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Polonaise
In polonaise door de zaal, met jeugdprins Guy I voorop. Zo zag het er tijdens de Staoningen uit in de zaal van MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree op zaterdag 8 februari. Zoals elk jaar
organiseerde carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree twee avonden met buuttes, dans en zang van artiesten van ‘Britse’ bodem en daarbuiten. De zittingen vonden op vrijdag
7 februari plaats. Op het programma stonden onder andere buuttereedners Bjorn Smits, Boy Jansen, Andy Marcelissen, Peter Vaassen en de Maasbreese buut Tumpke betraden de
ton. Daarnaast waren er optredens van de Maasbreese artiesten Veur de Joeks, Jill&Anne en NFN Records en bekende carnavalsartiesten als De Breurkes, Zjwartbroeëd, De
Toddezèk en Marleen Rutten. / Beeld: Broni Cevat

Actiegroep teleurgesteld in uitspraak Raad van State

‘Spelregels veranderd bij Windpark Egchelse Heide’
Tegenstanders van windmolenpark Egchelse Heide zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraak
die de Raad van State eind januari deed. Die gaf definitief groen licht voor het realiseren van vijf windturbines in het buitengebied van Egchel en Beringe. De actiegroep ‘Geen windmolens erbij in onze achtertuin’
beticht gemeente Peel en Maas ervan dat ze de spelregels veranderd heeft tijdens het spel.
“We vinden het zeer teleurstellend
om te ervaren dat alle rechters
volledig voorbij zijn gegaan aan
de gefundeerde bezwaren van de
omwonenden”, laat de actiegroep
‘Geen windmolens erbij in onze
achtertuin’ weten. “Kennelijk acht
men het ‘algemeen’ belang veel
belangrijker dan de gezondheid en
de woonbeleving van meer dan
veertig gezinnen.”

Spelregels gewijzigd
Volgens de actiegroep heeft
gemeente Peel en Maas de spelregels gewijzigd tijdens het spel.
“Er zijn beleidsregels gemaakt, die
gebaseerd zijn op een landschapsadvies waar ze zelf actief aan heeft
meegewerkt. Vervolgens worden in
de beleidsregels eisen opgenomen
die nog strenger zijn dan die in het
landschapsadvies staan. Een paar

maanden later wordt een definitieve
aanvraag ingediend voor een windpark Windpark Egchelse Heide (WEH).
Die aanvraag blijkt op zeer wezenlijke punten niet te voldoen aan de
beleidsregels en het landschapsadvies. De gemeente zou de aanvraag
dan ook af moeten wijzen, maar doet
dat niet en wijzigt de regels zodanig,
dat de aanvraag iets beter aan de
beleidsregels voldoet. En dat onder

het mom van beleidsvrijheid en
gewijzigde inzichten.”
Maar daar heeft het niets mee
te maken, stelt de actiegroep.
“Het windpark moest er hoe dan ook
komen. Daarmee heeft de gemeente
meegeholpen aan het voldoen aan
de verplichting van provincie Limburg
om in Limburg minimaal 95,5 megawatt aan windenergie op te wekken. Dat belang vond de gemeente
kennelijk zwaarder wegen dan het
gezondheidsbelang van de omwonenden.” Ze stelt dan ook dat het
helemaal niet meer nodig is om
beleidsregels te maken, als zelfs de

Raad van State ‘zulk gedrag’ goedkeurt en de beleidsregels ‘toch naar
goeddunken worden aangepast’.

Zorgvuldig
Wethouder Paul Sanders laat weten
dat bij de beoordeling van windpark Egchelse Heide alle aspecten en
belangen van de inwoners zijn meegewogen. “Dat hebben wij op een
zorgvuldige manier gedaan, onder
andere met de hulp van onafhankelijke deskundigen.

Lees verder op pagina 02
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Vragen raadslid aan college

Overlast Work and Stay aangepakt
De overlast die omwonenden van Lange Heide in Maasbree ervaren over
de Work and Stay-locatie bij BreeBronne in Maasbree, wordt aangepakt.
Dat zegt het College van B&W van Peel en Maas op vragen van Lokaal
Peel&Maas-raadslid Sander Janssen. Onder meer de routeaanwijzingen
en bebording worden aangepast om de verkeersoverlast te verminderen.
Volgens raadslid Janssen was er sprake
van overlast op verschillende gebieden: “Denk hierbij aan veel auto’s, de
busopstap en -uitstap voor de deur van
omwonenden in de nacht, planten die
worden uitgetrokken, fietsers en voetgangers die slecht zichtbaar zijn, veel
afval in de bermen, veel mensen die
niet weten waar ze moeten zijn en overnachtingen bij omwonenden.”
Het college laat weten dat tijdens
een bewonersavond in mei vorig jaar
de klachten over overlast kenbaar
zijn gemaakt door de omwonenden.
Ook zegt zij dat de gemeente niet terughoudend is in het gesprek aangaan
met omwonenden van BreeBronne.
“Wethouder Sanders is meermaals
ter plaatse geweest, evenals de contactfunctionaris”, aldus het college.
Na meerdere gesprekken met Work
and Stay, is er in september volgens de
gemeente nog overleg geweest tussen
omwonenden en burgemeester Wilma
Delissen-van Tongerlo en de wethouder.
“Daarna is er geen verzoek meer ingediend voor een gesprek.”

Klachten en zwerfafval
Vorig jaar zijn er bij de gemeentehandhaving geen meldingen of

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl

klachten binnengekomen, aldus de
gemeente. Zij laat weten vijf meldingen met meerdere klachten te hebben
ontvangen. Bij de politie kwamen tot
november negen meldingen vanuit de
omgeving binnen en met de jaarwisseling nog eens twee. Bij Work and
Stay kwamen veertien klachten binnen. In twee gevallen werd de politie
ingeschakeld; de andere klachten werden door het bedrijf zelf afgehandeld.
Daarnaast zou er vijf keer zwerfafval
zijn opgeruimd door de gemeentelijke
buitendienst, laat de gemeente weten.

Wethouder Sanders is
meermaals ter plaatse
geweest

Voorlichting
De verkeersoverlast wordt aangepakt met hulp van een verkeersadviesbureau. Daardoor zou er betere
routering en bebording moeten
komen en zou voorlichting aan de
arbeidsmigranten bij moeten dragen
aan minder overlast. De gemeente

werkte daarnaast samen met Work
and Stay en op initiatief van de politie mee aan een pilot ‘Alcohol en
drugs in het verkeer’, laat ze raadslid
Janssen weten. “Er zijn verkeerscontroles uitgevoerd en flyers uitgereikt.
In september hebben gemeente en
politie een voorlichtingsbijeenkomst
gehouden op Work and Stay over
drugs en alcohol in het verkeer, verkeersveiligheid en het schoonhouden

van de omgeving. De opkomst was
groot met circa tachtig personen.”
Ook heeft Work and Stay van de
gemeente de opdracht gekregen het
eigen toezicht op het terrein te verscherpen en kan de politie het park
op indien dit nodig is bij bijvoorbeeld
ongeregeldheden.

BreeBronne waar de arbeidsmigranten gehuisvest zijn, waardoor het
park dichter bij de bewoners van
Lange Heide zou komen te liggen,
is geen sprake volgens de gemeente.
“Work and Stay heeft de aanvraag
voor uitbreiding met 250 bedden
ingetrokken.”

Geen uitbreiding
Beeld: Robert Hesen

Van verdere uitbreiding van het stuk

Brandweer in actie tijdens storm
Dat er zondag 9 februari een storm woedde, zal niemand zijn ontgaan. De brandweerploegen in Peel en Maas stonden die dag paraat om waar nodig te
helpen bij stormschade. Zo dreigde er in Baarlo dakleer van het dak te vallen en moest in Maasbree een boom kopje kleiner worden gemaakt.
Brandweer Maasbree werd die zondag rond 13.30 uur gealarmeerd
voor stormschade op de Zandberg in
Maasbree. Daar dreigde een boom
op de doorgaande weg te vallen.
“Deze hebben we vakkundig klein
gemaakt”, laat de brandweer op

Facebook weten.
Storm Ciara veroorzaakte ook in
Baarlo schade. Daar ging Brandweer
Baarlo om 13.30 uur naar de
Sint Odiliastraat, waar losgewaaid
dakleer naar beneden dreigde te vallen. De lieden werden om 17.30 uur

gelarmeerd om de kazerne te bezetten, omdat het Lokaal Actie Centrum
(LAC) was geactiveerd. Er werden
diverse stormschademeldingen
afgehandeld, laat de brandweer op
Facebook weten. “Van bomen over
de weg tot het veiligstellen van

afdekfolies van aspergebedden.
Rond 21.00 uur konden wij weer huiswaarts keren.”
Ook op de Groenstraat in Panningen,
de Astenseweg in Meijel en bij koeriersbedrijf DHL op Zwenkgras in
Beringe werd stormschade gemeld.

Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
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.
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‘Spelregels veranderd bij Windpark
Egchelse Heide’
De rechter en de Raad van State hebben bevestigd dat dit op een juiste
wijze is gebeurd. We betreuren het dat
dit niet naar ieders tevredenheid is.”
Volgens de actiegroep is dat niet helemaal waar.

‘Waarom deed de
gemeenteraad toen
niets?’

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

“Er is eerst onafhankelijk onderzoek
gedaan door Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten uit Arnhem. Die concludeerde dat het windpark bij voorkeur
op 4 kilometer afstand moest worden
gerealiseerd ten opzichte van de wind-

molens in Neer en niet op 950 meter
afstand zoals de plannen waren.
Het uitzicht voor omwonenden zou
anders te zeer belemmerd worden.”
De gemeente stapte uiteindelijk van
dat onderzoek af en nam een andere
deskundige partij in de arm. “Dat werd
Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen,
sinds 2013 een zelfstandig onderdeel
van Aelmans Adviesgroep. Geen onafhankelijke partij, want Aelmans
Adviesgroep is één van de initiatiefnemers van het windpark. Pouderoyen
concludeerde ineens dat het mooi was
dat de windmolens zo dicht bij elkaar
zouden komen te staan.”

Vertrouwen in politiek weg
Het gevolg hiervan is volgens de
actiegroep dat de bewoners aan de
Vreedepeelweg, de Koelenweg en de

Groeze in Beringe en inwoners buiten dit gebied binnen afzienbare tijd
“uitzicht krijgen op twaalf gigantisch
hoge industriële windturbines die hun
hele horizon vervuilen”. Ook blijft de
kans op aantasting van hun gezondheid, stelt zij.
Het vertrouwen in de lokale politiek is weg, laat de actiegroep weten.
“Het verbaast ons dat de gemeenteraad zich nu bij andere initiatieven
opeens zorgen maakt over de gezondheid van de omwonenden, de hoogte
van de turbines, geluidsoverlast en
zorgen om de bodemgezondheid.”
De gemeenteraad besloot in december
dat er tot juni geen nieuwe vergunningsaanvragen worden aangenomen
voor windmolens hoger dan 150 meter
en voor de bouw van zonneweiden.
Er moest eerst nieuw beleid worden

gemaakt, stelde de raad.
Met die time-out is de actiegroep blij.
“Maar deze bezinningsperiode komt
voor de omwonenden van WEH te
laat. De gemeenteraad komt nu met
argumenten om op de rem te trappen.
Maar deze risico’s en bezwaren waren
ook al tijdens de aanvraag van WEH
bekend. Waarom deed de gemeenteraad toen niets?”
Gemeente Peel en Maas wil na de uitspraak van de Raad van State vooruit
kijken, laat wethouder Sanders weten.
“De initiatiefnemers van Windpark
Egchelse Heide kunnen het park gaan
realiseren. De ontwikkeling van het
windmolenpark vormt een belangrijke
bijdrage aan onze ambitie om in 2050
energie-neutraal te zijn.”
Tekst: Kim Jacobs
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Arbeidsmigranten Maasbree
officieel ingeschreven
Honderd nieuwe inwoners zijn maandag 10 februari officieel ingeschreven in het gemeentelijke bevolkingsregister, de Basisregistratie Personen (BRP). Dit werd gedaan op het Mobile Home Parc Maasbree, waar sinds
december ruim driehonderd arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Aangepaste openingstijden
i.v.m. carnaval
Vorkmeer-Kerkstraat
Maandag 24 februari en
dinsdag 25 februari gesloten

Vorkmeer-Wegwijzer
Maandag 24 februari, dinsdag 25 februari
en woensdag 26 februari gesloten

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

Café

Vastelaovend
Vastelaovend
De komende weken worden de volgende 150 mensen ingeschreven,
laat gemeente Peel en Maas weten.
Dat wordt gedaan op hun woonlocatie. Vooraf krijgen ze eerst een film te
zien waarbij wordt uitgelegd wat het
inhoudt om bij de gemeente te worden ingeschreven en welke rechten

en plichten daarbij horen. Het filmpje
is, met ondertiteling, te zien op het
YouTube-kanaal van de gemeente.
Arbeidsmigranten worden in het
bevolkingsregister ingeschreven,
omdat ze langer dan vier maanden in
de gemeente verblijven, licht wethouder Paul Sanders toe. “Als gemeente

vinden wij het belangrijk om te weten
waar arbeidsmigranten verblijven.
We willen uiteindelijk ook met hen in
gesprek om te kijken of ze nog langer
willen blijven. Want ook de komende
jaren hebben we arbeidsmigranten
hard nodig voor de economie en voor
de leefbaarheid in onze dorpen.”

Weer in Peel en Maas

Vriedig
21 1fibberwarie
Vriedig
maart - 21.00- 20.00
Sjoëne Vastelaovesmuziek

Vastelaovesmuziek mit

DJ Maurice’ke’

Zatterdig
22 2fibberwarie
Zatterdig
maart - 16.00- 16.00

BBB Afterparty mit DJ Maurice’ke’ en veul snacks

Afterparty mit DJ

Maurice’ke’ en veul snacks

Zonnig
23 3fibberwarie
Zonnig
maart - 14.00- 11.00
De ganse daag Vastelaovesmuziek

DJ Maurice'ke' mit buurt Nobis

Mandig
24 4fibberwarie
Mandig
maart - 15.00- 14.00

Veul chips en snoep mit DJ Maurice’ke’
Chipsbal mit

DJ Maurice'ke'

Dinsdig
25 fibberwarie - 14.00
Dinsdig 5 maart - 15.00
Vastelaovesmuziek mit DJ Ingrid

Vastelaovesmuziek mit DJ

Ingrid

Woensdig
266fibberwarie
Woensdig
maart - 20.00 - 20.00

Hieringsjille
Sjloetingsbal mit
veul vastelaovendsmuziek
Hieringsjille

www.cafepierke.nl
www.cafepierke.nl
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Periode van Jan de Wind
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Nog niet weggewaaid? Het is de periode van Jan de Wind. Het is ook de periode dat een passagiersvliegtuig
in krap 5 uur tijd van New York tot Londen kon vliegen, omdat het gebruik maakte van de voordelen van
een krachtige straalstroom. Dat is een soort rivier van hoge windsnelheden in de lucht op 15 kilometer
hoogte die soms kan afzwakken en dan weer enorm aansterkt. Vooral van maandag tot en met woensdag
ging dit geregeld met buien gepaard en een hele mix ingrediënten van onweer, hagel en zelfs natte sneeuw.
Vooral tijdens buien kon de wind nog eens extra uitschieten in de vorm van zware windstoten. Jan de Wind
speelt tot begin volgende week een grote hoofdrol in ons weer waarbij het soms ook nog tot perioden met
regen zal komen. Vrijdag en zaterdag lijkt het een paar dagen grotendeels droog te blijven. De zuidwestenwind zwakt tijdelijk af naar matig. Vanaf zondag neemt hij echter weer flink in kracht toe en krijgen we
mogelijk storm Dennis op bezoek. De temperaturen lopen dan ook even flink op doordat we in een warme
sector terechtkomen. De foto is gemaakt op de Deinderik in Helden en hier is op het water duidelijk de
hoofdrolspeler van deze week te zien. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Drie Peel en Maas-artiesten in LVK-finale

‘Normaal kijken we alleen naar dit podium’
Tiende, elfde en twaalfde. Dat is wat de 44e editie van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK) van
vrijdag 7 februari voor de drie inzendingen uit de gemeente Peel en Maas opleverde. De Breurkes uit Panningen
(tiende) en Alaaf Airlines uit Helden (twaalfde) stonden in het verleden al vaker op het podium. Prins & Aod
Prinse Graashook (elfde) debuteerde. “We hebben er met z’n allen een geweldige avond van gemaakt.”

Het liedje ‘Wacht neet op later’ van de
Grashoekse inzending werd geschreven
door Job van Hoof. Als oud-prins van
carnavalsvereniging De Graasvraeters
zong hij zelf ook mee. “Het was een
geweldige ervaring”, vertelt hij.
“We hadden van tevoren niet eens
gedacht dat we de halve finale zouden
halen. We zijn eigenlijk achttien carnavalisten die normaal naar dit podium
en deze artiesten kijken. Nu stonden
we er zelf tussen.”
André Rijs is één van de Grashoekse
oud-prinsen die in de tent in Echt het
podium mocht beklimmen. “Dat was
met geen pijn te beschrijven, zo
mooi.” Voor André zeker. Zoon Joeri is
namelijk óók een oud-prins. “Ik ben er
wel heel trots op dat ik daar met hem
mocht staan.” Ook André beschouwt
het halen van de finale al als een
superprestatie. “Dat komt ook door
Grashoek. We hebben een bom stemmen binnengehaald in de halve finale
en in de finale.Daar zijn we iedereen
eeuwig dankbaar voor. Als er iets
gebeurt in Grashoek, dan staat het
hele dorp er ook achter.”

Overleden oud-prins

Prins & Aod Prinse Graashook op het LVK

Ooit gedacht aan een baan
in het groen?
Wil je bijdragen aan het ontwikkelen van gezond voedsel voor de toekomst?
In een onderzoeksomgeving en met plezier werken tussen de planten?
Solliciteer dan op de volgende functies via www.nunhems. com of neem contact

Job schreef het lied naar aanleiding
van het overlijden van oud-prins en
oud-voorzitter van De Graasvraeters
Frits Gommans afgelopen mei.
Het nummer gaat er dan ook vooral
over om het moment te grijpen en
niet te wachten. Zelfs als de LVK-finale
ooit nog eens gehaald gaat worden,
wordt het lastig afgelopen editie te
overtreffen, denkt André. “Vooral vanwege die dubbele betekenis die het
voor ons heeft. Het wordt verrekte
moeilijk dit te evenaren.”
De LVK-debutanten hebben de
komende tijd genoeg kans om hun
nummer in heel Limburg te laten
horen. “We krijgen verzoeken uit
de hele provincie”, vertelt Job. Toch
houden de oud-prinsen de boot vaak
af. “Veel van ons zijn lid van de raad
van De Graasvraeters”, leggen Job
en André uit. “We willen niet dat de
vereniging eronder lijdt als wij een
optreden hebben. Alleen als we zelf
geen verplichtingen hebben, kunnen
we optreden.”

Jubileum in aantocht
Alaaf Airlines uit Helden mocht voor
de derde keer in het bestaan het
bekendste podium van vastelaovendvierend Limburg op. Dit keer met

het nummer ‘Duit Ali ut express?’.
Ook na twee keer blijft het een geweldige ervaring, vertelt Cindy Zelen.
“Eén groot feest was het. De sfeer
onder de artiesten was top. En ook de
zaal deed goed mee met onze plaat.
Dat hoorden we achteraf, want tijdens
het optreden waren we vooral gefocust op de voorste rijen waar de fans
uit Helden stonden.”
De Heldense inzending eindigde op de
twaalfde plek met hun eigen geschreven lied. Een prima uitslag, vindt
Cindy. “We hadden niks te verliezen.
We voelden ons eigenlijk al winnaar
omdat we de finale gehaald hadden.
Als je kijkt naar de grote namen in het
linkerrijtje is het alleen maar mooi dat
we daar zo dicht bij zaten.” Dit jaar
was speciaal voor Alaaf Airlines, maar
volgend seizoen belooft ook heel mooi
te worden. “We doen dan voor de
elfde keer mee aan de liedjesavond in
Helden, dus we vieren een jubileum.
Nu gaan we nog nagenieten van de
LVK-finale en na de vastelaovend gaat
de focus op volgend jaar.”

LVK-interieur
Dat geldt ook voor De Breurkes.
De twee Panningse broers horen
inmiddels bij het LVK-interieur en stonden alweer voor de zesde keer in de
finale. Met hun nummer ‘Gooije Gronk’
werden ze dit keer tiende. “Nog net
het linkerrijtje”, vertelt ‘breurke’ René.
“Dat is hartstikke mooi. Ik heb van
tevoren gezegd dat ik hoopte dat we
bij de eerste zes of zeven zouden eindigen. Dat is dan helaas niet gelukt,
maar we hebben een prachtige avond
gehad. De sfeer in de zaal en op het
artiestendeck was heel goed.”
Winnaar van het LVK werd voor de
vierde keer het duo Spik en Span
uit Susteren. Dit keer met het nummer ‘Vrunj tot de allerleste runj’.
“Een goeie winnaar”, vindt René.
“Toen zij met hun nummer begonnen,
ontplofte de tent in Echt.” Volgend jaar
gaan de Panningse broers weer
gewoon een liedje insturen om mee
te dingen naar een plek in de finale.
“Onze tekstschrijver Robert Janssen en
Mark van Mullekom hadden alweer
ideeën. Maar dat komt na de ‘vastelaovend’ wel. Nu eerst weer optreden
en genieten.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Graatje Weber (L1/L11 Alaaf)

op met Ad Braat, Hiring Manager afdeling Farm: 0475 599360 of via ad.braat@
vegetableseeds.basf.com
• Gewasverzorger outdoor gewassen
• Gewasverzorger/oogst medewerker tomaat /komkommer
• Bestuiver/gewasverzorger in de zaadteelt tomaat
• Vakantiewerker indoor/outdoor gewassen
• Teelt technisch facilitair medewerker zaadteelt tomaat
• (Senior) gewasverzorger Genetic Enhancement
BASF Vegetable Seeds is wereldwijd verantwoordelijk voor alle groentezaad
activiteiten. Onze focus ligt op het veredelen en produceren van marktgerichte
rassen en zaadproducten, die onder de merknaam Nunhems worden aangeboden
aan professionele telers en de groenteketen.
Nunhems Netherlands BV, Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem

Ruim vierduizend boetes
door flitspalen
De flitspalen aan de Napoleonsweg (N273) in Peel en Maas hebben
in 2019 in totaal 4.416 boetes opgeleverd. De drie palen pakten
vooral mensen die te hard reden, blijkt uit de cijfers die het
Ministerie van Justitie en Veiligheid op dinsdag 11 februari
bekendmaakte.
Het verschil tussen de flitspalen is
groot. De twee palen bij de afslag
naar Kessel-Eik waren verantwoordelijk voor 280 van de 4.416 boetes. de rest kwam op het conto van
de flitspaal tussen Baarlo en Kessel
in. Daar kregen 4.136 voertui-

gen een bekeuring, allemaal voor
te snel rijden. De twee palen bij
Kessel-Eik flitsten samen 107 keer
voor een snelheidsovertreding.
De andere 173 keer reed een voertuig door het rode verkeerslicht.
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UIT Peel en Maas

Carlijn Dieleman Nieuw-Zeeland
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Dit keer een bijzondere editie voor redacteur Rob. Hij interviewde zijn zus Carlijn Dieleman (32) die ruim
4,5 jaar geleden naar Auckland in Nieuw-Zeeland vertrok.

werkt toch vooral met vriendengroepen. In Nieuw-Zeeland werden we
vanaf het begin voor feestjes uitgenodigd. De mensen zijn wat relaxter,
makkelijker in de omgang.”
Toch was dat ook wennen. “Ze geven
bijvoorbeeld niet veel om tijd”, legt
ze uit. “In Nederland komt iedereen
op tijd. Dat is in Nieuw-Zeeland wel
anders. Soms komen mensen zelfs
twee uur te laat. Bij mijn eerste verjaardag dacht ik dat niemand mij aardig vond. Ik had gezegd vanaf 19.00
uur, maar de eerste mensen kwamen pas om 21.00 uur. Tijd boeit ze
gewoon niet.”

Eigen rugbyteam

Skype was dit keer niet nodig. Carlijn
is namelijk een maand in Nederland.
Allereerst om het 40-jarig huwelijk van de ouders van haar vriend
Wynand te vieren, maar ze plakte er
drie weken vakantie in haar moederland aan vast. “Het is alweer anderhalf
jaar geleden dat ik in Nederland was.
Als ik iets mis in Nederland zijn het
wel de mensen. Mijn familie en vrienden. Dus als ik de kans heb, wil ik hier
ook zo lang mogelijk blijven. Zeker
om mijn 3,5 maanden oude neefje te
leren kennen.”
Ruim 4,5 jaar geleden durfden ze
samen de stap naar het buitenland
aan. Carlijn woonde in die tijd van die
beslissing al niet meer in Panningen,
waar ze de eerste 24 jaar van haar
leven doorbracht. Twee jaar eerder
ging ze naar Eindhoven om daar bij
een vriendin in een appartement te
gaan wonen. “Eigenlijk deed ik dat

toen vooral omdat dat handig was.
Uiteindelijk vond ik het een superleuke stad.” Ze leerde er Wynand kennen die vanuit Roosendaal in de stad
was komen wonen. Samen met hem
maakte ze in de jaren daarna plannen,
zegde ze uiteindelijk haar baan op en
vertrok ze in augustus 2015 richting de
andere kant van de wereld.

Begeleider op school
Carlijn kwam niet helemaal zonder
plan aan in het nieuwe land. Via de
Panningse Ruth, die al eerder naar
Nieuw-Zeeland vertrok, wist ze nog
voordat ze in het land aankwam al
een baan te regelen. “Dat was bij een
klein restaurantje. Daarnaast ging ik
op een school werken als onderwijsassistente.” Met haar Nederlandse hboopleiding pedagogiek wist ze later
een baan op een school te krijgen
als begeleider van mensen met een

Ravage

Dieven breken muur
voetbalkantine Maasbree
In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari hebben inbrekers een
ravage aangericht aan de kantine van voetbalvereniging MVC’19 in
Maasbree. Ze kwamen binnen door een muurtje door te breken. Er is
voor zover bekend niets buitgemaakt.
De inbreker of inbrekers braken
een stuk muur onder een raam
van de voetbalkantine van MVC’19
door en wisten zo het gebouw te
betreden. Buiten lieten ze een flinke
ravage achter. Vrijwilligers van de
voetbalclub troffeb bij het gat in
de muur een flinke ravage aan.
“Met bruut geweld hebben ze zich
toegang weten te verschaffen tot
onze net nieuw verbouwde kantine”,
aldus de voetbalclub op Facebook.

Melden bij politie
MVC’19 meldt dat voor zover bekend
geen spullen gestolen zijn. Ze roept
mensen die iets gezien of gehoord
hebben, zich te melden bij politie
Peel en Maas via 0900 88 44 of
via Meld Misdaad Anoniem via
0900 70 00.

beperking. “Ik hielp ze met hun tijd na
de opleiding. Dus met het regelen van
werk, dagbesteding of nog een studie
bijvoorbeeld.”
Tijdens die baan leerde ze iemand
kennen die op de universiteit van
Auckland werkte. “Daar heb ik toen
gesolliciteerd, werd ik aangenomen
en werk ik nog steeds. Ik help studenten met een leerstoornis. Dus die
bijvoorbeeld dyslexie, adhd of autisme
hebben. Eigenlijk iedereen die moeite
heeft met leren. Die ondersteun ik tijdens hun studietijd.” Die baan heeft ze
sinds december 2018.
Ook buiten het werk om verliep het
allemaal prima. Vrienden maken was
niet zo heel moeilijk. Dat komt volgens Carlijn door de mentaliteit van de
mensen in Auckland. “Vanaf het begin
waren de mensen heel erg open. In
Eindhoven had ik best wel moeite om
mensen te leren kennen. Nederland

Daarnaast richtte Carlijn samen met
Wynand het allereerste mixed ability rugbyteam, een team waar mensen met en zonder een beperking
samen kunnen spelen, op in NieuwZeeland.”We spelen in de reguliere
competitie, dus we winnen eigenlijk
nooit. Maar onze spelers zijn al heel
blij als we punten scoren. Als ze maar
plezier hebben, dat is het belangrijkste.”
Het werken en leven in Nieuw-Zeeland
beviel zo goed dat Carlijn en Wynand
er na één jaar niet over dachten terug
te keren. Inmiddels hebben ze een per-

Hondje Axl
Er is nog genoeg om terug te keren
naar Nieuw-Zeeland voor Carlijn.
Ook hondje Axl mag daarbij niet
vergeten worden. Sinds afgelopen
november kwam hij bij het gezin en
vergt hij veel aandacht. “Het is echt
nog een puppy en bijt op alles en is
soms wat enthousiast, maar hij is wel
superleuk”, lacht Carlijn. “We kunnen niet zonder hem.” Axl is dan ook
één van de redenen dat ze nu in ieder
geval nog niet terugkomt. “Ik vind het
altijd een moeilijke vraag. ‘You never
know’, misschien wel ooit. Ik ben nu
in ieder geval nog heel gelukkig in
Nieuw-Zeeland.”
Beeld: privé archief Carlijn
Tekst: Rob Dieleman

Lenders BV is een ervaren familiebedrijf in de wereld van de plantenteelt.
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het opkweken van prei- en aspergeplanten.
Wij staan garant voor kwalitatieve hoogwaardige producten.

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Allround medewerker chauffeur
Wij vragen:
- Je hebt affiniteit met de agrarische sector
- Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau
- Je bent in het bezit van rijbewijs B en T
- Je weet van aanpakken en je hebt geen
9-tot-5-mentaliteit

Wij bieden:
- Een mooie baan bij een stabiel familiebedrijf
- Een salaris conform de cao Open Teelten
- Een jaarcontract met uitzicht op een vast
dienstverband

Interesse?
Stuur je cv samen met een motivatie naar Jack Lenders.
E-mail: jack@lendersbv.nl Telefoon: 06 53 96 67 08
Donk 3 B | 5995 PL Kessel | T: +31 (0)77 462 19 09 | www.lendersbv.nl

Beeld: Facebook MVC’19

manent visum en een huis in Auckland.
Er is wel nog genoeg te zien voor het
stel, vertelt Carlijn. “Verschillende
familieleden en vrienden zijn hier
op bezoek geweest en ik denk dat
zij meer gezien hebben van het land
dan ik. We gaan regelmatig weekendjes weg en bezoeken van alles, maar
dat zijn vaak dezelfde plekken op het
Noordereiland. Laatst zijn we wel een
week meegereisd met mijn broertje op
zijn tocht door Nieuw-Zeeland.”
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Hoe zacht hij kon zijn voor een ander
en hard voor zichzelf en zijn naasten.
Hij blijft voor altijd in ons hart bestaan
en is nu op zijn eigen wijze gegaan.
Alles komt goed!

Tot het einde toe zelfstandig, zijn leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen mijn man, onze pap en opa

Lei Janssen
5 Kessel, 7 april 1939

c Meijel, 11 februari 2020

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken
voor het medeleven en de steun die wij mochten ontvangen
tijdens haar ziekte en na het overlijden van

Mia Beerens - Slaats
Dit heeft ons goed gedaan.
Meijel, februari 2020
Mathijs en Ivonne, Janne, Camiel, Juul
Christian



Geboren

Britt

1 februari 2020
Zusje van Loek
Trotse ouders Rob en Nicole
Franssen-Schers
Kanaalstraat 50
5986 AG Beringe

echtgenoot van
Voorjaarsreiniging Fit en
energiek met een IonCleanseDetox
behandeling. www.mayproosten.nl

Mien Janssen-Scheres

Zorgcentrum St. Jozef,
Kapelkesweg 1, Afd. De Wilg Kamer 108, Meijel
Correspondentieadres: Koolzaad 6, 5988 JL Helden
Lei is opgebaard op zijn kamer. U kunt afscheid nemen van hem
op donderdag 13 februari en vrijdag 14 februari van 18.30 tot
20.00 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 februari om
11.00 uur in Gemeenschapshuis d'n Binger, Alexanderplein 2 te
Meijel, gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats aan
de Kerkstraat te Meijel.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

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

Baarlo
Kessel
Maasbree

“Ik was gelukkig”

Mijntje Klaasen-Bullens

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Samenkomst in Gemeenschapshuis d'n Binger, waar tevens
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.

Verdrietig geven wij u kennis van het plots overlijden
van mijn lieve vrouw, mam en onze oma

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

www.vooraltijdbijzonder.nl

Meijel: Mien Janssen-Scheres
Helden: Germie en Hans
Mandy en Robert
Quinty en Tim, Romy 2
Helden: Ans en Frans, Holly 2
Gijs en Joyce, Mies 3
Neer: Peter en Nicole
Bram
Belfeld: Leon en Linda
Dylan, Eve
Reuver: Herman
Ivo

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Brasserie VIOS – Beringe
Verrassend dineren!
Reserveren op 06 11 33 48 55.
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.
Klusser gezocht voor ‘t behangen
van ‘n slaapkamer & trappengat in
Helden. Evt. ook texwerkzaamheden.
Liefst 50-plusser. Bij voorkeur
in carnavalsweek. Mail naar:
panningen5988@gmail.com
Te koop lekkere vast- en
kruimigkokende aardappelen
frieslanders belana bintje, vele soorten
verse vollegrond- en kasgroenten
van goede kwaliteit en niet duur, 1kg
onbespoten vosberger prei 1euro
zak 1kg boerenkool 1.50. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Te huur op toplocatie apt. op
Tenerife € 40,- p.dag. Airco en Ned. tv.
Frontaal zeezicht. 06 48 42 59 42.
Opgeruimd? Spullen kom ik ophalen.
Tel. 06 46 48 87 15.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Vier generaties

echtgenote van

Peter Klaasen
* Oirschot, 21 november 1947
† Zell am See, 5 februari 2020
Peter
Leendert en Jettie
Rens, Siebe
Roggelseweg 38, 5988 BR Helden
De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 15 februari om
11:00 uur in de Onze Lieve Vrouw van Zeven Smartenkerk,
Kerkstraat 5 te Panningen.
Mijntje wordt in besloten kring naar het crematorium begeleid.
Met hart en ziel zette Mijntje zich in voor het stimuleren van
culturele initiatieven. In plaats van bloemen vragen we u een
donatie te doen aan Stichting Cultuurpodia Peel en Maas.
Hiervoor staan tijdens het afscheid collectebussen in de kerk.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Tuinwensen? Meedenken, ontwerp,
alleen en andere (pluk-) border? Denk
er nu over na en geniet in 2020! www.
passievoorflora.nl /06 14 27 04 56.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.

Vierde generatie met Meijelse roots
De uit Meijel afkomstige Janneke Segers-Hoebergen (wonend in Zevenaar) laat haar dochter Fiene
Hoebergen zien. Het kindje werd geboren op 13 januari in Doetinchem. Oma Angela Segers-Peeters en
overgrootmoeder Anneke Peeters-Scheres, beiden uit Meijel, zijn meer dan blij met het ‘wondertje’.
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Geplukt

Miranda Vaes Meijel
Dit ‘Mèhls dörske’ wilde als klein meisje op ballet, maar het werd majorette. Daarnaast doet ze het dankbare werk van therapeutisch peuterleidster en is ze betrokken bij de Meijelse carnavalsstichting De
Véngneuze. Deze week wordt Miranda Vaes (47) geplukt.

op vroegtijdige revalidatiebehandeling
en intensieve stimulering op alle aspecten, legt Miranda uit. “Daar werk ik met
kinderen met motorische stoornissen.
Soms in combinatie met achterstanden,
problemen of stoornissen op andere
ontwikkelingsgebieden. De behandeling
vindt in groepsverband plaats en wordt
begeleid door verschillende behandelaars, zoals een revalidatiearts, therapeutisch peuterleidster, fysiotherapeut,
ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker en orthopedagoog.”
Het doel van deze behandelvorm is de
ontwikkeling van het kind stimuleren.
“Dit doen we door optimaal aandacht
te besteden aan alle aspecten van de
ontwikkeling. Spelenderwijs worden
nieuwe vaardigheden aangeleerd, bijvoorbeeld op het gebied van beweging,
communicatie, het sociaal-emotionele
vlak en zelfredzaamheid. En we zijn
natuurlijk een luisterend oor voor de
ouders, want die hebben vaak al veel
meegemaakt met hun zoon of dochter.”
Het is dankbaar werk, vindt Miranda.
“Zeker als je de kinderen ziet groeien,
letterlijk en figuurlijk. En dat is dan
dankzij onze hulp.”

De ‘knaptoet’

Miranda woont samen met haar vier
mannen in Meijel: vriend Eric, haar
‘Mèhlse’ vriend, en hun drie zonen
Siem (16), Ries (15) en Hidde (13).
Haar zonen groeien Miranda inmiddels naar eigen zeggen boven het
hoofd. “Eric en ik zijn sinds 1991
samen. We hebben elkaar leren kennen tijdens het stappen bij ‘Jan van
de Sjop’, bar-disco De Pannesjop
aan de Kerkstraat. Op 7 april, weet
ik nog. Het was namelijk Erics verjaardag.” Miranda en Eric hebben
een tijdje in Den Bosch gewoond
vanwege het werk van Eric in
Gorinchem. “We wilden niet meteen
in Meijel gaan wonen en dit kwam
zo uit vanwege Erics werk.”
Toch keerde het stel in 2001 terug

naar haar geboortegrond. “We wilden
heel graag dichter bij familie wonen.
Eric heeft namelijk een zusje met een
verstandelijke beperking die veel zorg
nodig heeft. Hij wilde er meer voor haar
kunnen zijn. Ik was een paar jaar daarvoor mijn jongere broer Maurice verloren, die toen pas 22 jaar was.” Miranda
en Eric woonden tot 2006 op In de Haag
in Meijel en kochten in 2007 het huis
waar ze nu wonen. “We hebben alles
hier en vinden het heerlijk dat we zo
dicht bij het dorp wonen.” Miranda’s zus
Hariëtte (48) woont in Grashoek, hun
moeder in Panningen en vader in Meijel.

Ontwikkelingsachterstand
Miranda werkt momenteel als pedagogisch medewerkster bij zorggroep

Puzzel

Adelante in Venlo. “Ik ben een verbindingsmens, houd ervan om met mensen
om te gaan en voel me heel betrokken
ten opzichte van anderen. Daarom wist
ik al snel dat ik agogisch werk wilde
gaan doen. Liefst met kinderen.” Na de
‘dörskesschool’ en de mavo in Meijel
volgde Miranda daarom de opleiding
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) in
Roermond, gevolgd door enkele jaren
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
(SPH). “Daarna heb ik een aantal jaar in
de kinderopvang gewerkt, totdat ik toe
was aan een nieuwe stap.”
Inmiddels werkt Miranda al een aantal
jaar op de therapeutische peutergroep
Dikkerdje Dap bij Adelante in Venlo.
Deze groep is bedoeld voor kinderen
van 1,5 tot 4 jaar die aangewezen zijn

Werken met kinderen doet Miranda ook
op een hobbymatige manier. Ze is een
echte carnavalsvierder en besloot zich
enkele jaren geleden aan te sluiten bij
De Véngneuze in Meijel, de carnavalsstichting van Stichting Tiener Events
Meijel. De stichting werd in 2015 opgericht met als doel activiteiten voor jeugd
van groep 8 tot en met 15 jaar te organiseren. “Het is eigenlijk de ‘knaptoet’
van vroeger. Dat was een instuif voor
de jeugd. Het is ontzettend leuk om iets
voor de Meijelse jeugd te kunnen betekenen. Mijn eigen jongens hebben er
ook bij gezeten.”
Zelf zat Miranda vroeger op majorette
bij de Mèhlse Dörskes. Ballet was er in
Meijel in 1981 niet, dus was de keuze
voor Miranda snel gemaakt. MD Meijel,
inmiddels kort voor Majorette en Dans
Meijel, is een sportvereniging die ruim
veertig jaar een begrip is in het dorp.
Miranda: “Ik heb in 1991 in Tilburg een
instructrice-opleiding gevolgd en daarna
aan verschillende verenigingen lesgege-

ven in Maastricht, Asten, Roermond en
Waalwijk. Tot 1999 heb ik zelf gedanst
als solist, in duo en kwartet; daarna heb
ik een aantal jaar niks gedaan. In 2010
heb ik 1,5 jaar in het bestuur van MD
Meijel gezeten en van 2011 tot 2015
heb ik weer lesgegeven bij MD Meijel.”
Met haar groepje stond Miranda in 2012
nog op het Europees kampioenschap in
Frankrijk. “Ik kon het nog! En bleek nog
best handig met de baton (twirlstok,
red.). Daar lieten we de moordende concurrentie achter ons en haalden we een
tweede plek.”

Oude dansrotten
Ook al is ze een paar jaar geleden
gestopt als instructrice bij MD Meijel
(Majorette en Dans Meijel), betrokken is Miranda nog wel. “Wat het zo’n
leuke sport maakt, is de combinatie
tussen muziek, twirl en ballet. Maar dat
maakt het ook heel pittig, zeker als je
als instructrice eindverantwoordelijk
bent. Je bent veel bezig met nieuwe
dansen bedenken, bijpassende muziek
erbij zoeken en pakjes in elkaar knutselen. Dat kost een hoop tijd. Nu weten ze
me bij MD Meijel te vinden als ze advies
nodig hebben. En dat is ook prima.”
Zo trainde Miranda de 12-jarige Leanne
Brummans uit Meijel vorig jaar in aanloop naar het Europees kampioenschap
majorette in Italië, dat in oktober plaatsvond. Leanne haalde daar de 13e plaats.
Zelf blijft de Meijelse ook nog in beweging als lid van de 18-plus-dansgroep
Move it! van MD Meijel. “Het is leuk
om samen met die andere dames met
dansen bezig te zijn. Engela Snijders en
ik zijn er wel de oude rotten tussen de
jongere dames. Maar dat maakt het niet
minder leuk. Het is heerlijk om met dansen fit te blijven en ik vind het gewoon
leuk om te doen. Het is mijn uitlaatklep.” Swingen doet Miranda ook in de
nieuwe voorstelling ‘Ik ben Alexander’
van Toneelvereniging COM in Meijel, die
vanaf eind maart te zien is. “Daar dans
ik in. Het fijne is dat ik de dans hier niet
zelf hoef te bedenken, maar hij wordt
voor me bedacht. Dat vind ik na jaren
zelf dansen in elkaar geknutseld te hebben, eigenlijk best wel lekker.”
Tekst en beeld: Kim Jacobs

Lenders BV is een ervaren familiebedrijf in de wereld van de plantenteelt.
Onze hoofdactiviteit bestaat uit het opkweken van prei- en aspergeplanten.
Wij staan garant voor kwalitatieve hoogwaardige producten.

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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Wij zijn op korte termijn op zoek naar een fulltime

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Logistiek medewerker
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Wij vragen:

Functie:

-

De werkzaamheden bestaan uit het gereed maken van
orders, het laden en lossen van in- en uitgaande
goederen en lichte administratieve werkzaamheden

Je hebt passie voor transport en logistiek
Je hebt een VMBO of MBO opleiding
Je bent in het bezit van rijbewijs B en heftruckcertificaat
Je bent collegiaal en flexibel inzetbaar
Je kan het hoofd koel houden tijdens drukte
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal

Interesse?
Stuur je cv samen met een motivatie naar Jack Lenders.
E-mail: jack@lendersbv.nl Telefoon: 06 53 96 67 08

Wij bieden:
- Een mooie baan bij een stabiel
familiebedrijf
- Een salaris conform de cao
Open Teelten
- Een contract voor een half jaar

Donk 3 B | 5995 PL Kessel | T: +31 (0)77 462 19 09 | www.lendersbv.nl
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15-vragen aan

Lise Vercoulen Beringe
hebben dat ik onzichtbaar kan
worden, zodat ik dat kan gebruiken
op momenten dat er iets niet leuk
is. Het lijkt me namelijk erg handig
om te kunnen ‘verdwijnen’ in
situaties die niet zo fijn zijn.

Wat is je raarste droom?
Dat is de droom die ik had waarin
ik met mijn vriendin over straat liep
en dat er een enge meneer achter
ons aankwam. We waren bang en
liepen daarom een huis binnen.
In dat huis zaten papa, mama en
mijn zus Elke pannenkoeken te
eten. Het was echt een hele aparte
droom, zeker de raarste die ik ooit
heb gehad.

Wat vind je het leukste aan
jezelf?
Wat ik leuk vind aan mezelf, is dat
ik sociaal ben en ook erg creatief.
Dat zijn al twee eigenschappen die
ik heb waar ik heel erg blij mee
ben. Ik zorg ook goed voor Boyke,
onze hond. Mijn nieuwe bril vind
ik daarbij enorm mooi, dus dat is
meer iets wat ik heel leuk vind aan
mijn uiterlijk. Een heleboel goede
dingen die ik over mezelf kan
zeggen dus, maar dat is maar goed
ook natuurlijk.

Waar dagdroom je het meest over?
Soms als ik denk dat ik mijn huiswerk
niet af heb of zoiets, dan denk ik
weleens dat ik dat wel gemaakt heb.

Aan welk liedje heb je een
speciale herinnering?
Ik heb speciale herinneringen aan
een heleboel carnavalsliedjes,
omdat carnaval een leuke tijd is
in mijn ervaring. Ik heb met de
dansmarietjes gedanst en nu dans
ik bij Splash. Ook zitten papa en
mama bij de carnavalsvereniging.
Mijn ouders en ik hebben dus best
veel met carnaval en daarom vind
ik het ook zo’n leuke tijd.

Welke sport is helemaal niet
jouw ding?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lise Vercoulen
12 jaar
Beringe
Bouwens van der
Boijecollege

Hoe verras jij iemand het liefst?
Ik vind het heel leuk om te
knutselen. Ik maak ook altijd iets
voor mama of voor oma. Het is
altijd erg leuk om ze, met iets
wat ik geknutseld heb, te kunnen
verrassen.

Wat heb je liever: iedereen hoort
wat jij denkt, of jij hoort wat
iedereen denkt?
Het lijkt mij wel grappig om te
kunnen horen wat anderen denken,
maar misschien is dat aan de
andere kant ook niet altijd fijn.
Vooral als mensen stomme dingen
denken lijkt het me minder leuk.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto is met mijn
vriendinnen op oudejaarsnacht,
eentje waarop we samen kijken
naar het vuurwerk dat er toen werd
afgestoken.

Waar ben je het meest trots op?
Ik ben heel trots op papa en mama,
omdat ze alles voor mij doen.
Ik ben ook heel sociaal en kan het
met iedereen goed vinden. Dat is
ook wel iets van mezelf waar ik
heel erg trots op ben.

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje.
Twee eigenlijk. Ik pas vaak op met
een vriendinnetje en in de zomer
ga ik aardbeien plukken.

Hoe breng jij het liefst een

regenachtige dag door?
We hebben een deken op de bank
waar ik graag onder lig met mijn
telefoon om filmpjes te kijken.
Dat is iets wat ik graag doe op
een regenachtige dag. Ook vind
ik knutselen wel leuk voor op
zo’n moment. Of tekenen met de
buurmeisjes, dat lijkt me ook nog
wel een goede optie.

Wie is je favoriete docent?
Mevrouw De Haan en mevrouw
Steeghs komen eigenlijk meteen
bij me op bij deze vraag. Er zijn
natuurlijk wel nog een heleboel
meer aardige docenten, maar deze
twee leraren vind ik denk ik wel
het leukste.

Welke superkracht zou je graag
willen hebben?

Biljarten, darten en golfen. Al deze
sporten zijn totaal niet mijn ding.
Een sport die ik wél heel erg leuk
vind, is hockey. Ik vind dat dit de
allerleukste sport is die er bestaat.
Waarschijnlijk komt dit door het feit
dat ik het zelf met veel plezier doe.

Waar maak jij je zorgen over?
Ik maak me wel eens zorgen over
de vraag of ik alles af heb van
school, van huiswerk of andere
opdrachten. Ook maak ik me
weleens zorgen of ik wel goed
genoeg geleerd heb.

Zou je je woonplaats ooit
verlaten? Waarom wel/niet?
Nee, het liefste niet zou ik dat niet
doen. Ik wil eigenlijk gewoon graag
in Beringe blijven, omdat het er
leuk is en omdat mijn familie er
woont. Natuurlijk wonen ook al
mijn vriendinnetjes hier, dus nog
een reden waarom ik graag hier
zou willen blijven.

Hoi

Column

Nadenken
over de
toekomst
Ik denk dat iedereen dit misschien wel kent. Je bent iets
aan het doen, of je bent
gewoon voor je uit aan het
staren. Dan begin je na te
denken. Dat nadenken zou
misschien wel kunnen leiden
tot nadenken over je toekomst.
Zelf denk ik niet veel na over de
toekomst, maar soms gebeurt
dat gewoon. Ik ga dan nadenken
over wat ik nu aan het doen ben,
wat ik later wil gaan doen en wat
ik daar dan eventueel mee wil
bereiken. Soms denk ik ook na
over of ik tevreden ben of niet.
Ben ik dingen aan het doen die ik
leuk vind? Zou ik dingen anders
kunnen doen? Ik vraag me ook
soms af of andere mensen hier
ook over nadenken.

Ben ik aan het doen
wat ik leuk vind?
Maar natuurlijk doen andere mensen dat. Mensen denken na over
hun studie, hun vriend of vriendin,
of ze misschien wel of geen gezin
willen en of ze wel dat ene ding
moeten doen of niet. Iedereen
denkt wel na over wat er zal
gebeuren in de toekomst.
Misschien is het niet alleen de
toekomst waar je over nadenkt.
Misschien denk jij ’s avonds nog
wel aan dat ene ding dat je jaren
geleden gedaan hebt en vraag je
je af of het invloed heeft gehad
op jouw leven nu of juist niet.
Misschien had je gewild dat je
toch die baan aangenomen had of
toch die richting op was gegaan.
Het is volkomen normaal om je
soms zorgen te maken over wat
er zal gebeuren in de toekomst.
Als bijna iedereen het doet,
waarom jij dan niet? Af en toe kan
het ook leuk zijn om over de toekomst na te denken. Lekker even
fantaseren wat jij later gaat doen,
of waar je later wilt wonen en al
dat soort dingen. Wie vindt dat nu
niet leuk?

Ik zou als superkracht graag willen
Lieke
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Toernooi Vlaardingen

Zege op Weert

Revanche voor dames Tupos
Het eerste damesteam van VC Tupos uit Baarlo heeft op zaterdag 8 februari een mooie zege op PrismaWorx VC Weert geboekt.
Waar de vorige keer nog met 4-0 werd verloren, kwam er revanche
in de vorm van een 3-2 zege.
Set 1 en 2 kwam Weert goed in
het spel en maakte Tupos te veel
eigen fouten, waardoor Weert
deze sets met een beetje moeite
naar zich toe kon trekken. Set 3
pakte Tupos zich op en pakte het
een voorsprong. Weert kwam
op het laatst van de set wel nog
terug, maar dit mocht niet baten
en Tupos sleepte de set binnen
met 25-20.
In het begin van set 4 kwam

Eén gouden plak voor JC Helden
Judoclub Helden heeft op zaterdag 8 en zondag 9 februari deelgenomen aan het judotoernooi in Vlaardingen.
Alleen op zaterdag wist de Panningse judovereniging een gouden medaille in de wacht te slepen. Noa Janssen
was daar verantwoordelijk voor.

Tupos op een achterstand, maar
kon deze uiteindelijk omdraaien.
Door een feestje te bouwen en
als een team te spelen kon Tupos
de set binnenhalen met 25-15. Dit
betekende een vijfde set. Tupos
had de sfeer er goed in zitten en
vierde na elk punt een feestje en
won de set met 15-6.
Tekst: Renske van Wijlick,
volleybalvereniging VC Tupos

Kwalificatie

Vijfde plek voor turnster
Inge Janssen
De 14-jarige Inge Janssen uit Helden turnde op zaterdag 8 februari
haar eerste kwalificatiewedstrijd in de eerste divisie. Ze eindigde,
uitkomend voor turnvereniging Jan van Weert, op een verdienstelijke vijfde plek.

Noa Janssen werd eerste in Vlaardingen

Noa kwam op zaterdag in actie
en pakte met drie overwinningen overtuigend de eerste plaats.
Kevin Janssen startte sterk en won
twee keer, maar verloor in de finale.
Sten Luijten won eerst, waarna hij
een partij verloor. In de strijd om de
derde plaats wist hij zijn tegenstander vol op de rug te werpen.
Aron Theunissen won zijn eerste
partij, verloor zijn tweede en won
daarna vier keer, waardoor hij derde
werd. Owen van Dijk en Luuk van
den Berg begonnen beiden sterk met

twee overwinningen, maar verloren vervolgens twee keer waardoor
zij buiten het podium eindigden.
Lucas Colbers kon geen potten breken en verloor twee keer. Pleun
Janssen en Fleur van Sundert hebben
hard geknokt in een zware poule,
waarin Pleun één partij wist te winnen en Fleur geen.

Tweede en derde
Op zondag mocht Niels van den
Berg het spits af bijten. Hij won
één partij, maar verloor twee keer

waardoor hij buiten de prijzen viel.
Marlouk Colbers won twee partijen
en werd tweede. Vian van Dril werd
als eerstejaars -15 tweede in haar
poule. Jona Holthuijsen behaalde een
derde plaats. Lindsay van Os eindigde als gedeelde derde. Isis van
Dril behaalde een mooie derde
plaats. Djow Joris behaalde na drie
gewonnen partijen de finale, maar
de tegenstander wist de partij net te
winnen.
Tekst: Frans Jans

Kwekerij Gubbels in Maasbree teelt en verpakt kwalitatief hoogwaardige paprika’s (29 ha)
en asperges (12 ha) vanuit Noord-Limburg voor de (inter)nationale markt.
Vanwege ontwikkeling en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een:

Operator Logistiek (in opleiding)
Op haar eerste onderdeel, vloer,
liet Inge een strak uitgevoerde
oefening zien die resulteerde in
het vijfde punt van de wedstrijd.
Op sprong liet ze een goed uitgevoerde tsuki gehoekt zien en
kreeg hiervoor het hoogste punt
in de wedstrijd. Als derde onderdeel de brug. De oefening
werd redelijk uitgevoerd en ze
kreeg hiervoor het negende
punt van de wedstrijd. Ze sloot
af op balk. Slechts twee weken
geleden lukte het Inge om voor

het eerst een acrobatische serie
bestaande uit flikflak met salto
achterover in verbinding uit te
voeren. Haar doel was om dit in
de wedstrijd uit te voeren. Daar
lag dan ook geheel de focus op.
De serie werd vlekkeloos uitgevoerd, maar daardoor werd de
gymnastische sprongenserie niet
correct uitgevoerd en verspeelde
ze een zekere podiumplek

Tekst: Heidi Janssen-Verhaeg

De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• instellen van de sorteermachine;
• verhelpen van (eerstelijns)storingen;
• verzendklaar maken van bestellingen conform
hygiëne richtlijnen en voorschriften.
Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo werk- en denkniveau;
• een aanpakker met technisch inzicht en twee
“rechterhanden”;
• een basisbeheersing van de Nederlandse,
Engelse en/of Duitse taal. Pools mag/kan.

Kom jij ons team versterken?
Wij zien ernaar uit om je de hand te schudden in
een kennismakingsgesprek.
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij
Simone Rademakers door je CV en motivatie te
mailen naar: simone@agricoach.nl.
Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie
opvragen over de functie en werkzaamheden:
06 - 24 87 56 67 of voor de uitgebreide
vacatureomschrijving op www.agricoach.nl
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Springen

Limburgse kampioenen bij De Maasruiters
Rijvereniging De Maasruiters in Kessel heeft op het Limburgs kampioenschap springen voor ponyruiters in
Merselo in het weekend van zaterdag 8 februari en zondag 9 februari meerdere kampioenstitels binnengehaald. Nikki Hanssen van paardensportvereniging De Cavaliers in Helden behaalde zilver.
Van De Maasruiters wist Liv Linssen in
de klasse CM met Whatever op zaterdag 8 februari een foutloos parcours
af te leggen. Met een supersnelle tijd
behaalde ze hier de eerste prijs en
dus een Limburgse kampioenstitel.
Lotte Hermans met Apache kwamen
aan start in de klasse DZ en behaalden hier een tweede prijs.
Tess Gubbels met Skippy van de
Veldehoeve beten zondagmorgen
de spits af in de klasse CL en moch-

ten ook het podium betreden. Tess
mocht de derde prijs in ontvangst
nemen. Voor Cheyenne Heijmans was
het dubbel feest. In de klasse AB-B
kwam ze aan start met Amadeus en
behaalde hier de derde prijs. In de
klasse CB behaalde Cheyenne met
Tiësto nog een vijfde prijs.
Van De Cavaliers wist Nikki Hanssen
het zilver te behalen in de klasse
DM met Mutsaards Pascha. Damaè
Hanssen behaalde een vijfde prijs in

de klasse DL met Up Winds Byoutie.
Op zondag behaalde Isa Snijkers
een zesde prijs in de klasse DEB met
Daylight. Anne Pouwels nam op vrijdag deel aan een dressuurwedstrijd
in Someren en wist hier twee keer de
overwinning op haar naam te zetten
in de klasse L2 met Jarona.
Tekst: rijvereniging De Maasruiters
en paardensportvereniging
De Cavaliers Helden

Accretos Roggel

Teleurstellend verlies
Olympia-heren
De heren van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen speelden zaterdag 8 februari tegen Accretos in Roggel de laatste wedstrijd voor de carnaval. Enkele weken eerder werd al met 3-1
verloren van dit team. Van revanchegedachtes was geen moment
sprake, want de Panningenaren verloren teleurstellend met 4-0.
De eerste set startte Olympia goed
en gecontroleerd. De passing was
redelijk zuiver, waardoor alle aanvallers konden scoren. De druk leek
hierdoor bij de Roggelsen te liggen,
maar halverwege werd deze weerlegd naar de bezoekers. Het bleef tot
21-21 gelijk opgaan, maar de heren
van Olympia hadden de meeste
moeite om tot scoren te komen in de
eindfase. Dit werd de Panningenaren
uiteindelijk fataal en zo kwamen ze
op een 1-0 achterstand.
Ook set twee bleef lang spannend
ook al scoorde Accretos de punten
gemakkelijk. Het kostte Olympia
de nodige moeite om de bal op de
grond te krijgen. De Panningenaren

konden toch lang bij blijven mede
door de goede passing. Maar zodra
de setwinst in de buurt kwam, liet
ook de passing te wensen over.
De thuisploeg maakte daar dankbaar gebruik van en haalde ook de
tweede set binnen.
Bij een 2-0 achterstand ebde het
geloof in een ommekeer weg bij
de heren van Olympia. Bij vlagen
leefden de Panningenaren even op,
maar daar bleef het dan ook bij.
Na drie mooie overwinningen bleef
Olympia voor het eerst dit seizoen
zonder punten.
Tekst: Pieter Selen,
volleybalvereniging VC Olympia

Prima overwinning voor
De Flatsers
Het eerste team van De Flatsers uit Baarlo heeft op vrijdag
7 februari een klinkende overwinning geboekt. In eigen huis werd
Hegelsom met 5-0 over de knie gelegd.

Trainingspakken voor meidenteam
MO17-1 van VV Baarlo heeft nieuwe trainingspakken gesponsord gekregen. Dat gebeurde naar
aanleiding van het behaalde kampioenschap in de najaarscompetitie. De pakken werden mogelijk
gemaakt door sponsoren Kasteel de Berckt en Stichting Progpower. Bij het districtskampioenschap
in Brunssum afgelopen januari wist het team meteen een derde plek en de sportiviteitsprijs in de
wacht te slepen.

Roy Geurts moest het in de eerste
partij opnemen tegen Erik Faassen.
De toon van de avond werd direct
gezet doordat beide spelers tot het
uiterste werden gedwongen, maar
Roy pakte de winst. In de tweede
partij, tussen Piet Geurts en Jan
Saris, ging het er al net zo spannend
aan toe. Jan kreeg als eerste de kans
op 30, maar miste. Daarna greep
Piet zijn kans en won.
Marc van de Korput begon slapjes
tegen Piet Tacken, maar eenmaal op
dreef won hij toch verdiend en dat

was een geweldige opsteker voor
het team. In de vierde partij speelde
Esther tegen Jos Hutjens weer een
geweldige partij. Beide speler
maakten er een goede en prachtige
wedstrijd van die door Esther werd
gewonnen. De slotpartij werd een
prooi voor Henk Mertens die goed
begon. Geert Mooren moest zijn
meerdere erkennen in Henk die ruim
en verdiend het vijfde punt pakte.
Tekst: Piet Geurts,
beugelclub De Flatsers

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!

Dames VC Kessel ten onder
bij koploper

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.

Het eerste damesteam van VC Kessel moest op zaterdag 8 februari
op bezoek bij koploper ADC in Stein. Waar het team meer had
verdiend, stond er op het einde een 4-0 eindstand voor de thuisploeg op het scorebord.

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

MONTEUR

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.

•
•
•
•

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

De eerste set ging gelijk op.
De Kesselse dames zaten er lekker in, de servicepass werd verzorgd en er werd goed verdedigd.
Dat duurde niet lang, want de eerste set ging naar ADC met 25-18.
De tweede set hadden de Kesselse
dames meer kans. Ook in deze set
begonnen beide ploegen sterk en
werd het spannend richting het
einde van de set. Door wat persoonlijke fouten aan de Kesselse
kant won ADC de set nipt met
25-22.
De derde set was geen spektakel
vanuit Kesselse kant. De set bevatte
enorm veel fouten. Hierdoor walste
ADC over Kessel heen met een eindstand van 25-10. Bij de vierde set

viel er nog iets te halen. In de vierde
set pakte Kessel een voorsprong van
4 punten. Door een servicebeurt aan
de kant van Urmond kwam Kessel
niet in haar spel en liep Kessel een
achterstand op. Na die domper wist
Kessel zich op te laden en enorm
veel vechtlust te tonen en te gaan
voor iedere bal. Kessel kwam zelfs
bij tot 24-23. Toch ging het laatste
puntje naar ADC, wat resulteerde in
4-0 voor Urmond. Een 4-0 die niet
zo voelde voor de dames uit Kessel.
Het team kan terugkijken op een
leerzame pot.

Tekst: Anne van den Beuken,
v olleybalvereniging VC Kessel
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Belangrijke overwinning dames Olympia
Voor de dames van volleybalvereniging VC Olympia uit Panningen stond zaterdag 8 februari een belangrijke
wedstrijd op het programma. VC WIK kwam helemaal uit Groot-Ammers naar Limburg om na het duel met
nul punten weer 2 uur de bus in te moeten.
In de eerste set werd het duidelijk dat
WIK dezelfde doelstelling had. In het
begin liepen de dames uit Panningen
achter de feiten aan. Teveel fouten
aan eigen zijde zorgden voor een 5-1
voorsprong voor WIK. Tot 15-15 ging
het gelijk op, maar vanaf dat moment
namen de dames van Olympia het
helemaal over. WIK scoorde nog maar
3 punten en Olympia 10, waarmee de
eerste set met 25-18 naar de thuisploeg ging.
Ook in de tweede set bleven de

dames van Olympia doorstomen.
De niet sluitende blokkade van de
meiden uit Groot-Ammers gaf Olympia
veelvuldig de kans om de bal hard binnen de lijnen te slaan. En daar tegenover stond de blokkade en verdediging
van VC Olympia als een huis, waardoor
WIK juist weinig mogelijkheden kreeg
te scoren. Ook set 2 ging hierdoor
ruimschoots naar VC Olympia.

Panningen heer en meester. Op alle
fronten waren zij de betere ploeg.
WIK maakte op geen enkel moment
kans op setwinst. Met 25-10 en
25-9 maakte VC Olympia het karwei
af. De eerste, en meteen een hele
belangrijke 4-0 winst voor dames.
Ze stijgen met deze overwinning naar
de 9e en tevens veilige plaats.
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Nieuwe teammanager
Peelpush-dames
Het eerste damesteam van de Meijelse volleybalvereniging
Peelpush heeft vanaf volgend seizoen een nieuwe teammanager.
René Strijbosch neemt vanaf dan de taken over van de afzwaaiende Teun Helden die vier seizoenen lang de taak vervulde.

Heer en meester
In set 3 en 4 waren de dames uit

Tekst: volleybalvereniging VC Olympia

OVU geeft De Treffers pak slaag
De beugelaars van OVU Kessel hebben op vrijdag 7 februari de buren van De Treffers uit Maasbree een pak
slaag gegeven. De Maasbreenaren werden met een 4-1 nederlaag naar huis gestuurd.
Bas Ottenheim pakte in de partij tegen
Jac Lintjens een voorsprong van 4 punten. Gaandeweg de partij moest Bas
deze voorsprong weer uit handen geven,
maar op het einde was hij bij de les en
zette hij Kessel op voorsprong.
Maikel Leenders en Jo Hendrix mochten
als tweede aan de bak. Maikel kwam
op een riante voorsprong van 8 punten,
maar zag deze weer slinken naar 2 door
een aantal schoonheidsfoutjes. In het

eindspel was Maikel weer attent en hij
won uiteindelijk verdiend. Hay Jacobs
ging als derde de baan in en haalde
vroegtijdig de winst voor Kessel binnen.
Hij kwam 4 punten achter tegen Guido
Sonnemans, maar knokte zich terug en
in een lange partij scoorde hij als eerste
de 30. John Overmars speelde de vierde
partij en kon tactisch prima mee met zijn
opponent Joris Wijnen, maar hij produceerde drie flatsers. Hierdoor noteerde

Maasbree het eerste winstpunt op het
bord. De laatste partij ging tussen Hem
Hendrix en Roel Ottenheijm. Roel begon
stroef, maar eenmaal weer terug op
gelijke hoogte pakte hij ook direct een
voorsprong en maakte het bekwaam af.
Door de overwinning haakt Kessel weer
aan bij de middenmoot.
Tekst: Coy Sieben, OVU en Jo Hendrix,
beugelclub De Treffers

Heldens stopt vanwege veranderingen in zijn werksituatie. Hij blijft
als sponsor en lid betrokken bij
Peelpush. Strijbosch nam vier jaar
geleden afscheid van de Meijelse
voetbalclub en keert nu dus terug op
het oude nest. Peelpush laat weten

ALTMÜHLRADWEG,
DUITSLAND

Tekst: Mieke Basten,
volleybalvereniging Peelpush
Beeld: Wim Simons
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enorm blij te zijn met de komst met
Strijbosch en de club is Heldens zeer
erkentelijk voor zijn verdiensten.
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Vertrekdata: 8 juni en 7 september 2020

Vertrekdatum: 10 mei 2020

€ 695,p.p.

€ 1295,p.p.

De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door romantische valleien, de altijd traag stromende rivier de
Altmühl, steile rotspartijen en brede hoogvlakten. Via een prachtig natuurgebied en vlakke wegen en
paden fietst u naar het eindpunt Kelheim, waar de Altmühl uitmondt in de Donau. Onderweg is
er voldoende tijd om kennis te maken met de vele middeleeuwse steden, burchten en andere
bezienswaardigheden.

Wie Noorwegen zegt, denkt aan fjorden. Natuurlijk zijn dit de meest bekende en ook meest bijzondere
bezienswaardigheden van dit land. Maar Noorwegen heeft veel meer te bieden! We hebben gekozen
voor een programma dat zich voor een groot deel langs de westkust van het zuiden van Noorwegen
afspeelt.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Gasthof Heckl
* Fietsroutes variërend van 30-60 km per dag
* Altmühltal: het grootste natuurpark van Duitsland
* Gunzenhausen: dé toeristische metropool van het
Fränkische Seenland
* Weiβenburg: voormalig Romeinse pleisterplaats
* Frankische gebergte
* Eichstätt: bisschops- en universiteitsstad
* Kelheim

Highlights:
* Kristiansand: belangrijke havenstad
* Stavanger
* Cruise Lysefjord
* Hanzestad Bergen
* Sognefjord: langste en diepste fjord in Noorwegen
* Geiranger Fjord
* Lillehammer
* Oslo

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* Informatiepakket
* Muziekavond
* Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtocht Hirtshals-Kristiansand
* Overtocht Göteborg-Kiel
* Sightseeing Bergen en Oslo o.l.v. gids
* Diverse overtochten per veerboot
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

ISO
9001
ISO
9001
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Politieke partij

Politieke idealen
Als je een idee hebt waar we naar toe moeten met de gemeenschap, of
welke toekomst we voor onze kinderen weggelegd zien en je wilt
meedenken over de uitvoering of richting van je ideeën dan kan dat in
Nederland door lid te worden van een politieke partij.
Helaas is slechts 2 procent van de
Nederlandse bevolking lid van een
politieke partij. Een goed evenwicht
tussen man, vrouw, afkomst, opleidingsniveaus en leeftijd is noodzakelijk
om problemen vanuit verschillende
invalshoeken te bekijken en tot een
oplossing te komen. Daarnaast moeten

Lokaal Peel&Maas

mensen die lid zijn van een partij zo
goed mogelijk ondersteund worden.
De jongerenafdeling van het CDA en
het CDA Limburg bestuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Daarom
zijn wij trots dat het CDA Peel en Maas
twee van hun fractieleden verder
actief zijn geworden in het Limburgse

binnen het nationaal partijbestuur en
houdt intensief contact met de CDA
Statenfractie in Limburg.
Allemaal zaken die belangrijk zijn om
de partij fris en draaiende te houden
zodat we onze politieke idealen tot uitvoering kunnen brengen, met als doel
onze samenleving zo vorm te geven
dat het voor iedereen goed toeven is
in Limburg, waaronder Peel en Maas.

Dit betrof: bezwaren gericht aan de
BsGW (belastingen), klachten over
arbeidsmigranten bij Work and Stay
in Maasbree en Veersepad 13 in
Kessel.
We hebben deze vragen gesteld
naar aanleiding van geluiden uit de
samenleving en om voor onszelf
duidelijkheid te krijgen over een
bepaalde situatie. Dit helpt ons vervolgens om een beter beeld te krijgen bij de situatie.
Inmiddels hebben wij de antwoor-

den op deze vragen binnen en die
kunt u nalezen op onze website.
In alle drie de gevallen blijven wij
de situatie in de gaten houden. Zo
heeft er bijvoorbeeld recentelijk in de
krant en op andere nieuwsmedia een
bericht gestaan over de zogenaamde
‘No cure, no pay’ aanpak bij het
indienen van bezwaar op de WOZwaarde. Precies één van de zaken
waar wij naar gevraagd hadden.

Vivian Moonen en Ebie Peeters

Vragen stellen aan het college
Als raadsleden hebben wij een kaderstellende en een controlerende
rol richting het College van B&W van Peel en Maas. Om die tweede
rol, de controlerende, uit te kunnen oefenen hebben we de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan het college. Het college is vervolgens verplicht om hier binnen een bepaalde termijn antwoord op
te geven.
Er is onderscheid tussen schriftelijke
en mondelinge vragen. De schriftelijke vragen noemen we de artikel
38-vragen. Tijdens een raadsvergadering kunnen we ook mondeling vragen stellen. Dit zijn artikel

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

39-vragen en hebben vaak een
dringender karakter dan de artikel
38-vragen.
De afgelopen periode heeft Lokaal
Peel&Maas over een drietal onderwerpen artikel 38-vragen gesteld.

Het boek richt zich vooral tot mensen die een rol vervullen bij de overheid. In het woord vooraf formuleert
Geert dit als volgt: “Dit boek gaat
over de vraag welke mogelijkheden
de gemeente Peel en Maas heeft
om als overheid een betekenisvolle
bijdrage te leveren aan de zoektocht, de queeste, van gemeen-

Sander Janssen, fractievoorzitter

Een boek over bezielde gemeenschappen

Afgelopen week vond een boekpresentatie plaats in het Huis van de Gemeente. Het ging om het boek dat de
gemeentelijke strateeg Geert Schmitz schreef als een afscheidscadeau aan de gemeente en de gemeenschappen van Peel en Maas. Het draagt de titel Krijg de geest.

VVD Peel en Maas

CDA. Ebie Peeters is onlangs verkozen tot nieuwe voorzitter van het CDJA
en Vivian Moonen is nieuw Dagelijks
bestuurslid van het CDA Limburg.
Het CDJA is al ruime tijd een aanjager
van het inhoudelijke debat binnen en
buiten het CDA en weet de moederpartij vaak te verrassen met een verfrissende blik en originele standpunten.
Het dagelijks bestuur (DB) van een
CDA-afdeling is verantwoordelijk voor
de verenigingszaken van het CDA. Het
DB vertegenwoordigt het CDA Limburg

schappen in Peel en Maas naar het
goede leven.”
Als progressieve fractie in de
gemeenteraad zullen we kennisnemen van dit neosociaal manifest.
Wij zijn ervan overtuigd dat het
boek ons als raadsleden helpt om
het begrip ‘zelfsturing’ uit te diepen
en vooral uit te zuiveren. Niet alles

wat burgers doen, verdient de naam
zelfsturing, althans als je zelfsturing in het teken zet van de zoektocht van gemeenschappen naar het
goede leven. Het goede leven voor
allen!
Een aantal burgers kan voor zichzelf een prima initiatief opzetten
en de gemeente om steun vragen.

Maar dat is onvoldoende om zo’n
initiatief de benaming zelfsturing
te geven, zoals Geert Schmitz dat
begrip bedoelt. Dan moeten er nog
enkele bijkomende voorwaarden
zijn vervuld: (1) mensen moeten de
bereidheid en het vermogen hebben om gevoelig te zijn voor de
stem van de anderen; (2) iedereen
moet zijn stem kunnen laten horen
en een bijdrage kunnen leveren aan
de gezamenlijke vorming van de
gemeenschap; en (3) er moet sprake

zijn van een dialoog die je eigen
inzichten en opvattingen kan veranderen.
Kortom, zelfsturing is een open
proces dat gericht is op de bezieling van gemeenschappen en op het
goede leven van alle mensen in die
gemeenschappen. Geert bedankt!

en Maas bij DOK6. Afgelopen jaar
heeft de Stichting Baarlo Leeft!
de cultuurprijs en de publieksprijs
gewonnen. Ook een mooi voorbeeld
hoe een kern als Baarlo zelf allerlei culturele activiteiten organiseert
en daarbij ook de gehele gemeente
betrekt. De Kepèlse Initiatiefgroep
ontving de Stimuleringsprijs voor het
Behoud van de Lazaristen Kapel.
Het is onmogelijk om alle initiatieven te benoemen en een prijs te
geven, maar het is wel belangrijk ze

te koesteren. Zij dragen bij aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
mensen en bedrijven. Ook voor de
bezoekers is het interessant dat ze
een kunstroute kunnen lopen of een
museum kunnen bezoeken. Vanuit
de VVD Peel en Maas dus even een
extra stukje support voor iedereen
die hier zijn steentje aan bijdraagt.

Annigje Primowees, Frits Berben en
Raf Janssen, raadsleden fractie

Kunst en Cultuur
Onlangs zijn we als gemeenteraad bijgepraat over kunst en cultuur
binnen onze gemeente. Het is mooi om te zien hoeveel mensen er bezig
zijn met kunst en cultuur. Dit zorgt voor verbinding tussen de inwoners en het inspireert en motiveert.
Het gaat om kunst en cultuur in
de breedste zin van het woord,
onder andere: kunstwerken, theater, muziek en musea. Ook een
deelname aan het LVK en het Oud
Limburgs Schuttersfeest zijn vormen
van cultuur. Het geeft natuurlijk een
enorme boost voor onze gemeente

dat het OLS dit jaar in Meijel wordt
georganiseerd. En als je ziet hoeveel
mensen daarbij actief betrokken
zijn, daar kun je alleen meer heel
trots op zijn.
Ieder jaar in november wordt de
kunst en cultuur nog eens extra
belicht tijdens de Cultuurprijs Peel

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

€
52,per keer

Karin Jacobs, gemeenteraadslid

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst

1302 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Meer controles in 30-kilometerzones
Politie Peel en Maas besloot naar aanleiding van aanhoudende klachten van omwonenden op donderdag 6 februari een snelheidscontrole te
houden op de Jacobusstraat in Egchel. De straat is een 30-kilometerzone, maar daar hadden zes bekeurde bestuurders lak aan. De hoogst gemeten snelheid was 54 kilometer per uur, laat de politie weten. Op de politie-Facebookpagina regende het vervolgens reacties over andere plekken
in Peel en Maas waar te hard wordt gereden.
Er zou veel meer gecontroleerd moeten worden
in 30-kilometerzones. Dat verhoogt het veiligheidsgevoel van aanwonenden van straten waar
te hard wordt gereden, zorgt ervoor dat hardrijders gestraft worden en zou er uiteindelijk toe

kunnen leiden dat het daadwerkelijk veiliger wordt.
Snelheidscontroles zijn een momentopname. Een
frequent hardrijder kan zomaar besluiten een
andere route te nemen als hij weet dat ergens
gecontroleerd wordt. Maar te hard gereden wordt er

helaas de hele dag en overal en de politie kan niet
overal te gelijk zijn. Meer controles heeft dus geen
zin.
Meer controles in 30-kilometerzones. Wat vindt u?

Alle scholen vrij op 11 november
Het idee van Stichting LVK Kessel 2018 om alle Limburgse scholen op 11 november vrij te geven, kan niet op enthousiasme rekenen van de stemmers op onze poll van vorige week. In totaal vindt 46 procent van de stemmers dat scholieren gewoon naar school moeten die dag.
al carnavalsvakantie?”, reageren enkele stemmers.
“Verlof krijgen voor het mee kunnen doen aan carnavalsactiviteiten in de week voor carnaval vind ik
voor de deelnemers aan jeugdcarnaval veel belangrijker dan naar de aftrap kunnen gaan op 11-11”,

vindt Bernice Torenaar. “Onzin”, stelt ook Melissa
Clauwers. “Ik vind het sowieso al belachelijk dat ze
daar in november alweer mee beginnen, terwijl carnaval pas in februari of maart is.”

Oh, zit dat zo!

Iedereen inspecteur
In de al jaren lopende discussie over het groeiende aantal (pseudo-)zelfstandigen stelt de regering een nieuw wapen voor. Per 2021 moet er
een minimumtarief van 16 euro per uur komen (exclusief kosten). Dat moet natuurlijk wel gehandhaafd worden en daarom wordt
iedereen, u ook, inspecteur.
Stel u huurt bijvoorbeeld een
schilder in voor het opknappen
van uw huis. U moet zich eerst
afvragen of deze schilder ZZP’er is
(Zelfstandig Zonder Personeel).
Dat kunt u vaak niet zien
aan de naam van het bedrijf.
Schildersbedrijf Janssen kan best
personeel in dienst hebben, maar
zou net zo goed kunnen bestaan
uit alleen de eigenaar, die dan
ZZP’er is. Dat moet u navragen bij
de schilder.

De voorgestelde regeling
voorziet er namelijk in dat de
opdrachtgever, of dat nu een
bedrijf is of een particulier, moet
controleren of de zelfstandige
uiteindelijk ook de 16 euro per
uur verdient. Dat is niet altijd
gemakkelijk.

Is het een ZZP’er is dan moet u
vragen om een gespecificeerde
offerte, waaruit blijkt dat de
schilder, na aftrek van materialen,
zoals bijvoorbeeld verf, ten
minste 16 euro per uur aan
arbeidsloon heeft ingecalculeerd.
Als particuliere opdrachtgever
bent dan met uw controleplicht
klaar.

Voor een bedrijfsmatige
opdrachtgever geldt een
zwaardere controleplicht.
Die moeten controleren of de
berekende uren ook aannemelijk
zijn en er moet een nacalculatie
komen. Mochten toch meer uren
nodig zijn geweest dan moet de
opdrachtgever bijbetalen. Zo wordt
iedereen inspecteur.
Gaat dit werken? Waarschijnlijk
niet. De opdrachtnemer kan
uiteraard simpelweg de benodigde
uren aanpassen, zodat het uurtarief
boven 16 euro uitkomt. Dat lijkt
lastig om te controleren.
Wel is er sprake van wederom
een enorme lastenverzwaring.
Voor elke klus dient immers
offerte en eventueel nacalculatie
te komen. Zelfs voor het repareren van een lekkende kraan.

Een nieuwe papieren tijger ligt in
het verschiet.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Bomenkap Kennedylaan Meijel
Komende week gaan er 40 oude eiken gekapt worden op de Kennedylaan in Meijel. De bomen zijn al zeker 70 jaar oud en moeten blijkbaar weg
omdat ze ons mensen in de weg staan. Hoe kan het nou dat in deze tijd, in 2020, er zoveel bomen gekapt gaan worden door gemeente Peel en
Maas? Terwijl we weten dat bomen zo nuttig zijn voor ons en de dieren om ons heen.
pelijk dat er 40 bomen gekapt gaan
worden door de gemeente terwijl
we allemaal weten dat ze ontzettend
nuttig zijn voor ons allemaal.
En ja, er zullen nieuwe bomen
voor in de plaats komen. Het gaat
alleen lang duren voordat deze

bomen groot zijn en de natuur en
wij er weer de voordelen van ervaren. En waarom zou je mooie oude
bomen kappen om er vervolgens
weer kleine dunne boompjes terug
te zetten? Gemeente Peel en Maas,
laat de bomen langs de Kennedylaan

Iedereen wil op z’n tijd wel een
schouderklopje krijgen, ook ik.
Het is fijn om te horen wat je
goed doet, daar fleur je weer
een beetje van op. Nu mag ik
meestal niet klagen, ook op de
columns die ik schrijf krijg ik
regelmatig leuke reacties.
Soms zit daar een tip bij, wat
ook mag, want daar leer je van.
Maar wat ik nu even nodig heb,
is dat schouderklopje van het
thuisfront. De waardering is
even ver te zoeken.
Met drie pubers in huis, weet
iedere ouder dat het niet gemakkelijk is. Het is normaal dat je allebei
iets anders van elkaar wil. En of je
nu 11 of bijna 21 bent, daarin zit
niet zoveel verschil. Ouders horen,
als het goed is tijdelijk, in de categorie minst favoriete personen.
Want ouders hebben regels en
afspraken en willen ook nog eens
dat je taken uitvoert. Voor ‘later’,
net zo’n stom woord als vroeger.
Daar kunnen ze helemaal niets
mee. Je moet als ouder dus enorm
oppassen dat je die woorden
zoveel mogelijk vermijdt.

Soms barst dan
toch de bom

Ingezonden brief

Nuttig omdat ze CO2 en water vastleggen. Nuttig omdat ze een verkoelend effect hebben op de omgeving.
Nuttig omdat ze stress verminderen
bij mensen, En nuttig omdat insecten
en vogels er voedsel en beschutting
vinden. Ik vind het echt onbegrij-

Column

Waardering

Bespreking poll week 06

Slechts een krappe meerderheid, 54 procent,
vindt dat de leerlingen de 11e van de 11e vrij
moeten krijgen om de aftrap van het carnavalsseizoen mee te kunnen maken. De overige 46
procent vindt het maar onzin. “Ze hebben toch

Karin vertelt

staan. Leg uit wat het nut is van de
bomen en zorg dat onze oude bomen
behouden blijven voor volgende
generaties.
met vriendelijke groet,
Miriam Willems, Meijel

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.

De kids daarentegen, vragen je hun
taxi, agenda, huishoudster, geldverstrekker, huiswerkbegeleider,
personal coach, enzovoorts te zijn.
O ja, en vooral niet vervelend of
ouderwets. En of je al die dingen
het liefst gisteren al voor mekaar
wilde hebben. Het ruilmiddel wat
altijd werkte, een knuffel, wordt
steeds zeldzamer. Mijn onvoorwaardelijke liefde wordt dus flink
op de proef gesteld. Dat gaat lang
goed, maar een lange periode van
slaaptekort helpt daar helaas niet
aan. Soms barst dan toch de bom.
Knap ongezellig.
Die knuffel of dat spontaan
gebrachte kopje koffie zorgen
ervoor dat je er weer even tegenaan kan. Het laat zien dat ook al
zijn ze het niet met alles eens wat
je vraagt, ze zien dat je toch je best
doet. En ja, we weten dat we soms
als onze eigen ouders klinken,
hoe stom dat ook is. Later zullen
ze dat begrijpen, maar voor nu is
het gewoon volhouden. Een kopje
koffie dan maar?
Karin
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GEMEENTE PEEL EN MAAS
ORGANISEERT I.S.M. CV DE KOOK BAOLDER

Kos Erger

Entree gratis

Programma

Alle inwoners van Peel en Maas
zijn van harte welkom bij de
Sleuteloverdracht op vrijdag
21 februari a.s. in zaal Unitas/
Habets in Baarlo.

17.50 - 18.05 uur
Ontvangst verenigingen in Baarlo

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

18.20 - 21.00 uur
• Alle prinsen en verenigingen
• Kos Erger (winnaars
presentatieprijs P&M Liedjesfestival)
• Alaaf Airlines (winnaars
P&M Liedjesfestival)
• Toddezèk
• DJ Rob van Soest

18.10 - 18.20 uur
Ontvangst reguliere bezoekers

s
Alaaf Airline
Toddezèk

vanaf 21.00 uur
Programma De Kook Baolder

VRIJDAG 21 FEBRUARI 17.50 UUR
ZAAL UNITAS/HABETS IN BAARLO

© Foto’s artiesten: Eigen Facebookpagina’s
© Foto’s prinsen: Alle verenigingen / HALLO

BJORN
& MIEKE

Feestlocatie: Wilhelminastraat 11A in Baarlo

Vastelao!vend
same
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gemeente

nieuws

week 07 / 13 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 aangeven van geboorte of overlijden op maandag 24 februari én
dinsdag 25 februari kunt u terecht 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.

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

Luier- en
incontinentiecontainers
In de gemeente Peel en Maas staan in elk dorp ondergrondse containers voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas-zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken
zijn gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder hoge druk en hoge temperatuur
verwerkt en gerecycled zodat ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten worden
afgebroken.
Wat wel en wat niet?
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties containers
Op de digitale afvalkalender (www.afvalkalender.peelenmaas.nl) kunt u de dichtstbijzijnde
afval breng locatie vinden bij u in de buurt.

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!

Te koop bij openbare inschrijving

Gemeente Peel en Maas
verkoopt landbouwpercelen
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

Pachtgronden
De gemeente Peel en Maas gaat enkele percelen landbouwgrond opnieuw in pacht
uitgeven. Deze percelen worden via openbare inschrijving -tegen vooraf vastgestelde
pachtvergoedingen- uitgegeven.
Inschrijving
• Inschrijven kan tót uiterlijk vrijdag 21 februari 15.00 uur.
• U kun het inschrijfformulier inleveren op het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1, 5981 CC in Panningen.
Gunning
• Opening enveloppen en gunning door het college van Peel en Maas vindt in week 9 (24 tot
28 februari) plaats en de gunning wordt aan de inschrijvers bekend gemaakt.
Kavelwinkel
Op www.peelenmaas.nl/kavelwinkel > ‘Pachtgronden’ vindt u het inschrijfformulier en
informatie over de aangeboden pachtgronden.

Aanvullingen
gemeentegids 2020 - februari
Pagina 17: Hulp bij het Huishouden
Onderaan in kolom 2 ‘Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Dorpsondersteuner Maasbree:
• Mia van Gils, tel. 06-18 83 47 57
• Liset Janssen, tel. 06-18 60 83 14
e-mail: dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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11-vragen aan prins Dave van CV Kuus oeht Kepèl Panningen

‘Ooit zouden ze mij als
prins vragen’

WAE WINSE
'OZZE
JUMBO PRINS'

(en uch allemaol)) unne sjoene
vastelaovend!

Hosse, de
polonaise of
unne wave, deze
vastelaovend gaon
wae fieëste mèt
d’n Dave!

Wie ben je?
Dave Litjens (d’n Dave). Ik ben 41 jaar, getrouwd met
Sanne Litjens-Krekels. Samen hebben we vier kinderen:
Jason (9), Jenna (7), Jazz (3) en Joy (2).

Waar werk je?
Ik werk al bijna achttien jaar in de penitentiaire inrichting (gevangenis) in Roermond. Daarnaast werk ik
sinds augustus enkele uren bij supermarkt Jumbo in
Panningen als bezorger.

mij staat. Maar ik kan ook niet zonder Jason, Jenna, Jazz en
Joy, mijn adjudant René en alle andere leden van de Kuus.
Anders ga ik misschien te hard los. Maar ook mijn vrienden
die er hopelijk ook vaak bij zijn, de familie en schoonfamilie en in het bijzonder mijn moeder en schoonmoeder.
Want zij zullen wat vaker op de kleinste twee passen met
deze dagen. Uiteraard kan ik ook niet zonder genoeg bier,
af en toe een Desperados tussendoor, en heel veel plezier.

Dat was geweldig. Ik heb als klein ‘menke’ altijd tegen
mijn moeder gezegd dat ik ooit prins van de Kuus wilde
worden. En ik ben altijd vol blijven houden tegen iedereen dat ze mij ooit een keer zouden komen vragen.
Maar toen het eindelijk zover was, stond ik wel een
beetje met de mond vol tanden. Maar uiteindelijk is die
droom dus toch uitgekomen.

Wat maakt jou als prins uniek?

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?

Dat houd ik nog eventjes voor mijzelf. Daar komt iedereen vanzelf achter met de ‘vastelaovend’. Sommige dingen moet je nog even geheim houden.

Aangezien iedereen mij ‘d’n Dave’ noemt, wilde ik daar
iets mee doen. Die laatste zin had ik dan ook zó klaar.
Maar ik was aan het zoeken naar iets dat daar op rijmde
om de eerste zin mee af te sluiten. Op een gegeven
moment schoot mij de ‘wave’ door mijn hoofd. Aangezien
ik ook een voetballiefhebber ben, dacht ik: dat is hem!
De rest was toen niet zo moeilijk meer.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
De laatste jaren is het een traditie geworden op vastelaoveszondag met zijn allen naar de kindermiddag in
‘Kepèl’ te gaan. En tegen de tijd dat de kinderen het
beu zijn, gaan we met zijn allen iets eten bij ons thuis.

Wat is je mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
Poeh, dat is een lastige. Er zijn zoveel mooie herinneringen. Als ik iets recenter terugdenk, dan denk ik
aan drie jaar geleden op de eerste editie van de Bonte
Boete Belaeving (BBB) in Panningen. Met alle, toen nog
drie, kinderen naar de BBB. De twee oudsten renden
rond en hadden de tijd van hun leven. De kleinste was
toen zo’n twee maanden oud en die heeft de hele dag
op mijn vrouw haar buik in zo’n draagzak gehangen.
Ik mocht tegen iedereen vertellen dat we in verwachting waren van onze jongste. Een geweldige dag.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’
echt niet zonder?
Sowieso zonder mijn vrouw Sanne die in alles achter

VAN DE MAEDJES VAN A4

VROUWENMODE Panningen

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

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

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
Hier moet ik zeggen: alle nummers van De Breurkes, waar
mijn adjudant René er één van is. Maar ook, en dat is al
van kleins af aan, het liedje ‘Prins, dèt wil ich waere’ van
de Postbuhle. ‘Nao ‘t Zuuje’ van Lex Uiting hoort er ook
bij; zeker sinds dit jaar. Ik werd op een donderdagavond
gevraagd en de dag erna moest ik om 06.30 uur beginnen. Ik stapte even voor 06.000 uur in de auto, zette de
radio aan en hoorde dit nummer. Als dat geen toeval is
geweest...

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?

Proﬁciat
prins Dave I

alaaf
advies administratie aandacht
a-drie.com

We winse Prins Dave I en idderein
unne sjoene carnaval toe

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens
de ‘vastelaovend’?
‘Sonnigse soep met bulkes in tomatesaus’ of kip boursin
op een ‘brudje’ van Bakkerij Jacobs, gemak door ‘os mam’.
Heerlijk. Al moet ik zeggen dat Sanne het de laatste jaren
goed af heeft gekeken, want die maakt het ook verdomd
lekker klaar. Op Aswoensdag laat ik de ‘hieringslaaj’
zeker niet liggen. Die mag overigens ook gewoon van de
Jumbo zijn.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor
jou écht afgelopen?
Dat zal al een beetje op de dinsdagavond zijn, verwacht ik.
Maar echt afgelopen is het pas op Aswoensdag als we lekker met zijn alleen nog even napraten onder het genot van
een glaasje bier en genieten van een ‘viske’ met natuurlijk
‘hieringslaaj’.

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

PROFICIAT
DAVE I !!
MAAK ER WAT
MOOIS VAN!

1302 \ verenigingen
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75 jaar De Maasruiters Kessel

De club van ‘paardenmensen’
Rijvereniging De Maasruiters in Kessel begon als clubje van de Jonge Boeren die werkpaarden bezaten.
Nu, 75 jaar later, is de club voor ‘mensen met paarden’ meer een club voor ‘paardenmensen’ geworden. De jubilerende club organiseert zaterdag 15 februari een reünie met feestavond op manege De Vosberg in Panningen.

Proﬁciat prins Dave I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
Wae felicitere prins Dave I
van de Kuus oeht Kepèl!
Sjoen gekapt en gesjoare is d’n Dave prins gewoare.
Ut fieës kin nou beginne, want d’n Dave is binne…
Sjoene Vastelaovend van Team Change!

Raadhuisstraat 3, Panningen
077 - 307 1203
www.changeyourself.nl

Proficiat
!
I
e
v
a
D
s
n
i
Pr
MARKT 128132, PANNINGEN / WWW.GOEDTOEVEN.NL

DOTJE FELICITEERT
D’N DAVE
GENIET ERVAN

• verkoop
• leggen
• onderhoud
• reparatie
• Verkoop
• Reparatie
• renovatie
• Leggen
• Renovatie
• trap-renovatie
De vloerenspecialist!
enspecialist!
• Verkoop
• Onderhoud • Reparatie
• Trap-renovatie
• Leggen
• Renovatie
Profi
ciat
Prins
I
Wij
zijn
GEOPEND
met
de
Moonlight Dave
Shopping Meijel!
• Onderhoud
• Trap-renovatie

De vloerenspecialist!

www.lemmenparket.nl
www.lemmenparket.nl

Wij zijn GEOPEND met de Moonlight Shopping Meijel!

Het befaamde achttal van De Maasruiters begin jaren 70 dat meerdere keren Limburgs en Nederlands kampioen werd

Enkele jonge Kesselse boeren die lid
waren van de Jonge Boeren van de
Limburgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) besloten na de hoogmis op
tweede kerstdag 1945 zich te verenigen in een rijvereniging. “Ze wilden
na de oorlog weer iets van een verenigingsleven in het dorp opbouwen,
want dat was er niet meer”, vertelt
Kesselnaar Jeu Sturme. Hij is met
zijn 76 jaar één van de oudste leden
van de rijvereniging en sinds 1958
lid. “Bij die oprichters waren onder
anderen Sjraar Geraets, Jan Heijmans,
Pierre Staaks en Jo Dings. Jo, die secretaris van de vereniging van Jonge
Boeren was, zou ook degene zijn
geweest die de naam De Maasruiters
verzon; een verwijzing naar de Maas
waar Kessel aan ligt.” Er meldden zich
bij de oprichting 41 leden aan, van wie
er 18 zelf ook paard reden.

Paarden op het land
De manier waarop paarden driekwart
eeuw geleden werden gebruikt, is niet
meer te vergelijken met nu, vertelt
Jeu. “Bij de oprichting van de vereniging in 1945 en nog jaren daarna
werden paarden vooral gebruikt voor
het werk. De paarden waren nodig op
het land en als vervoer op de weg.
Daarvoor werden Groninger paarden
en Gelderlanders gebruikt; paarden
die bekend staan om hun krachtige
bouw. Dat is tegenwoordig met de
paardensport wel anders. Daar zijn
rankere paarden voor nodig met kwaliteiten die passen bij het presteren in
de sport.”

Zo veranderde De Maasruiters in de
loop der jaren van een club voor mensen met paarden, naar een club voor
‘paardenmensen’, stellen Jeu en huidig
voorzitter Gijs Willems (30). Daar zit
hem ook het grote verschil in paardrijden vroeger en nu in. Gijs: “Het is
echt een sport voor de liefhebbers.
Sommigen staan ermee op en gaan
ermee naar bed. Maar tegenwoordig is
een paard thuis houden niet gebruikelijk meer, want het kost een hoop geld.”

‘Gruuets op jeugdleden’
De Maasruiters telt inmiddels 67 betalende leden. “Het is wel lastig om
jeugdige ruiters te trekken”, aldus Gijs.
“We zijn één van de weinige verenigingen waar nog jeugd rijdt, maar het
aantal blijft stabiel. Desondanks zijn
we ‘gruuets’ op de leden die we hebben. En het blijft fantastisch om jonge
leden en hun pony’s te zien groeien en
steeds beter te zien worden.”
Ook Jeu en Gijs leerden ooit rijden op
een pony. Jeu: “Ik verkocht mijn konijnen voor 237,50 gulden. Daarvoor
kocht ik een pony die scheel keek, dat
vergeet ik nooit meer. Toen ik ponyaf was, verkocht ik hem weer en kon
ik er een halfbloedpaard van kopen.”
Ook Gijs herinnert zich zijn eerste
pony nog. “Die kostte 1.500 gulden
en heette Bobby. Ik kreeg hem voor
mijn communie. Tot die tijd waren er
geen pony’s meer bij De Maasruiters,
maar door mij en zeven leeftijdsgenoten, waaronder Michel Hendrix van de
gelijknamige stal, kwam dat weer. We
gingen op ponykamp, maakten ritjes

door het bos en hadden samen de
grootste lol. Een geweldige tijd. Het is
jammer dat dat er niet meer is.”

Reünie en feestavond
De Kesselse rijvereniging doet er alles
aan om het haar leden zo veel mogelijk naar de zin te maken, vertelt Gijs.
“Het is een individualistische sport,
dus het clubgevoel is niet hetzelfde als
bij een andere vereniging of zoals bij
een teamsport. Gelukkig kunnen we
bouwen op een groep van zo’n vijftien man die bijvoorbeeld mee wedstrijden organiseren. Dat is iets wat
we als kleine vereniging graag blijven doen voor onze leden en andere
ruiters uit de omgeving.” Dat is waar
de sport uiteindelijk om draait voor
De Maasruiters: voor en door de ‘paardenmensen’.
De Maasruiters organiseert in het
weekend van zaterdag 15 en zondag
16 februari de Limburgse kampioenschappen springen voor paarden op
manege De Vosberg in Panningen.
De reünie met feestavond voor leden,
oud-leden en ‘vrienden’ van de vereniging is op zaterdag 15 februari in de
foyer van de manege en begint aansluitend aan de finale van de klasse Z
en ZZ om 16.00 uur. Gemeente Peel en
Maas ondersteunt dit jubileum waarbij
wethouder Anget Mestrom zondag de
aanstormend talenten in de klasse B de
prijzen overhandigt.
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Dries Linssen Heerlen,
uit fotocollectie Jeu Sturme

Koebergbal in Baarlo
Jong Nederland Baarlo houdt op vrijdag 14 februari het Koebergbal in de blokhut van de vereniging. Naast de
komst van de ‘grote’ prins van Baarlo en de jeugdprinses, worden ook de prins en prinses van Jong Nederland
bekendgemaakt.
Onder toeziend oog van prins Rob van
CV De Kook en diens adjudanten Danny
en Ron en jeugdprinses Lieke en haar
adjudanten Guus en Tijn worden op
de avond de prins en prinses van Jong

Nederland Baarlo uitgeroepen.
De jongste groepen (7 tot en met 10
jaar) kunnen in de blokhut terecht van
19.00 tot 20.30 uur, de leeftijden van 10
tot en met 12 van 19.45 tot 22.00 uur

en de oudste groepen kunnen feesten
van 20.30 tot 00.30 uur. Naast de leden
van Jong Nederland Baarlo zijn ook alle
andere kinderen uitgenodigd om de
‘vastelaovend’ mee te komen vieren.
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11-vragen aan prins Joey I van CV D’n Hab Maasbree

‘Ik houd wel van een
afterparty’

Proﬁciat

077 307 6090

Joey I,

hjjsonnemans@home.nl
077 307 6090
Kanaalstraat
89
5986AE
Beringe
hjjsonnemans@home.nl

Wij en onze medewerkers wensen
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX
Kanaalstraat 89, 5986 AE Beringe
Luuk en Tom
onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
enWijeen
fantastische
carnaval
toe.Joey
Alaaf!
enHQHHQ
onze
medewerkers
wensen Prins
I
JH]RQG6
en adjudanten veul plezeer mit de vestelaovend!

9RRULQOLFKWLQJHQDGYLHVHQRSGUDFKWHQPEWWRWDOXZ
DJUDULVFKHORRQZHUN]DDPKHGHQFXOWXXUWHFKQLVFKH
ZHUN]DDPKHGHQJURQGYHU]HW RRNYRRUSDUWLFXOLHUHQ
NXQWXYULMEOLMYHQGFRQWDFWPHWRQVRSQHPHQ

Wij werken grenzeloos
groen en grondig
Tongerveldweg
Tel.(077)
(077)465
465
Tongerveldweg 17
17 --5993
5993NH
NH Maasbree
Maasbree -- Tel.
2121
9292

www.loonbedrijfseelen.nl
www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Rootz knipcafé
winst Prins Joey
en zien adjudante
Tom en Luuk
‘nne schoëne
vastelaovend.

LANDSCAPE DESIGN & VISUALIZATIONS

Wie ben je?
Ik ben Joey Sonnemans, ik
ben 29 jaar en ga in 2020
richting de ‘dirty thirty’.
Een mooi jaar dus om
prins van Maasbree te
worden. Samen met
mijn vriendin Patty
Severijns woon ik in
Maasbree en daar zal
ik ook nooit weggaan.
Ik heb daar mijn vrienden
waar ik nog altijd geregeld mee
samenkom om mee op stap te gaan.
Verder ben ik liefhebber van hardstyle-festivals en
-feesten en ben ik op zondag vaak te vinden bij
De Pool of in de voetbalkantine. Ik voetbal bij het
vijfde van MVC’19. Daarnaast sta ik samen met adjudant Tom af en toe als dj of mc op het podium.

Mô det no?
No ff neet

Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Sligro Food Group als accountmanager Foodservice in Limburg. Voornamelijk
in de regio Sittard, Midden- en Zuid-Limburg. Met
mijn Venlose tongval is het soms wennen voor de
klanten. Ik adviseer diverse horecaondernemers
in verschillende segmenten. Zo kom ik in diverse
horeca-outlets: van sportlocaties tot restaurants en
hotels.

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?
Het was voor mij even schakelen. Ik had net drie
dagen training gehad voor het werk en was bezig
mijn koffer uit te pakken. De vraag ging in eerste
instantie over een dj-optreden op het prinsenbal,
maar de vraag werd al snel omgedraaid: wat zou
je ervan vinden als het deze ‘vastelaovend’ om jou
draait? Toen was ik er even stil van. Een paar dagen
later heb ik mijn adjudanten Tom en Luuk gevraagd.

Ik had de zin bij Tom nog niet uitgesproken,
of hij zei al toe. Luuk dacht eerst dat het
een grapje was. Toen hij doorhad dat het
serieus was gaf hij mij een goedkeurende ‘boks’.

Wat maakt jou als prins uniek?
Dat ik dit jaar als eerste in Maasbree
de trilogie volmaak. Van jeugdprins in
2006 in ‘t Mafcentrum en kiëtenprins
van D’n Hollehoeb in 2013 tot prins van
CV D’n Hab in 2020. Eens zien wie dat gaat
evenaren.

www.drissendesign.com

|

Pr Profi
en ins J ciat
Lu ad oe
uk jud y
en anten I
To
m!

marc@drissendesign.com

|

06 19 37 12 91

Weej winse uch
unne schoëne
vastelaovend

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Dat heel Maasbree samenkomt op zondagmorgen naar
‘zonnigmorge dit waar D’n Baum’. Ongelofelijk hoe
dit de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een echte
‘Britse’ traditie. Al heb je het op zaterdag nog zo bont
gemaakt, hier moet je bij zijn. Ik ben dan ook trots
dat ik al diverse jaren deel uitmaak van deze commissie. Verder is altijd traditie in onze vriendengroep om
naar de ‘Boètezitting’ in Venlo te gaan. Dat moet ik dit
jaar aan mij voorbij laten gaan, maar wel met een hele
goede reden.

Wat is je mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
Ik werd al in de buggy meegenomen door pap en mam
om ‘vastelaovend’ te vieren, dus ik heb ontelbare herinneringen. Bijvoorbeeld dat ik in 2006 jeugdprins was
in Maasbree samen met mijn vriendengroep van No ff
Neet, we diverse vastelaovesnummers maakten met
NFN Records en waar we in 2014 bijna de finale haalden bij GIEL! op 3FM en diverse optredens gaven daardoor.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt niet zonder?
Ik weet dat mijn adjudanten het mij moeilijk gaan

Proﬁciat prins Joey I
en adjudanten Tom en Luuk!
Oude Heldenseweg 8c | Maasbree | www.hermansloonbedrijf.nl

1302 \ verenigingen

maken en mij voor de gek
gaan houden. Het is ook een
beetje een sport, daarom kan
ik niet zonder die twee. Het
moet een beetje rebels en
leuk blijven. Verder natuurlijk
mijn vriendin, ook al heeft ze
het soms wat moeilijk met
mij want ze regelt superveel,
en alle ouders en schoonouders van het trio. Ze hebben
al veel werk verzet en helpen
ons om alles ook geregeld te
krijgen. Samen met D’n Hab
en Maasbree gaan we er dit
jaar een te gek feestje van
maken.

Wij wensen
Prins Joey I
proficiat!
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl
Restaurant is tijdens de carnaval normaal geopend

Welk liedje hoort bij jouw
‘vastelaovend’?

GROESWEG 17, MAASBREE - TEL. 077 465 73 79

Wij feliciteren prins Joey I
en zijn adjudanten
Proﬁciat prins Joey I

Weej beej Work and Stay winse prins Joey en
adjudanten Tom en Luuk unne schoëne vestelaovend!

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proficiat prins Joey I

samen bouwe we ‘nne schoëne vestelaovend
Venloseweg 21 | Maasbree | (077) 465 12 59
info@bpgwijnen.nl | www.bpgwijnen.nl

Installatiebedrijf

Lei Blomen

Proficiat
Prins Joey I !

Open
Deuren
Proficiat prins Joey I
dagen
10en
enadjudanten
11 oktober

Tom en Luuk!

van 11.00 tot 16.00 uur

www.haardstede.nl of FaceBook

Venlose vastelaovesmuziek
is het beste wat er is. Als we
als dj-groep optreden tijdens ‘vastelaovend’ proberen we altijd een perfecte
mix te draaien. De klassieker
‘Merieke en zienen huzaar’
en ‘Euverkant van de nach’
staan wel hoog op mijn lijst.
Maar zo kan ik nog wel even
doorgaan. En niet te vergeten: alle klassiekers van No ff
Neet en de kneiters van 2020
van NFN Records: HABBA
- Zoëpe Kroëpe en ‘Heej is
Sonnemans’.

Hoe ben je op jouw spreuk/
motto gekomen?

Work and Stay
flexibele huisvesting
www.workandstay.nl - 077 465 0774

PROFICIAT!

en adjudanten
Tom en Luuk

Alsem 16 • 5993 HJ Maasbree • T 06 - 11 56 33 10
E info@leiblomen.nl • www.leiblomen.nl
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Het moest een beetje rebels
en niet te degelijk. Dat zou
niet bij mij passen. No ff
Neet is mijn vriendengroep
en het is wel belangrijk dat
die genoemd wordt. We zijn
opgericht in 2002, begonnen in een caravan en later
verdergegaan in een tuinhuis.
Daar hebben we vele dagen,
weekenden en afterparty’s
doorgebracht. Helaas hebben we als groep ook wat
mindere leuke dingen meegemaakt en daarom is No ff
Neet belangrijk voor mij.

Wat is jouw ultieme
gerecht
tijdens de ‘vastelaovend’?

WWW.RUUDVERHAAG.NL

Proficiat
I
prins Joey en
t
en adjudan

k

Tom & Luu

www.hermanvaessen.nl

Proficiat Prins Joey I

en
adjudanten
Tom en Luuk

Ik weet dat ze bij Eeterij
Eigentijds in Beringe een hele
goede chef hebben waar je
terecht kunt voor meer dan
een gezinszak friet met frikandel. Hij maakt voor mij
altijd overheerlijke gehaktballetjes in tomatensaus en
heerlijke ‘kaojeschaotel’. Dat
is dus het gerecht met de
‘vastelaovend’ voor mij.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou
écht afgelopen?
Eigenlijk zoals iedereen op
dinsdag als we als trio de
steek hebben afgezet en de
bel is gegaan. Maar ‘Bree is
Bree’ en op woensdag hebben we nog een programma
met ‘koffie drinken’, ‘hieringschelle’ en aansluitend de
receptie van de kiëtenprins.
Dat gaat meestal door tot in
de late uurtjes met een echte
afterparty. En aangezien ik
van de ‘afters’ ben, zal het
daar wel eindigen voor mij.

20

verenigingen \ 1302

11-vragen aan prins Rogér II van CV De Kevers Kessel

‘Vastelaovesmuziek maakt de avond’
met jeugdprins Pim. Met de ouders
van Pim was er een enorm goede klik
en de vader van Pim is nu ook één
van mijn adjudanten.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’
echt niet zonder?
Heel simpel antwoord eigenlijk: de
goede en juiste vastelaovesmuziek. Muziek maakt de avond en is
zó belangrijk. Ik draai normaal ook
zelf muziek in Kessel tijdens diverse
dagen van de ‘boerebroelof’ waar ik
‘hof-dj’ ben.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
Ik denk dat het nummer ‘Vrunj tot de
allerleste runj’ van Spik&Span van
dit jaar alles zegt over de ‘vastelaovend’. Als je de tekst van dit nummer beluistert, beantwoordt dit het
gevoel van de hele ‘vastelaovend’.

Hoe ben je op jouw spreuk/motto
gekomen?
Dat kwam na een middagje sparren met mijn adjudanten. We wilden
graag onze (bij)namen in de spreuk.
Bij het rijmen op ‘Sjier’ kwamen we al snel op ‘te kiër’.
Samen moet je de ‘vastelaovend’ vieren en toen
waren we eruit.

Same te kiër,
met Vroom,
Bruune en Sjier
Wie ben je?
Rogér Vromans, bijnaam Vroom.
Ik ben op 20 januari, 2 dagen
na het uitkomen als Keverprins,
47 jaar geworden. Ik ben heel
gelukkig getrouwd met mijn
jeugdliefde Sylvia, waarmee ik al
dertig jaar samen ben. We hebben samen 2 kinderen: Maud,
17 jaar en tevens mijn dansmarietje, en Thymen van 13 jaar.

Waar werk je?
Ik werk bij ARSprintmedia in
Roermond als accountmanager. We maken in deze tijd voor
heel veel carnavalsverenigingen

drukwerk. Onder andere de posters,
uitnodigen en diverse gazetten.
Erg leuk om mijzelf nu samen met
mijn adjudanten René en René op
de kaft van ons eigen gazet te zien.

Hoe was het om tot prins te
worden gekozen?
Ja, fantastisch natuurlijk. Ik kreeg
na het uitkomen van iemand een
appje: ‘Dit heb je toch echt zelf verdiend, want als je als grijze muis
door het leven gaat, zal je vermoedelijk hiervoor nooit worden
gevraagd’. Ik vond dit wel een mooi
compliment en misschien zegt dit
wel alles.

Wat maakt jou als prins uniek?
Iedereen is uniek toch? Ik denk dat je
zo’n vraag niet zelf kunt beantwoorden. Daar moeten anderen maar een
mening over geven. Ik ben eigenlijk
wel altijd mezelf, in welke rol dan ook.
Zowel privé als zakelijk. Ik hoef nooit
een zogenaamd masker op te zetten.
Ik denk ook niet dat dat werkt.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Traditie is dat ik me elk jaar helemaal
vastbijt in de vastelaovendmuziek,
vooral de deelnemers aan het LVK en
de Venlose muziek die ik altijd erg
mooi vind. Ik voorspel volgens mij dit
jaar voor de tiende keer altijd erg uit-

gebreid
de uitslag
van LVKfinale. De eerste
zeven jaar had ik de winnaar goed. De laatste twee jaar had ik
Bjorn & Mieke op de eerste plaats en
volgens mij was heel Limburg het ook
met mij eens, maar helaas zit ik er de
laatste twee jaar naast.

Wat is je mooiste herinnering
aan de ‘vastelaovend’?
Dat was het jaar dan mijn dochter
jeugdprinses werd in 2017. Dat jaar
hebben we de ‘vastelaovend’ van
heel dichtbij meegemaakt, samen

Wat is jouw ultieme
gerecht tijdens
de ‘vastelaovend’?
Na goed gefeest te
hebben is een frietje
met zuurvlees en mayonaise heel erg lekker.

Wanneer is de ‘vastelaovend’
voor jou écht afgelopen?
Eigenlijk is de ‘vastelaovend’ altijd
aanwezig bij mij. Ik ben na de dinsdag vaak de carnavalsnummers echt
wel moe omdat ik ze in paar weken
tijd wel heel veel heb gehoord, maar
in bijvoorbeeld april kan het best zo
zijn dat er weer nummers bij ons in
huis worden gedraaid. En voor de 11e
van de 11e zitten wij allang weer in
de stemming om ons op te maken
voor volgend seizoen.

De Beringse Kuus

Prinsenreceptie Beringse Rick I
Kuuzetempel De Wieksjlaag is op zaterdag 15 februari het decor
van de receptie van prins Rick I en het jeugdprinsenpaar Boy I en
Nikkie I. Tussen 20.11 en 22.11 uur is het mogelijk de heersers van
De Beringse Kuus te feliciteren. Eerder op de dag vinden het ziekenbezoek en het ophalen van de optochtnummers plaats.
De avond in De Wieksjlaag begint
om 19.00 uur. De Beringse carnavalsvereniging staat dan stil
bij haar jubilarissen. Tussen
20.11 en 22.11 uur kunnen Rick
I, jeugdprins Boy I en jeugdprinses Nikkie I gefeliciteerd worden.
Daarna begint het feest met dj
Rob Zelen en is er een verrassingsoptreden van een LVK-finalist.
Eerder op de dag gaat prins Rick

al met diverse bestuursleden op
pad om fruitschalen uit te delen
bij de mensen die door omstandigheden geen ‘vastelaovend’ in
de Kuuzetempel kunnen vieren.
Tussen 13.00 en 14.00 uur kunnen
de optochtnummers afgehaald
worden bij café De Nabber. Het
motto voor de optocht is dit jaar
‘Achtersteveure, ongerstebove,
angersum!’
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‘Kessel op
zien bes’
wordt
stichting

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

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

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

De organisatie achter de benefietavond Kessel op zien bes taege
ALS heeft de naam veranderd in
stichting Kessel op zien bes. Op die
manier denkt de de stichting op
langere termijn zich in te kunnen
blijven zetten voor maatschappelijke belangen.

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

info@abridak.nl
www.abridak.nl

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

www.dorssers.eu

renoveren en vernieuwen

Baarskampstraat 29
5995 AT Kessel

Heldenseweg 6a
5995 RP Kessel

t 077 462 92 09
f 077 462 92 32
m 06 54 30 15 31

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

De benefietavond, die plaatsvindt op
donderdag 5 maart, wordt georganiseerd door vriendengroep De Vlaegels
uit Kessel om geld in te zamelen voor
onderzoek naar de spierziekte ALS.
De groep besloot de avond op te zetten 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.

info@abridak.nl
www.abridak.nl

info@dorssers.eu

Proﬁciat prins Roger II

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Rolstoelauto

S C H ATO R I Ë - D A K B E D E K K E R S S I N D S 1 9 4 1

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

Renovatie • Verbouw • Nieuwbouw

Proficiat PRINS ROGER II
en ADJUDANTEN
RENÉ EN RENÉ!
Weej winse uch unne
SJOËNE VASTELAOVEND!

Met unne Prins oet ut Schatorië Nest
krieg gea de vasteloavond van Ugch leave!

W W W. S C H ATO R I E . N L

Molenstraat 33
5995 BH KESSEL
T (077) 462 28 37
F (077) 462 29 53
M 06 53 27 02 62

Weej winse Prins Roger II
en zien adjudante unne
sjoëne Vastenaovend!

neptunus.eu

Len I
heerser
senioren
Baarlo
Bij de seniorenzitting van
Vastelaovesvereniging
De Kook uit Baarlo werd
op zaterdag 8 februari
Len Gielen onthuld als
seniorenprins van het
dorp. De adjudanten van
de nieuwe prins zijn
Piet Amendt en Jeu
Theeuwen. Het motto van
het trio luidt: ‘Noeit te
aod, öm dich jónk te
veule…!’.

Op vrijdag 7 februari besloten de
leden van de organisatie om de naam
te veranderen en er een stichting van
te maken. Ook is de nieuwe stichting
een samenwerking aangegaan met
stichting ALS op de weg. “Mobiliteit
is voor Angèle heel belangrijk om de
dagelijkse dingen zo lang mogelijk te
kunnen blijven doen”, aldus de stichting. “Het kost haar iedere keer erg
veel kracht en energie als ze met een
personenauto naar de winkel gaat.
Een rolstoelauto is een goed hulpmiddel om daar bij te helpen. Vanuit
stichting ALS Nederland worden er via
stichting ALS op de weg rolstoelauto’s
verhuurd aan mensen die het keihard
nodig hebben.”
Het probleem daarbij is dat de vraag
groter is dan het aanbod. Dat betekent dat Angèle op een wachtlijst
komt te staan. Tijd om te wachten
is er niet, aldus de nieuwe stichting.
Dus trok Eric Zeelen, initiatiefnemer
van ‘De Vlaegels’, de stoute schoenen aan en een gesprek met stichting
ALS op de weg volgde. “Voorrang op
de wachtlijst is logischerwijs niet te
verkrijgen, maar stichting ALS op de
weg juichte ons initiatief toe en stond
er volledig achter om een rolstoelauto te kopen.” De rolstoelauto wordt
gefinancierd door de stichting Kessel
op zien bes.
In samenspraak met de stichting ALS
op de weg sprak stichting Kessel op
zien bes af dat de rolstoelauto beletterd wordt met de namen van beide
stichtingen en ‘stichting Kessel op
zien bes’. “Op het moment dat familie
Pieters de rolstoelauto niet meer zal
gebruiken, wordt in de regio gekeken
wie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen”, laat de stichting weten.
“Van een gedeelte van de donaties
is de rolstoelauto aangeschaft en
deze wordt beschikbaar gesteld aan
de familie Pieters. De overige donaties worden rechtstreeks gedoneerd
aan stichting ALS Nederland. Op deze
manier worden zowel stichting ALS
Nederland als stichting ALS op de
weg gesteund.”
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Met huisarts

Beringse Orgelkids
Leerlingen van groep 6 van basisschool Onder de Linden uit
Beringe bouwden vrijdag 7 februari in het missiehuis van de
paters Lazaristen in Panningen zelf een klein orgel, samen met
een orgelbouwer. Dit werd gedaan binnen het educatieve schoolproject Orgelkids.

Alzheimer Café Peel en Maas
Het Alzheimer Café Peel en Maas van februari vindt plaats op dinsdag 18 februari. Gastspreker bij de editie is
de Kesselse huisarts Loozen.
Tijdens de bijeenkomst kunnen mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en praten over
dementie en verwante thema’s.
‘Of iemand nu bang is om dement
te worden, onlangs heeft gehoord

dat hij dementie heeft, zorgt voor
iemand met dementie of er beroepshalve mee te maken heeft, iedereen
is welkom’, aldus het Alzheimer Café.
Alzheimer Café Peel en Maas vindt
plaats in gemeenschapshuis ‘t Erf in
Egchel. De inloop is vanaf 19.00 uur
en de aanvang van het programma is

om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk om 21.30 uur afgesloten. De toegang is gratis. Neem voor meer
informatie contact op met avondcoördinator Alzheimer Café regio Peel
en Maas Annie Vissers-Janssen via
06 12 38 14 65.

Ut Vreug Vastelaoves Konzert
Minsekinder en Ton Engels staan donderdag 20 februari op het podium van Ut Vreug Vastelaoves Konzert.
Het evenement is de jaarlijkse aftrap van de ‘vastelaovend’ en vindt plaats bij DOK6 in Panningen.
Ut Vreug Vastelaoves Konzert wordt
georganiseerd in aanloop naar de
drie dagen van carnaval. Het evenement is voornamelijk bedoeld voor de
oudere liefhebbers van het feest. Er
worden voornamelijk Venlose ‘vaste-

Met het project Orgelkids wil
organisator Orgelkring Peel&Maas
de jeugd meer interesseren voor
het instrument en het CavailléColl-Mutin-orgel in de kapel
Lazaristen in Panningen. Kinderen
maken zo kennis met techniek en
de historie van het instrument.
“De jongens en meisjes zaten op
het puntje van hun stoel te luisteren en stelden goede vragen”,
aldus Jos van Bommel van de
orgelkring. “Tot in het kleinste
detail hebben ze een klein orgel-

tje gebouwd, waarna iedereen
even mocht spelen en de twee
pompjes van de luchtvoorziening
mocht bedienen.”
Ter afsluiting gingen de leerlingen naar het orgel in de kapel,
dat ze ook even mochten bespelen. “De kinderen waren verbaasd over wat een geluid er uit
zo’n instrument komt”, aldus Van
Bommel.
Beeld: groep 6 basisschool
Onder de Linden Beringe

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Berg € 10,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 8,00
Helden rondom St. Lambertusweg € 7,50
bedragen per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

laovesleedjes’ ten gehore gebracht.
Deze editie staat de Limburgse band
Minsekinder op het podium, die
optreedt met eigen werk en bekende
liedjes als ‘Dans Marietje’, ‘Kom in
mien erm’ en ‘Minsekinder waat ein

maedje’. Ook singer-songwriter en
gitarist Ton Engels uit Helden staat op
het podium.
De deuren van DOK6 gaan om 21.00
uur open. Het programma begint om
21.30 uur.

Kessel-Eikse carnavalsmiddag voor
50-plussers
De KBO en de carnavalsvereniging van Kessel-Eik houden op zaterdag 15 februari de 50+ carnavalsmiddag.
Zoals de naam al zegt, is de middag vol humor, zang en dans bedoeld voor mensen ouder dan 50 jaar.
De middag wordt gehouden in
Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik.
De organisatie is in handen van KBO
Kessel-Eik in samenwerking met

carnavalsvereniging De Eikkaters en
Ut Gemeinsjapshoes. Het programma
van de ouderenmiddag begint om
13.30 uur. Verschillende artiesten pas-

seren de revue om zo de 50-plussers
in de zaal te voorzien van een leuke
middag in het teken van carnaval.

Onthulling boerenbruidspaar in Baarlo
Boerebroelof Baolder maakt op zaterdag 15 februari bekend wie op ‘vastelaovesdinsdag’ met elkaar in de
onecht verbonden gaan worden tijdens de boerenbruiloft. Het thema van de boerenbruiloft is dit jaar ‘t Boere
Circus van de Omnibus. De onthulling vindt plaats bij zaal Habets in Baarlo.
Het BoereCircusBal, zoals de naam
van de onthulling luidt, begint om
20.00 uur. De deuren van de zaal zijn
al vanaf 19.00 uur geopend. Na een

voorstelling in het teken van circus worden de twee bruidsparen
later op de avond bekendgemaakt.
De BoereCircusBroelef vindt plaats op

dinsdag 25 februari vanaf 15.30 uur bij
zaal Habets in Baarlo.

‘Gans Baolder oppe kop’

Groeëte Baolderse Sjoeëleoptoch
Voor de tweede keer organiseren basisscholen De Diamant en De Omnibus, Hoera Kindercentra, carnavalsvereniging De Kook en Jeug Vastelaovend Baolder (JVB) samen een grote scholenoptocht. Die vindt plaats op
vrijdag 21 februari.
“Vorig jaar was dit een groot succes en wij hopen dit jaar op nog
meer toeschouwers”, aldus de organisatoren. Het thema van de Groeëte
Baolderse Sjoeëleoptoch dit jaar is
‘Weej zette gans Baolder oppe kop’,
oftewel ‘Wij zetten heel Baarlo op

zijn kop’. Dit wordt door alle deelnemers aan de optocht op geheel eigen
manier uitgebeeld. De optocht is tussen 10.00 en 11.00 uur. De route start
op Huissen bij basisschool De Omnibus
en gaat via de Helling, Hoogstraat,
Grotestraat, Brouwersstraat, Fuusstraat,

Zuivelstraat en de Wilhelminastraat.
Daar gaan de leerlingen van
De Diamant bij zaal Unitas naar binnen. De leerlingen van De Omnibus
keren via de Wilhelminastraat, Albert
Neuhuysstraat, Helling en Huissen
terug naar school.

Jeugd van Vreuger Bal in Beringe
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus houdt op woensdag 19 februari het jaarlijkse Jeugd van Vreuger Bal.
De avond voor 55-plussers vindt plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag in Beringe.
Bij het Jeugd van Vreuger Bal wordt
een verkorte versie van de bonte
avonden vertoond. De avond start
om 18.00 uur met een Limburgse
koffietafel. Ook prins Rick I en
kapelaan Roger Maenen schuiven

daarbij aan. De optredens beginnen vanaf 20.00 uur. Van Beringse
bodem komen De Beringse Blumkes,
Splash, Sjottelslette, Aod Prinse,
Sjlaagwerkgroep en Onkroet Vergeit
Neet. Daarna volgt nog een buut van

Pierre van Helden en de avond wordt
rond 22.00 uur afgesloten door Coen
Janssen uit Baarlo. Aanmelden kan bij
Thera Janssen (KBO) of Gaby van der
Leeden (De Beringse Kuus).
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Kunstwerk voor Sunny
Informatieloket
Het Sunny Informatieloket in Panningen is binnenkort een kunstwerk rijker. Op dinsdag 18 februari wordt er een kunstwerk onthuld van ‘recycle’-kunstenaar Herman van Dijnen uit Grashoek.
Het kunstwerk is gemaakt
door Herman van Dijnen van
Boswachterij de Kievit in Grashoek
en moest een nieuw herkenningspunt worden voor het Sunny
Informatieloket. Dit loket is gevestigd in Duurzaamheidscentrum Peel
en Maas op de John F. Kennedylaan

in Panningen en maakt deel uit van
de Sunny Community, een duurzaamheidplatform voor burgers.
Het kunstwerk is gemaakt van gerecyclede objecten. Het beeld wordt
om 12.00 uur onthuld door Auke van
der Linde, actief in de werkgroep
Kunstroute Peel en Maas.

Meer bezoekers voor Museum
Peel en Maas
Museum Peel en Maas in Helden trok vorig jaar duizend bezoekers
meer dan in 2018. In 2019 wisten 3.000 bezoekers het museum te
vinden, dat datzelfde jaar een verandering in naam en huisstijl onderging. Voor dit jaar staan al diverse tentoonstellingen op de planning.

‘Gooije gronk’ op de grens
De Beringse Kuus heeft zich gemengd in de strijd tussen de twee rivaliserende carnavalsverenigingen
De Dörper Kuus en de Kuus oeht Kepèl. De Heldense vereniging had om de buurvereniging te plagen een
eigen bord gezet bij het welkomstbord van de Panningse vereniging. Inspelend op de Panningse inzending
voor het LVK (De Breurkes - Gooije Gronk) stond er op het bord te lezen dat de vereniging ‘uch gaer trök
zuut op gooje Dörper grónk’. De Beringse Kuus besloot daar letterlijk een schepje bovenop te doen en een
flinke hap ‘gooje Beringse gronk’ te storten bij het bord.

Afsluiting cursus

Ommetje Mariapeel met IVN
Als afsluiting van de landschapsgidsencursus 2018/2019 van IVN Helden wordt er op zondag 16 februari het
ommetje Mariapeel gelopen, door het gelijknamige hoogveen-achtig natuurgebied. Vertrek is vanaf het
gebouw van IVN aan de Kloosterstraat in Helden.
Ria Nabben en Wiel Berden van natuureducatieorganisatie IVN Helden hebben
het ommetje gemaakt. Ze willen de
deelnemers aan de wandeling meenemen door de tijd en zo een beeld
proberen te schetsen van de ontwikkelingen in het gebied, dat in gemeente
Horst aan de Maas ligt.
Het ommetje start met een inleiding
over het ontstaan van het hoogveen,

De toename in het aantal bezoekers is volgens het museum
voornamelijk te danken aan
de opening van twee tentoonstellingen. Van Ploeg naar
Ploegendienst, over de opkomst
van industrialisatie en bedrijvigheid in Peel en Maas, en
‘5 jaar tussen hoop en vrees:
Peel en Maas in de Tweede
Wereldoorlog’. Die expositie
stond geheel in het teken van
de inval door de Duitsers, lokale
razzia’s, het verzet, de verwoestingen en de bevrijding van Peel
en Maas 75 jaar geleden. Voor
die expositie werd de bijbehorende deportatiekamer geheel
vernieuwd.

Facelift
Museum Peel en Maas onderging
in 2019 een facelift. De complete huisstijl werd veranderd en
de naam Streekmuseum ‘t land
van Peel en Maas werd vervangen door Museum Peel en
Maas. Daarnaast werd een educatief programma voor scholen
opnieuw opgestart, aldus het

museum. “Dit bestaat uit een
interactieve theatervoorstelling
en doelgroepgerichte rondleidingen waarbij de kinderen veel
mogen doen in de tentoonstellingen en een educatieve workshop waar ze al hun energie in
kwijt kunnen. Daar leren kinderen op een speelse manier veel
over verschillende onderwerpen,
zoals ‘leven in de jaren 50’ en de
Tweede Wereldoorlog.”

Doorgroeien
Het museum wil stapsgewijs
verder doorgroeien door nieuwe
activiteiten en tentoonstellingen te blijven organiseren.
Momenteel loopt een foto-expositie over de kerkrazzia van 1944,
met foto’s gemaakt door Maarten
Verbaarschot. Daarnaast staan
een tentoonstelling over de tienjarige gemeente Peel en Maas,
de Romeinenweek, een expositie over de Middeleeuwen op de
planning en zijn de voorbereidingen gestart voor een wisseltentoonstelling over kastelen in Peel
en Maas.

dan de daarop volgende vervening en
het herstel van dit Natura 2000-gebied
binnen project LIFE+Peelvenen.
Op diverse plaatsen tijdens de wandeling wordt ingegaan op cultuurhistorie
zoals wijken, koningshoeven, defensiekanaal, ontginningen en veenputten en
het herstel van veenmosgroei en vernatting door compartimentering.
De route is minder toegankelijk voor

mindervaliden vanwege ongelijk terrein en het passeren van enkele hekken waar deelnemers aan het ommetje
overheen moeten klimmen. Goed en
waterdicht schoeisel wordt aangeraden.
Deelname is gratis. Vertrek is om
08.30 uur bij het IVN-gebouw op de
Kloosterstraat in Helden. Neem voor
meer informatie contact op met Ria
Nabben via 077 467 22 95.

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

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

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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ri
t/m zaterdag 15 februa

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegelcollectie nu met 20% korting
EN 15% KORTING op sanitair
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

Nieuwe organisatie voor dameszitting
Voor de elfde keer werd op zondag 9 februari de Divas’z Vrouwluujzitting gehouden in Kessel-Eik. Na 11 jaar
een uitverkochte zitting georganiseerd te hebben, werd bij de editie afgelopen zondag het organisatiestokje
doorgegeven. De vijf nieuwe Divas’z hebben het programma voor volgend jaar al rond, zo laten ze weten.
De aanwezige dames konden zondag genieten van onder meer Hoondervel, Big Benny en Beppie Kraft.

Vierde carnavalsoptocht
basisschool De Wissel
‘Nog eine kier’ is het thema van de vierde carnavalsoptocht van basisschool De Wissel uit Panningen.
Die vindt op vrijdag 21 februari plaats, start vanaf de school en maakt een rondje door de buurt.

fysioHelden is een fysiotherapiepraktijk waar professionele zorg en
een laagdrempelige prettige sfeer voorop staan. We hebben locaties
in Panningen, Helden en Maasbree. Wij zoeken op korte termijn:

Administratief medewerker
(voor 26 uur per week)
De functie
•

Zelfstandig verzorgen van de financiële administratie

•

Aanleveren van de loongegevens aan de accountant

•

Contractadministratie en het verwerken van gegevens in Intramed

•

Ondersteuning van het managementteam

•

Je bent het aanspreekpunt voor cliënten, verzekeraars en collega’s

•

Telefoonbeheer en agendabeheer

Het profiel
•

MBO-4 werk- en denkniveau (of vergelijkbaar)

•

Praktijkdiploma boekhouding of boekhoudkundige ervaring

•

Goede kennis van Microsoft Office, waaronder Excel en Word

•

Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

•

Je bent accuraat, representatief en stressbestendig

•

Je werkt graag in teamverband en hebt een pro-actieve houding

De optocht wordt gelopen door de
leerlingen van de Panningse basisschool. Ook de carnavalsprins en
-prinses van De Wissel zijn erbij.
Voorafgaand aan de optocht brengen
prins Dave I en jeugdprinses Femke I
van CV De Kuus oeht Kepèl een bezoek

aan de school en is er een optreden
van onder andere joekskapel Kos
Erger.
Vanaf 11.00 uur trekken diverse
groepen en einzelgängers onder
muzikale begeleiding van een tamboersgezelschap in colonne door

de Burgemeester Janssenring en
de Burgemeester Cremershof in
Panningen. Het thema van de optocht
is ‘Nog eine kier’. De school roept
bewoners van de beide straten op hun
huis of tuin in carnavalssfeer te versieren voor de optocht.

Wat bieden wij?
•

Een zelfstandige en afwisselende functie voor 26 uur per week

•

Een hecht en betrokken team

•

Veel contact met cliënten

Geïnteresseerd?
Spreekt deze vacature jou aan, stuur dan jouw reactie
met curriculum vitae vóór 26 februari a.s. naar:
matthijs@fysiohelden.nl onder vermelding van
vacature administratief medewerker.

JF Kennedylaan 210 | 5981 WX Panningen | www.fysiohelden.nl

Optredens van Fiorenza en Sjpringlaevend

Eikkatergazet en prinsenreceptie
Kessel-Eik staat in het weekend van zaterdag 15 en zondag februari in het teken van de ‘vastelaovend’.
Op zaterdag komen leden van carnavalsvereniging De Eikkaters langs de deuren om de Eikkatergazet te
verkopen en een dag later is de prinsenreceptie van prins Wim I en het jeugdprinsenpaar Tim en Renske.
De zondag begint om 14.00 uur met
een heilige mis in de kerk van KesselEik. Aansluitend is iedereen welkom
op prins Wim I en zijn adjudanten Roy

en Wieke en het jeugdprinsenpaar Tim
II en Renske I te komen feliciteren.
Na afloop van de receptie zijn er optredens van Fiorenza en Sjpringlaevend.

Een dag eerder komen de leden van
de Kessel-Eikse carnavalsvereniging
vanaf 17.00 uur langs de deuren om de
Eikkatergazet aan de man te brengen.
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Vijftien jaar op rij

Heldense Straotzitting blijft
kleinschalig
Al vijftien jaar op rij vindt op carnavalszaterdag de Heldense Straotzitting plaats. Geen groot plein met
duizenden mensen, maar een kleinschalig evenement dat niet groter wil groeien. “Het gaat om gezelligheid,
niet om grootte”, aldus de organisatoren.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Slagerij
J. Geraedts
Veersepad 3 Kessel
077-4621234

Carnavalskraker
1 kilo gehaktballetjes
in tomatensaus € 10,00

1 kilo varkenspoulet
in champignonroomsaus € 12,00

Alles vacuüm 20 minuten in warm water en eten maar

Boerenkool met 200 gram braadworst
€ 5,00 per portie

Vrijdags voor carnaval ophalen en alleen op bestelling

Elke week 5 verschillende
eenpersoonsmenu’s voor € 5,25
“We blijven gewoon een dorpsfeest
met lokale artiesten, voor jong en oud
en dat ook betaalbaar is. Het gaat om
gezelligheid en niet om grootte”, laten
organisatoren Kay, Marco en Rob weten.
“We kunnen en willen niet concurreren met de grote pleinfeesten; met hun
professionele artiesten, hoge consumptieprijzen en grote mensenmassa’s.”

De vrijwillige bijdrage die de feestvierders geven, gaat ieder jaar naar
jeugdverenigingen in Helden. Vorig jaar
werd er voor het eerst een springkussen voor de kinderen geplaatst. “Dat is
er dit jaar ook, net als de gratis chips,
snoep en ranja”, laat de organisatie
weten. “Allemaal mogelijk gemaakt
door de vele sponsoren die dit feest

een warm hart toedragen.” Optredens
zijn er tijdens de middag vooral van
onbetaalde artiesten. Verder komen
de leden van De Toddezèk hun liedjes
zingen. De Heldense Straotzitting vindt
plaats op zaterdag 22 februari. Tussen
13.00 en 17.00 uur kan er op de straat
In de Pas van tussen huisnummer 38 en
51 genoten worden van de optredens.

Gratis bezorgd op donderdagavond.

HALLO op reis

VV Koningslust in Exeter
Enkele leden van voetbalvereniging Koningslust brachten in januari een bezoek aan de voetbalclub Exeter
City, dat op het vierde niveau van Engeland speelt. Het was een jubileumbezoekje voor de heren en dames.
Negen jaar geleden bezochten de Koningslustenaren ook al een voetbalwedstrijd van de Engelse voetbalclub, omdat de toenmalige trainer van het eerste herenteam van Koningslust, Roeland van Oudenhoven,
groot fan is van Exeter City. Tijdens een tussenstop op Paddington Station gingen de heren en dames met
het standbeeld van Beertje Paddington en HALLO op de foto.

ADVERTENTIE W E E K

7

26

cultuur \ 1302

Agenda t/m 20 februari 2020

do
13
02

Workshop Digid gebruiken

Britse Boëte Zitting

Receptie jeugdprins Maasbree

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

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

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

Dansmiddag ‘Dans met mij’

50-plus-carnavalsmiddag

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: De Vriendschap Beringe

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Kienmiddag

Verkoop Eikkatergazet

Engels praten in een groepje

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

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

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Maasbree

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

Boeremoosbal Baarlo

(k)LET’S-café

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kook en De Omnibus
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LET’S-kring Peel en Maas
Locatie: Sunny community
J.F. Kennedylaan 260, Panningen

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

vr
14
02

Carnavalsdisco Kessel (tot 16 jaar)

Prinsenreceptie Beringe

Tijd: 18.00-19.45 uur
Organisatie: OJC De Hobbits
Locatie: jeugdcentrum Ôs Knip Kessel

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

Koebergbal

RUMAG in het theater

Tijd: 19.00-00.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Baarlo
Locatie: blokhut De Koeberg Baarlo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Receptie trio Jong
Nederland Grashoek
Tijd: 19.11 uur
Organisatie: Jong Nederland Grashoek
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Wandeling Ommetje Peel
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Receptie jeugdprins Helden

Verzamelaarsbeurs

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: ‘t Café Helden

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Onthulling prins Hollehoeb

Limburgs kampioenschap springen
voor paarden

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

za
15
02

zo
16
02

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: De Maasruiters
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Digid gebruiken
ma Workshop
Tijd: 10.00-12.00 uur
17 Organisatie: De Bibliotheek Maas en Peel
02 Locatie: bibliotheek Panningen

di
18
02

Onthulling kunstwerk Van Dijnen
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Sunny informatieloket,
J.F. Kennedylaan 260, Panningen

Alzheimer Café over de huisarts
en dementie
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

wo
19
02

Kienen

do
20
02

Workshop Digid gebruiken

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurtvereniging Ut Dorpke
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

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

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Cabaret ‘Op Sterk Water’

Vogelmarkt

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Vastenaovesconcert Kessel

Don’t Stop The Music - Musicals

Ut Vreug Vastelaoves Konzert 2020

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Muziekvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: fanfare St. Aldegondis
Locatie: MFA ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 21.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Couples Pong

Verkoop Kevergezet

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: jeugdhonk De Ketter
Locatie: jeugdhonk De Ketter Meijel

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Limburgs kampioenschap springen
voor paarden

Verkoop Vastelaoveskrant

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: De Maasruiters
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Aod Wieverbal
(Auch veur jong wiever)
Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Viersprong Kessel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: huis-aan-huis Baarlo

Repair Cafe Meijel

Woezel & Pip en de Tijdmachine

Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: Repair Cafe Meijel
Locatie: Oppe Koffie, Durnééve Meijel

Tijd: 14.30 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Repair Café Maasbree

Prinsenreceptie Kessel-Eik

Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

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

1302 \ service
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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 16 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 19 februari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 23 februari
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens
Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 16 februari
Geen H. Mis
Zondag 23 februari
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 16 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Marianne
Verhappen – Mevr. Els Hanrats
Intenties: Jaardienst Twan Wijnen,
Mia Engels-Denissen (verjaardag), Theo Engels en overl. familie. Jaardienst Toen van de Kerkhof
en overl. familie. Jaardienst
overl. ouders Cootjans-Joosten
en Jo Cootjans. Jaardienst Leo
Winthaegen. Jaardienst overl.
ouders Sjeng en Tiny HutsJeurissen.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
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; ouders
Tielen-Nooijen en kinderen
Zondag 23 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. leden van
de KBO in het afgelopen jaar

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 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);
Zaterdag 22 februari
Geen H. Mis

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Frits Rijs, 79 jaar en
Tiny Rijs-Kessels, 79 jaar
Zondag 16 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. An
Korsten-Duijf (jaardienst);
Zondag 23 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de
ernstig zieken
Extra collecte vw de weekboekjes

Mededelingen:
Correctie in Parochieblad 2020
In het nieuw verschenen 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
Zaterdag 15 februari
19.15 uur Voor de overleden familie
Engelen-Beeks
Woensdag 19 februari
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 22 februari
19.00 uur Carnavalsmis voor alle leden
en overledenen van de carnavalsvereniging.

Parochie Meijel

en Thei Cranssen (verjaardag);
uit dankbaarheid.
Maandag 17 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 18 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 20 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 22 februari
Vastelaovesmis 18.30 uur met
Heimatkapelle i.s.m. CV de Kieveloeët,
prins Pascal I (Stappers) en jeugdprinsenparen t.i.v. Piet Janssen, Harrie
Janssen en Harrie Joosten; Miranda
Berben-Jans

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
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 PhilipsenLevels en Mien PhilipsenVerstappen; Jan Strijbos (jaardienst)

Parochie Panningen

Mededeling.
Van harte proficiat aan alle jongens en
meisjes die gevormd zijn alsmede aan
hun families.

Jaardienst Wiel Hoezen en dochter
Anita van Lier-Hoezen.
Donderdag 20 februari
8.30 uur H. Mis.
Mededeling:
Zaterdag 22 februari
19.00 uur Carnavalsmis.
Zondag 23 februari
Géén H. Mis.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 15 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 16 februari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Pierre Hilkens en Jeanne
Hilkens-Gevers en overleden familie.
Jaardienst Gon en Trina Caris en overleden familie Caris.
Herman Peeters en Maria PeetersSmeets en overleden familie.

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
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 15 februari
H. Mis 19.00 uur Vasteloavesmis
t.i.v. levende en overleden leden
carnavalsvereniging “De Kuus oeht
Kepél”; Lies Weekers (jaardienst)

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 16 februari
9.30 uur Parochie
14.00 uur Ludieke vastelaoves viering,
deze word geheel verzorgd door C.V.
De Eikkaters.
Zondag 23 februari
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen Salimans

Zondag 16 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 22 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd
koor t.i.v. Henriëtte Haffmans;
Silvester Janssen, Maria Smeijsters,
Jozef Janssen, Wiel Hendrix en
Bep Hendrix-Janssen, Hubert
Janssen (jaardienst); Joke Goes;
Jo Ramaekers (b.g.v. verj.)
Extra collecte misboekjes
Zondag 23 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

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

Mededeling:
De viering van Aswoensdag wordt
verschoven naar zondag 1 maart
v.w. dat Pastoor niet op twee plaatsen te gelijk kan zijn

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

Muzikale einduitvoering
De Diamant

VAKGARAGE
PEETEN BV

In zaal Unitas in Baarlo vindt op maandag 17 februari de muzikale
einduitvoering plaats van het zes weken durende project van basisschool De Diamant met Fanfare Eendracht. De leerlingen van de school
laten dan horen wat ze geleerd hebben tijdens de cursus.
Fanfare Eendracht en de basisscholen
in Baarlo werken al enige jaren samen
op het gebied van muziekonderwijs.
Gedurende een zes weken durende
cursus maken de kinderen kennis met
muziek. De leerlingen van groep 3b,

4b, 5 en 6b laten op 17 februari horen
wat ze geleerd hebben en ze spelen
samen met Fanfare Eendracht een
aantal nummers.
De voorstelling begint om 18.30 uur
en duurt ongeveer 45 minuten.

Unne sjoëne

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

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90
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• Streamen via bluetooth • 20 uur afspeeltijd
• IPX7-waterbestendig • Robuuste behuizing • 2 JBL-basradiatoren

399,-

299,-

FullHD

1199,-

4K

ULTRA HD

879,-

SMART

4K TV UE65RU7470SXXN

Full HD TV 32PFS6402/12

• 65" (165 cm) • Ultra HD • Dynamic Crystal Color • HDR
• UHD Processor • Supreme UHD Dimming • Clean Cable Solution

• 32" (80 cm) • Full HD • Dual Core, 8 GB • Pixel Plus HD
• Smart TV met Android • Tweezijdig Ambilight • 4x HDMI

Alle carnavalsdagen

GEOPEND

in Roermond en Weert!

Overige winkels: met carnaval gesloten op zondag, maandag & dinsdag.

Vrijstaande vaatwasser
SN215W04AE

GRATIS
BEZORGD!

• VarioSpeed
• iQdrive-motor
• Verstelbaar korfsysteem
• aquaStop voor levenslange
garantie tegen waterschade

419,-

299,-

12

COUVERTS

Wasmachine
WW8BM642OBW/EN

GRATIS
BEZORGD!

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 tpm
• EcoBubble Technologie
• QuickDrive: halveert de wasduur
• Samsung Q-rator App

799,-

649,-

8

KG

1400
T/PM

*

* Na €50,- cashback
via Samsung, geldig
t/m 01-03-2020

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

