia
en studiedagen
• relevante excursies
• onkostenvergoeding

Nadere informatie over onze activiteiten: www.venlo.vacpuntwonen.org
Uw reacties gelieve te zenden naar ons secretariaatsadres: vacwonenvenlo@gmail.com
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM
UITVERKOOP!

25%

49%

49%

35%

32%

31%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
Livorno
295 x 200 cm

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

-25%

Bellmer
245 x 245 cm

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

Beethoven
275 x 295 cm

310 x 305 cm

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

187 x 285 cm

VERKOCHT

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

-37%

€9.499,-

Franchetti

Witveldweg 100

,
7
9
2
.
3
€

€3.097,-

-32%

€9.149,-

ROERMOND

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€6.499,-

T
H
C
O
VERK
HORST

,
7
9
4
.
3
€

-49%

€7.999,-

,
7
9
9
.
5
€

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

€2.597,-

-31%

€6.299,-

€6.497,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Nardini
300 + 190 cm

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

ELKE ZONDAG
49%
37% 25% GEOPEND! 35%
31%
38%

