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Rocken in Helden
Voor de allereerste keer beleefde de Heldense Parkfeesten een wintereditie van het evenement. Na de succesvolle edities in de zomermaanden besloot de organisatie,
Stichting OKÉ, dat ook de koude winterperiode geschikt is voor een muzikaal feestje. Bijna zevenhonderd mensen kwamen op zondag 29 februari naar gemeenschapshuis
Kerkeböske om te genieten van rockmuziek. Tributebands van Iron Maiden (Up the Irons), AC/DC (ACinDC) en Metallica (Present Danger) zorgden ervoor dat er genoeg met het
hoofd geschud kon worden op de tonen van de drie legendarische rockbands. De stichting liet al weten dat er volgend jaar wederom een wintereditie georganiseerd wordt.
Op de foto zijn de mannen van ACinDC bezig met hun optreden.

Verhoijsen beraadt zich op vervolgstappen

Raad stemt tegen uitbreiding varkensstal
Ondernemer John Verhoijsen mag zijn varkensbedrijf aan de Peelweg in Meijel niet uitbreiden. Dat besloot de
gemeenteraad van Peel en Maas dinsdag 31 januari tijdens de raadsvergadering. “Een gemiste kans”,
aldus Verhoijsen. “Ik ga het er dan ook zeker niet bij laten.”
De kwestie rondom de uitbreidingsplannen van Maatschap
Verhoijsen duurt inmiddels al meer
dan een jaar. Het College van B&W
van Peel en Maas gaf John Verhoijsen
al groen licht voor het uitbreiden
van de stal voor drieduizend extra
varkens. In dit geval moest er ook
goedkeuring van de gemeenteraad
komen. Die goedkeuring komt er niet.
Een gemiste kans, volgens Verhoijsen.
“Ons voorstel zorgt er juist voor dat de
huidige s ituatie verbetert.” De ondernemer vindt het besluit opmerkelijk.

“Het beleid waaraan ons voorstel
getoetst is, is door de raad zelf gemaakt.
En toch besluiten ze het niet te doen. Ik
ga het hier dan ook zeker niet bij laten.”
Verhoijsen had bij het ter perse gaan
van dit blad nog geen officiële reactie
van gemeente Peel en Maas gehad.
Hij laat weten daar op te willen wachten
voordat hij eventuele plannen uit de
doeken doet. Alle gemeenteraadsfracties, op het CDA na, stemden tegen het
uitbreidingsplan. Raadslid Frits Berben
van PvdA/GroenLinks liet weten tegen
te stemmen, omdat het milieu en de

directe bewoners zeer nadelig worden
beïnvloed als de varkensstal mag worden u
 itgebreid. “De leefsituatie van de
directe omwonenden en ondernemers
Van Bree en Bouten wordt aangetast.
Door de hogere schoorsteen worden
directe omwonenden misschien niet
beïnvloed door de uitstoot, maar vindt
die compensatie wat verder weg plaats.
De stal grenst aan een groot tuinbouwgebied, dus een nog grotere stal past
niet op die plek.” VVD-raadslid Geert
Segers sloot zich aan bij de woorden
van Berben. “Dit plan goedkeuren en

zien hoe het gaat uitpakken, is niet de
manier. Dan is het wellicht te laat.” Ton
Hanssen en Lokaal Peel en Maas verwezen naar het ‘boerenverstand’: “Ik ben
blij dat dat nog werkt”, liet de eenmansfractie weten. “Ik kijk naar de absolute
getallen en dan blijkt dat het zéker
een bedreiging is voor de omgeving.”
Ook Lokaal Peel en Maas liet weten te
twijfelen of de overlast voor de omliggende ondernemers minder zou worden,
zoals wethouder Arno Janssen eerder
verklaarde. Het CDA zei de economische
nadelen voor Van Bree en Bouten graag
onderzocht te willen zien en liefst geen
besluit te willen nemen. “De omgeving
zou er juist op vooruit gaan en daarin
kunnen wij ons vinden”, aldus raadslid

Wim Hermans. De wethouder liet tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond al weten dat er juridische risico’s
aan het besluit van de gemeenteraad
zitten. “Tijdens de rechtszaak moet
goed gemotiveerd worden waarom de
economische risico’s voor de omliggende ondernemers zo belangrijk
zijn en als toetscriterium gelden bij
dit besluit”, aldus de wethouder.
“Verhoijsen voldoet aan de wetgeving.
Van Bree en Bouten hebben slechts
beweerd dat er negatieve consequenties voor hen zijn en hebben dit niet
aangetoond.” Arno Janssen zei het
besluit van de raad te respecteren en
namens haar te spreken tijdens de
rechtszaak.
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Onderwijskoepel Kerobei speelt in op leerling

Basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei
in toekomst samen verder
Basisscholen De Bolleberg en Panta Rhei uit Baarlo gaan per 1 augustus
2017 samenwerken. De leerlingen van beide scholen worden over de
gebouwen verdeeld. De Bolleberg wordt bovenbouw, Panta Rhei onderbouw, zo laat onderwijskoepel Kerobei weten.
De basisscholen hebben volgens
Kerobei zelf invulling mogen geven aan
de samenwerking. Op de korte termijn
was een fusie nog niet te realiseren en
daarom is er gekozen voor een andere
vorm van samenwerking. “Voor het
schooljaar 2017/2018 blijven beide
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schoolgebouwen in gebruik”, legt
Moniek van Aarssen uit. Zij werkt bij
Kerobei als directeur basisonderwijs van
De Bolleberg en Panta Rhei. “Er gaan
wel wat dingen veranderen. Alle
onderbouwleerlingen van beide scholen, de groepen één tot en met vijf,
worden ondergebracht bij Panta Rhei.
De bovenbouw, dus de groepen zes tot
en met acht, gaan naar het gebouw
van De Bolleberg. De leerlingen worden
dus over twee locaties verdeeld.”

Onderwijs, opvang en
zorg onder één dak
Het komende half jaar gaat Moniek
namens Kerobei met kinderopvang
Hoera kindercentra, dat ook gevestigd
is in Panta Rhei, en gemeente Peel en
Maas om tafel om de toekomstplannen
te bespreken. “Dat we zo snel mogelijk
alle leerlingen onder één dak willen,
is zeker. Maar onze grootste wens is
een toekomstbestendig gebouw waar
zowel onderwijs als opvang én zorg
onder één dak zijn gebracht”, aldus
Moniek. “Bijvoorbeeld een fysiotherapeut of het consultatiebureau in
hetzelfde gebouw. Maar dan zullen
we moeten gaan kijken of we één van
de beide gebouwen gaan uitbouwen,
bijvoorbeeld. Die plannen moeten
dan ook nog worden uitgewerkt en
besproken met de gemeente. Zij is
immers eigenaar van beide gebouwen

Basisschool De Bolleberg
en hoofdverantwoordelijk voor de
huisvesting.” Kerobei speelt met de
samenwerking in op de landelijke en
regionale trend van de daling van het
aantal leerlingen, zo schrijft de onderwijskoepel in een persbericht. Naar
verwachting daalt het leerlingenaantal
de komende jaren flink, wat volgens
Kerobei gaat leiden tot leegstaande
lokalen. Voorzitter Hans Soentjens:
“Het streven is om op de lange termijn
het gebouw van De Bolleberg te

v erlaten. Dat is nu nog niet mogelijk,
omdat het aantal leerlingen daarvoor
nog te hoog is. Dan zouden de klassen
te groot worden en dat willen we niet.”

Medezeggenschaps
raden akkoord
met fusie
Beide medezeggenschapsraden
(MR) van de basisscholen, bestaande

uit ouders en docenten, hebben
volgens Soentjens ook ingestemd met
een fusie. “Het plan is echter nog niet
definitief”, laat de voorzitter weten.
“Er staat nog een bespreking met de
onderwijsvakbond op de planning in
maart. Daar wordt besproken of er
consequenties voor het personeel zijn.
Maar ik kan alvast zeggen dat wij aan
kunnen tonen dat een samenwerking
of fusie geen enkele invloed op het
personeel gaat hebben.”
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Raad verlangt intern onderzoek

Gemeente betaalt deel meerkosten
Piushallen Panningen
Gemeente Peel en Maas gaat een deel van de meerkosten betalen die zijn gemaakt bij het renoveren van de
sporthallen Piushallen in Panningen. Op dinsdag 31 januari ging de gemeenteraad hiermee akkoord.
De fractieleden van PvdA/
GroenLinks, Lokaal Peel en Maas, VVD
en eenmansfractie Ton Hanssen gingen
akkoord met het besluit om 188.000
euro extra te betalen voor de renovatie
van de sporthallen. De fractieleden van
CDA en AndersNu gingen niet akkoord
met het voorstel. In totaal stemden
zestien raadsleden vóór en tien tegen
het voorstel. De sporthallen kregen
in maart 1,5 miljoen euro toegezegd
van de gemeenteraad. Dat bleek

uiteindelijk de kosten bij lange na
niet te dekken, waardoor nog eens
288.000 euro nodig was. 100.000 euro
daarvan kon door Stichting Sporthallen
Helden zelf opgehoest worden, maar
voor de rest werd wederom de hulp
van de gemeente ingeschakeld. Fred
Peeters van PvdA/GroenLinks gaf aan
in te stemmen met het voorstel om
de meerkosten te betalen, maar zei
ook meer te willen weten over de
gang van zaken rondom de reno-

vaties. “We moeten er niet te licht
over s preken, want het is een forse
overschrijding. De vraag is hoe dit
zo uit de hand heeft kunnen lopen.”
Peeters stelde aan de wethouder voor
een onderzoek in te stellen. Ook Ton
Hanssen was vóór: “Het is goed om
te leren.” AndersNu liet weten dat
er gedurende het project te weinig
budgetcontrole is geweest. “Respect
voor de stichting voor al het werk
dat gedaan is, maar voor het College

Bijeenkomst over weerbaarheid

Praten om radicalisering
te voorkomen

van B&W is dit een gele kaart”, aldus
raadslid Marij Peeters-Gommans. Ook
de raadsleden van het CDA stemden
tegen. Raadslid Wim Hermans stelde
voor om als raad tegen te stemmen en
een aparte afspraak te maken met SSH
en een betaalovereenkomst te sluiten
met de ondernemers die nog betaald
moeten worden. “Ook wij vinden dat
we er lering uit moeten trekken door
onderzoek te laten doen”, aldus raadslid Wim Hermans.
VVD’er Teun Heldens was hier fel
op tegen. “Dat is een schijnoplossing.
In dat geval zouden we SSH tekort laten

draaien en daardoor de rekening bij de
huurders van de sporthallen leggen.
Nu delen we de pijn, dus het is wat
ons betreft een prima voorstel. Wel
moeten er een aantal zaken worden
onderzocht, zodat we er lering uit
kunnen trekken.” Een randvoorwaarde
die de raad stelde bij het betalen van
188.000 euro, was dat er door wethouder Roland van Kessel een onafhankelijk onderzoek zou worden ingesteld.
Dat gaat er komen, zo zei de wethouder toe. “Ik verwacht over zo’n twee
à drie maanden een uitslag te kunnen
geven”, liet hij weten.

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

Gemeenschapshuis Kerkeböske in Helden was op donderdag 26 januari het toneel van een bijeenkomst over
een actueel thema: radicalisering onder jongeren en dan vooral de weerbaarheid daartegen. Na speeches van
communicatiewetenschapper Yassir Houtch en de bekende imam Yassin Al Forkani en een paneldiscussie waaraan
ook burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo deelnam, kwam er een oplossing voor radicalisering naar voren:
erover praten.

Brandweerman Sam
in Panningen

Allemaal hoorden zij van de sprekers dat het in onze regio meevalt met
de radicalisering, maar dat we goed
moeten oppassen dat het ook zo blijft.
Burgemeester Delissen-van Tongerlo

Bonuspunten voor
hoofddoekje
Die visie wordt gedeeld door Arno
Wilmsen van politie Peel en Maas.
De wijkagent heeft zelf nog nooit iets
gemerkt van radicalisering, maar dat
zegt niets. “Toch hoor ik ook vaak de
angst die er heerst onder de mensen.
Angst voor moslims en aanslagen
bijvoorbeeld. Hoe vaak hoor je niet
iemand zeggen ‘alle Marokkanen moeten het land uit, behalve mijn buurman.
Want dat is een goede vent’? Pas als je

iemand kent, kom je erachter dat je niet
bang hoeft te zijn.” Contact is het steeds
terugkerende thema op de avond. Ook
spreker Yassin Al Forkani hamert op
communicatie tussen mensen. De jonge
imam uit Amsterdam zou het liefst zien
dat de verschillende groepen van de
samenleving elkaar echt leren kennen.
“Het lijkt nu alsof deze gemeente alles
goed op orde heeft, maar dat kan een
valkuil zijn”, waarschuwt hij. “Ontmoet
elkaar. Wij moeten begrijpen waarom
de PVV-stemmers boos zijn en zij
moeten inzien dat moslims niet allemaal terroristen zijn. Dat kun je alleen
bereiken als je er samen over praat. De
verharding van de samenleving is het
echte probleem. Er wordt alleen maar
slecht over elkaar gesproken, maar we
kennen elkaar helemaal niet. Laatst
vertelde een meisje dat ze in de auto
had gezeten met haar vader. Toen ze
een vrouw met een hoofddoekje zagen
oversteken, zei de vader: ‘bonuspunten’. Dat soort cynische grappen geeft
de samenleving waarin we leven goed
weer. Ik zou zeggen: nodig elkaar uit en
praat met elkaar.”

Televisieheld Brandweerman Sam vereerde Panningen onlangs
met een bezoekje. De televisiester was te gast bij DOK6 Theater en
speelde daar twee keer de show ‘Brandweerman Sam redt het
circus’. Brandweer Panningen kwam na afloop van de voorstellingen langs met een spuitwagen om de kinderen een kijkje te
kunnen geven in een echte brandweerwagen. Natuurlijk kwam
Sam ook naar buiten om met de kinderen op de foto te gaan.
(Foto: Brandweer Panningen)
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‘Geen Syriëgangers
uit Peel en Maas’

vertelt dat vanuit Peel en Maas, zover
zij weet, nog geen jongeren naar
Syrië zijn vertrokken om te vechten
aan de zijde van terroristenorganisatie
IS. “Maar dat willen we ook graag zo
houden”, vertelde ze. “Momenteel worden honderden professionals getraind
in het herkennen van radicalisering,
dus we blijven het in de gaten houden.
Vooralsnog weten de verschillende
partijen elkaar te vinden, maar ook wij
weten niet wat er op zolderkamertjes
gebeurt.”

OP S
C

De bijeenkomst in Helden werd
georganiseerd door Provinciaal Platform
Minderheden, Stichting Méér Kleur
en Kwaliteit en Stichting Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas. Het
onderwerp radicalisering leeft in de
gemeente. Zo veel zelfs dat er extra
stoelen bijgehaald moesten worden om
alle belangstellenden een plaatsje te
kunnen geven. Het waren niet alleen
moslims die de bijeenkomst bijwoonden, maar juist ook mensen die kunnen
helpen bij het voorkomen van radicalisering. Zo was de politie met een man
of tien aanwezig, stuurde middelbare
school het Bouwens een afvaardiging,
zaten verschillende gezinscoaches in de
zaal en zelfs de KBO liet door middel
van een aantal leden haar gezicht zien.
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Stationsstraat 82, Horst, tel. (077) 398 20 19,

www.asnoordlimburg.nl
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Van drie naar één locatie

Gebouw Bouwens officieelgeopend
De nieuwe unilocatie van middelbare school het Bouwens in Panningen werd op woensdag 25 januari
officieel geopend. De school ging van drie locaties verspreid over Panningen naar één centrale locatie aan de
Minister Calsstraat.

mee aan de slag willen gaan.”, laat
Tine van Wijk, voorzitter van de
centrale directie van LVO Noord weten.
Na de plechtigheid werd door
wethouder van Kessel samen met
twee leerlingen van de zesjarige
Techniekopleiding van de school een

plaquette onthuld, die ontworpen
is door leerlingen van de afdeling
Techniek. Aansluitend werden in de
gang van het nieuwe gebouw tien
vrolijk gekleurde schilderijen onthuld,
gemaakt door leerlingen binnen het
domein Kunst.

Nieuwe opzet
volleybaltoernooi
Meijel
Het volletbaltoernooi van volleybalvereniging VC Peelpush krijgt na
ruim dertig jaar een nieuwe opzet. Het toernooi verruilt de Meijelse
voetbalvelden voor drie locaties in het centrum van het dorp. De datum,
het laatste weekend van juni, blijft wel hetzelfde. De naam verandert van
Extreme Peelpush Volleybal Toernooi naar Peelpush Toernooi.

De bouw werd mede mogelijk
gemaakt door gemeente Peel
en Maas, Stichting Limburgs

school die aansluit bij de visie van
de gemeente, maar ook bij de
onderwijsontwikkelingen waar we

Voortgezet Onderwijs en het
Bouwens zelf. “Het Bouwens
is nu een toekomstbestendige

Elke locatie in Meijel wordt een
toernooi op zich, laat de organisatie
weten. Zo komt er een beachtoernooi
bij de sporthal en wordt elders in het
dorp op gras gespeeld. De feestavonden worden gehouden in de thuisbasis van Peelpush: sporthal De Körref.
Verder keert de camping terug bij het
toernooi, waardoor de liefhebbers een
weekend lang in Meijel kunnen

vertoeven. De precieze locaties en de
indeling van het toernooi worden
momenteel nog ingevuld. Meer
informatie is vanaf week 6, wanneer
ook de inschrijving opent, te vinden
op www.peelpush.nl en op de
Facebookpagina van het toernooi.
Het Peelpush Toernooi vindt dit jaar
plaats op vrijdag 23, zaterdag 24 en
zondag 25 juni.

“Ons vertrouwen in
Bohaco bleek terecht”
Familiebedrijf Bohaco staat al sinds 1979 voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze adviseurs
helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing voor uw situatie. Dit zorgt voor vele
tevreden klanten. Zij maken positieve mond-tot-mond reclame en komen graag nog eens terug.
“De adviseur gaf duidelijke informatie en nam alle nodige tijd.”
“De offerte bleek bij vergelijk met een ander bedrijf lager uit te vallen.”
“Ik ben al 25 jaar klant bij Bohaco.”
“De monteurs werkten met respect voor onze spullen
en maakten zo weinig mogelijk rommel.”
“Ze hebben een goede service en het eindresultaat is perfect!”

Open Huis

goed bekeken ‘n klasse beter
KÄRCHER

WindowVac

CADEAU*

Houtlook kunststof kozijnen

KÄRCHER WindowVac

Dankzij houtnerf, hoekverbinding en glas-in-lood

* Bij uw opdracht v.a. €1500,- in februari.

Bohaco Meijel
Bosrand 7
(077) 396 11 22

Bohaco Weert
Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55

Bohaco Geleen
Rijksweg Centrum 55a
(046) 475 74 99

Bezoek het Open Huis in Meijel, Weert of
Geleen en ervaar zelf het verschil!
Zaterdag 4 februari:
In Meijel
10.00 - 17.00 uur
rondleiding op
Zondag 5 februari:
het bedrijf
11.00 - 17.00 uur

Ramen, deuren, serres, zonwering, lichtstraten,
glazen schuifwanden, overkappingen.

www.bohaco.nl

Alles onder-1-dak!
Van advies en productie tot montage en service.
Stuk voor stuk eigen medewerkers die u graag
helpen uw huis mooier te maken.
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Afval opruimen langs
de Maas

Bijeenkomst dijk
versterkingen Kessel

SchoneMaas Limburg startte afgelopen jaar voor het eerst met oeverafvalonderzoek. Daarbij wordt onderzocht
wat voor afval er op de oevers van de Maas ligt. Met het onderzoek wil SchoneMaas niet alleen de oevers opruimen,
maar ook de bron van de vervuiling achterhalen en aanpakken.

Nadat Waterschap Limburg in Baarlo op dinsdag 24 januari al een
bijeenkomst hield over de dijkversterkingen, is het op woensdag
8 februari de beurt aan Kessel. Het waterschap gaat tijdens de avond in
gesprek met de bezoekers over ideeën, kansen en oplossingen van
knelpunten.
Veel dijken zijn te laag of niet
sterk genoeg om de mensen erachter
te beschermen tegen overstromingen,
zo schrijft Waterschap Limburg.
De dijken zijn volgens de instantie
niet berekend op de grotere
hoeveelheden water die de Maas
moet gaan afvoeren. De minister van
Infrastructuur en Milieu besloot in
oktober al dat er onderzoek gedaan
moest worden naar de dijken langs
de Maas. Sommige dijken moeten
volgens het waterschap verhoogd

of verlegd worden en dat kan voor
problemen zorgen bij omwonenden.
De bijeenkomst vindt plaats in
Kasteel De Keverberg. De zaal is
om 18.45 uur geopend en vanaf
19.00 uur start het programma.
Aansluitend is er gelegenheid om
bij de informatiestands informatie
te krijgen en in gesprek te gaan.
Bijvoorbeeld over de kenmerken
van het dijktraject, de techniek en
voorbereidende onderzoeken zoals
archeologie.

Auto’s vernield in Venlo en Blerick

Man uit Kessel-Eik
aangehouden
Een 19-jarige man uit Kessel-Eik is door de politie aangehouden
omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een aantal vernielingen in Venlo
en Blerick in december.
De organisatie is nog op zoek naar
vrijwilligers die willen helpen met het
afvalonderzoek. Een vrijwilliger krijgt
één of meerdere kleine stukjes oevers
aan de Maas toebedeeld waar hij of zij
aan de hand van een turflijst in maart
en april het afval gaat inventariseren.
Het moment waarop dat plaatsvindt,
kan zelf bepaald worden. De vrijwilligers krijgen van tevoren een theorieavond op dinsdag 14 februari en een
veldtraining op zaterdag 18 februari.

Reiskosten worden vergoed.
SchoneMaas Limburg organiseert
al sinds 2013 dergelijke opruimacties
langs de Maas. “Elk jaar belandt er in
de hoogwaterperiode van de winter,
een enorme hoeveelheid afval op
de oevers van de Maas”, schrijft de
organisatie. “Afval dat meestroomt
met de Maas komt in de zee terecht en
zorgt hier voor de bekende plasticsoep.
Een groot probleem voor al het leven in
zee. Om de plasticsoep te verminderen

en onze Maasoevers schoon te houden,
zijn we het project begonnen. In maart
en april helpen verenigingen de
gemeenten en terreinbeheerders met
het schoonmaken van grote stukken
Maasoever.”
Aanmelden als vrijwilliger kan
via www.schonemaas.nl/limburg en
bij vragen kan er contact opgenomen
worden met Sylvia Spierts-Brouwer via
limburg@ivn.nl of door te bellen naar
0475 38 64 60.

De vernielingen vonden op
dinsdag 27 december plaats.
Er werden onder andere spiegels van
auto’s getrapt, ruiten en brieven
bussen vernield en er werd een
scooter gestolen. Er werden elf
aangiften gedaan bij de politie.
Met behulp van camerabeelden
en een verklaring van een getuige
die de groep had achtervolgd,
konden maandag 30 en dinsdag

31 januari vier verdachten worden
aangehouden. Het gaat om twee
18-jarige vrouwen uit Blerick en
Tegelen, een 19-jarige man uit Blerick
en een Kessel-Eikenaar van negentien
jaar oud. Eerder in december werden
ook al ruim vijftien auto’s vernield in
de twee dorpen. De politie laat weten
nog te onderzoeken of de groep hier
ook verantwoordelijk voor is. Ook sluit
zij meer aanhoudingen niet uit.

Gratis informatieavonden
DE LESTE GEULDE, HORST
DE HOUBEREIJ, PANNINGEN
DE FABRIEK, MAASBREE
DE BOMBARDON, HEYTHUYSEN

woensdag 8 februari 2017
woensdag 15 februari 2017
dinsdag 21 februari 2017
woensdag 22 februari 2017

DEUREN ZIJN VANAF 19.00 UUR GEOPEND /AANVANG 19.30 UUR

“Doodgewone zaken

bespreekbaar maken”

Peel en Maas op bezoek
in Duitsland

Hoe laat ik mijn naasten goed verzorgd achter?
• Langstlevende regeling: wat houdt dat in?
• Een testament: wat regel ik daarmee?

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en wethouder Roland van Kessel brachten dinsdag
24 januari een bezoek aan burgemeester Klasu Kruetzen van de Duitse partnerstad Grevenbroich.
De samenwerking bestaat onder andere uit het uitwisselen van culturele zaken, maar ook op het
gebied van verenigingen, gemeenschappen en het bedrijfsleven. Er werd een cradle-to-cradlebedrijf
bezocht dat bruinkool weet te hergebruiken. Een Duitse delegatie komt op vrijdag 14 februari naar
gemeente Peel en Maas om te kijken hoe zaken rondom Jeugdzorg geregeld zijn hier.

• Schenkingen: waarom zou ik schenken? En hoe kan ik schenken?
• Hoe zorg ik dat mijn naasten weten wat mijn wensen zijn als ik overlijd?

Meld u aan via: Tel 077 303 10 70 of info@consendo.nl

ONT_Kolom_103X150_C_FC_DEF.indd 2

www.consendo.nl

03-01-17 11:14
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Enkele dagen voor onze 50ste trouwdag is plotseling van ons heengegaan mijn dierbare echtgenoot, onze lieve pap, schoonvader en opa

Jan Peeters
echtgenoot van

Nooit vragend, nooit klagend
Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij
toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van “oze pap”, onze
schoonvader, opa en overgrootvader

Piet Wolters

An Peeters-Bovée

echtgenoot van

Drien Wolters-Peeters †

in de leeftijd van 75 jaar.
An
Jolanda † en Rob – Sandra
Mandy en Chris
Mick en Simone
Colinda en Marc
Jacco en Kim
Jayleigh
Alyssa
Familie Peeters
Familie Bovée

Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.
Panningen: Peter en Anny
Mark en Rebecca
Monique en Robert, Sem, Vince
Pascal en Daisy, Isa
Helden: Truus en Geert
Roy, Linda ♥ en Harm, Lexie
Egchel: Hein en Ger
Katandra (Australië): Miek en Hans
Ruud, Elles, Tim
Familie Wolters, Familie Peeters

Helden, 30 januari 2017
Zandbergweg 11
5988 NV Helden

Venlo, 30 januari 2017
Roggelseweg 19, 5988 BN Helden

We nemen afscheid van Jan op zaterdag 4 februari om 14.00 uur in
het crematorium, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Blerick.

Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
In plaats van bloemen is een donatie, in de collectebussen, voor de
stichting ALS Nederland welkom.

Wij danken dokter Rozenberg, Elma, het wijkteam van Proteion en
de nachtzorg van de Zorgroep voor de goede zorgen.

Niemand gaat echt dood
iedereen leeft voort in andermans denken, doen en voelen
en als je goed geleefd hebt
dan leef je na je dood meer dan ooit tevoren

Herm Bos
* 4 juli 1933

echtgenoot van

† 24 januari 2017

Je wilde zo graag bij ons blijven maar het was een oneerlijke strijd
Zonder klagen bleef je sterk
Uiteindelijk heel rustig ingeslapen en uit je lijden bevrijd
Vür altied os veurbeeld
Bedankt mam

Annie Korsten-Duijf
vrouw van

Fien Bos-Steeghs
pap, schoonvader en opa van
Marie-José en Cees RoozenBos
Luuk
Geert
Jolanda en John Brummans-Bos
Minie , Fifi

Ton Korsten
* Helden, 28 maart 1939

† Helden 30 januari 2017

Helden: Ton
Ureterp: Carla en Tjibbe
Dánièl en Jildau
Heel: Peter en Chantal
Stan en Carmen
Nannie
Helden: Twan en Claudia †
Zen en Bram
Baarlo: Gemmy en Frank
Fleur
Julie

Irenestraat 26
5981 XL Panningen
Op zaterdag 28 januari hebben we afscheid genomen van ‘ozzen’ Herm.

Geboren

Boaz

Roy Ruud Verschaeren
17 januari 2017
Zoon van Anouk Vercoulen
& Jules Verschaeren
Broertje van Yvo
Pastoor Cremersstraat 3
5991 DK Baarlo

Voor alle felicitaties, in welke
vorm dan ook, willen wij
iedereen hartelijk danken.
Ons 50-jarig huwelijksfeest
was geweldig!

Wiel en Lies
Theeuwen-van den Goor
Zandstraat 14a
5984 PA Koningslust

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 6 februari om
10.30 uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden. Hierna
begeleiden we pap naar zijn laatste rustplaats bij mam op het r.-k.
kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Donderdag 2 februari is er van 18.30 tot 19.15 uur de mogelijkheid
tot bezoek in Rouwcentrum ‘Panningen’, Schout van Merwijckstraat
in Panningen.



Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.hallopeelenmaas.nl
klik rechts op de pagina op ‘zoekertjes’.
Via het formulier ‘zelf uw advertentie
hier plaatsen’, kunt u uw tekst opgeven en meteen de kosten voldoen.
A Mindfulness training Panningen.
Volgende week start Sensus de 1e
mindfulness training van 2017. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar. Met
mindfulness leer je o.a. bewust keuzes
maken i.p.v. automatisch te reageren.
www.sensus-pvs.nl
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling,
enz. Tevens nog enkele tuinschuurtjes.
Obelisk Beringe tel. 06 14 04 02 72.
Do t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur,
za van 9.00 tot 16.00 uur.
Tulpen te koop. Wilt u verse tulpen
kopen, dan kunt u het beste bij
Korsten binnenlopen. Ma-vr 10.0012.00 / 13.15-17.00 zat tot 15.00
Hulsweg 3b Beringe.

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

Petra Steeghs
T 0478 - 760012 • Maasbree
han-mark@arendseuitvaartzorg.nl

Ondersestraat 15
5988 EA Helden

Zelf haet ze ut op dees meneer gewild,
“Onger os” hebbe wej stil gestoan bej ut leave van oos mam,
oma en bijna superoma,

Ton Janssen-Nijssen

De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 6 februari om 14.00
uur in de kerk van de H. Lambertus te Helden. Aansluitend zal het
gezin mam begeleiden naar het crematorium.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Het was de wens van mam om in plaats van bloemen een donatie
voor KWF Kankerbestrijding te mogen ontvangen. Hiervoor staan
collectebussen achter in de kerk.

“Ton van Haar van Horster Dorres”

Poorterweg 50
5984NP Koningslust

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Heur laeve haet ze los gelaote op manjig 23 jannewarie.
Thei en Anja
Eefje en Arnout, Kenny en Venice
Jan en Hermie
Jesper en Eefje ♥, Karst en Renee
Mats, Kaj en Lynn

Fien Bos
Uitvaartzorg

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen
dat ons zeer gewaardeerd clublid

Jos Knapen
is overleden.
Wij wensen Marij en de kinderen heel veel sterkte toe.
MTC van alles get

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

02
02

nieuws 07

De Breurkes en Pim van Wylick

Twee LVK-finalisten uit Peel en Maas
Pim van Wylick uit Kessel en De Breurkes uit Panningen hebben op zaterdag 28 januari te horen gekregen dat ze
in de finale van het LVK staan. Het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer vindt plaats op vrijdag 10 februari in
Heerlen. In totaal treden twintig artiesten op in de finale waar weer bekend wordt gemaakt wat het beste Limburgse carnavalsliedje van dit jaar is.

Marijke, Pim en Jerôme met het bewijs (Foto: L11Alaaf)
Het nummer van Pim van Wylick,
‘Vastelaoveshertejage’, is geschreven
door Marijke Gijsen uit Helden en

gecomponeerd door Jerôme Lenders
en Pim zelf. ‘Zing! (Lekker same hej)’
van De Breurkes is geschreven en

gecomponeerd door Robert Janssen
uit Panningen en Mark van Mullekom
uit Helden. Pim begint als elfde aan

de finale en Ludgard en René Scheres
van De Breurkes mogen als zestiende
het podium op. De finalisten van het
LVK worden altijd bekendgemaakt door
middel van een bezoek van radiozender L1 aan de artiesten. Dat is altijd
een spannend bezoek, vertelt Ludgard
Scheres van De Breurkes die dit keer
bij het andere lid van het duo, René,
thuis zaten. “Je hoort wel een beetje op
de radio waar ze zitten, maar je bent
er nooit zeker van. Als je die mannen
met het grote bord met ‘LVK-finalist’
erop aan ziet komen, geeft dat een
geweldig gevoel.” Ook bij café De
Boesjer was het een groot feest toen
de aanwezigen zagen dat het finalistenbord naar binnen kwam. “De hele
kroeg stond op de kop”, vertelt Pim van
Wylick. “Er waren een man of dertig
aanwezig en die gingen helemaal los.”
Het is voor De Breurkes de vierde
keer in de finale. “Vorig jaar moesten
we als eerste, dus is het nu wel sjiek
dat we wat later mogen. Dan is het
publiek al wat los”, vertelt Ludgard. De
twee Panningse broers zijn ontzettend

blij met hun finaleplek. “We kregen van
tevoren al goede reacties, maar het is
altijd afwachten wat dat qua stemmen oplevert. We zijn supertevreden
en hebben er erg veel zin in.” Pim van
Wylick stond al twee keer eerder in de
finale. Dat maakt het voor hem niet
minder speciaal, vertelt hij. “Het blijft
een unieke ervaring. Ik had het ook
niet direct verwacht dit keer. Ik wist dat
er een kansje was, maar je weet het
nooit zeker. Nu gaan we voorbereiden
en vooral genieten van wat er allemaal
komen gaat.” Naast de artiesten uit
Peel en Maas zelf, zijn er ook nog
verschillende andere deelnemers aan
de finale met een Peel en Maas-tintje.
Zo componeerde Mark van Mullekom
het nummer ‘Hiej geit ’t krake’ van Spik
en Span uit Susteren en was hij componist en samen met Marijke Gijsen verantwoordelijk voor de tekst van het lied
‘Neet te geluive’ van Marleen Rutte uit
Hunsel. Robert Janssen schreef de tekst
van ‘Wat good! (det ut Vastelaovundj
is)’ waarmee Ronald en Carien uit
Weert in de finale van het LVK staan.

In strijd met de Maas

Familie Van den Eertwegh Kessel
Niets is zo veranderlijk als het weer. Maar er is ook niets zo veranderlijk als ‘Mooder Maas’. Het is een
populaire watersportlocatie, wordt gebruikt voor de handel en is natuurlijk een mooi stukje natuur. Maar eens
in de zoveel tijd laat de Maas zich van een andere kant zien. De komende weken brengt HALLO Peel en Maas de
strijd die al jarenlang met de Maas gevoerd wordt, in beeld.

Wims vrouw Carla in huis bleef. De
huisraad werd als laatste gered.
Alles, inclusief de kerstboom, werd
zo hoog mogelijk gezet met behulp
van kisten. “Rond 22.00 uur liep het
water het huis binnen. De stroom viel
uit en de weg was niet meer te zien.
Op gevoel en met behulp van enkele
herkenningspunten ben ik met de
tractor naar huis gereden om Carla en
haar zus op te halen.” Het water kwam
tot aan de toiletbril. Wim: “Na een dag
was het water weer weg en lag er een
dikke, vieze sliblaag in het hele huis
en kon het opruimen beginnen. Dat
er geen persoonlijke ongevallen zijn
gebeurd, mag best een wonder heten.”

‘Nooit overwogen
weg te gaan’
De Maas trad twee jaar later, in
februari 1995, opnieuw buiten haar
oevers. Het waterschap besloot in 1996
tot de aanleg van tijdelijke dijken.
Daarna kwam het water nog twee keer.

“We hebben nooit overwogen hier
weg te gaan”, aldus Wim. “Ik blijf
erbij, dit is echt een a-locatie.
We weten nu wel hoe we een
beetje rekening kunnen houden met
hoogwater. Inmiddels ligt er door
het hele huis een tegelvloer, zelfs
op onze slaapkamer, en is de keuken
heel gemakkelijk te demonteren als
het moet.”
Inmiddels woont zijn zoon
Chiel, die ook als boer werkzaam is,
op een boerderij niet ver van zijn
ouderlijk huis. Wim: “Die kochten
we in 2010 van de buurman die
met pensioen ging. Dat huis staat
precies op een natuurlijke dijk,
waardoor het altijd droog blijft met
hoogwater. Ons huis staat lager in
de Maasbedding. Dus mocht het
ooit weer gebeuren, dan kan ik de
koeien in de stallen bij mijn zoon
onderbrengen. Maar laten we hopen
dat dat niet weer gebeurt. Vier keer
hoogwater in ruim twintig jaar is
genoeg.”

Het huis (links) en bedrijf van Wim en Carla van de achterzijde gezien tijdens het
hoogwater in 1993. Zoon Chiel woont inmiddels op de boerderij rechtsboven, gelegen op
een natuurlijke dijk en dus droog tijdens hoogwater. (Foto: privécollectie, fotografie Peter Hilz)
In twintig jaar tijd maakten
Wim (57) en Carla (55) van den
Eertwegh uit Kessel vier keer
hoogwater mee. In 1993, 1995,
2000 en 2011. Ze wonen op Oyen,
in het uitgestrekte gebied tussen
Baarlo en Kessel, op driehonderd
meter afstand van de Maas.
Het huidige huis van Wim en Carla,
hun drie kinderen wonen op
zichzelf, bouwden ze in 1985. Op
aanraden van Rijkswaterstaat een
halve meter hoger dan de
naastgelegen ouderlijke boerderij,
stallen en loods. “Helaas was in
1993 niemand voorbereid op zo’n

heftige overstroming”, vertelt Wim.
“Het water stond een meter hoog in de
boerderij en een halve meter hoog in
ons eigen huis.”

150 koeien en
driehonderd stieren
evacueren
In 1993 werkte Wim al als boer.
Hij had 150 koeien, driehonderd stieren
en een hoop landbouwproducten
als kolen, aardappelen en prei.
Wim: “Een paar dagen voor kerst
stond er om 09.00 uur iemand van de

gemeente aan de deur. Vóór het donker
zou het water in de keuken staan,
zei hij.” Met veel hulp werden alle
koeien met de veewagen naar de Donk
gereden. De stieren konden elders
worden ondergebracht. “Een paar
ton aardappelen konden we bij onze
afnemer kwijt en voor de honderd ton
kolen die in de koelcel lagen, wisten
we ook iets te regelen.”
Nadat de dieren een veilig
onderkomen hadden gevonden, ging
Wim aan de slag bij de vrijwillige
brandweer in Kessel waar hij destijds
lid was. De kinderen werden bij
Wim in brandweerkleding op een roeibootje tijdens
vrienden ondergebracht terwijl
het hoogwater in 1993 met op de achtergrond zijn huis
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Minimaal 2,2 miljoen euro

‘SIF-verlies gemeente

Het verlies dat gemeente Peel en Maas geleden heeft bij de verkoop van het SIF-gebouw in Panningen is veel
groter dan wat de gemeente beweert. Dat is de conclusie die journalist Bart Ebisch uit Panningen trekt na grondige
bestudering de financiële cijfers van het SIF-terrein die onlangs bekend werden gemaakt. Volgens zijn berekeningen
leed de gemeente zeker een verlies van minimaal 2,2 miljoen euro.
De gemeente kwam in de eigen
cijfers tot een verlies van ruim 941.000
euro, maar dat bedrag is veel te laag,
zegt Ebisch. “Ik snap hoe zij bij die
eindafrekening zijn gekomen, maar
ik noem dat creatief boekhouden”,
vertelt de journalist die zich al jaren
bezighoudt met het dossier. Ebisch legt

uit hoe hij tot een verlies komt dat
1,3 miljoen euro hoger ligt dan wat
de gemeente in de cijfers heeft staan.
“Het SIF-terrein is sinds 2009 volledig
in handen van de gemeente”, begint
hij. “Jaarlijks leed de gemeente een
fors renteverlies op de aankoop van het
gebouw en gronden. Inclusief andere

kosten heeft Peel en Maas tussentijds
933.000 euro afgeboekt op het verliesgevende project. Dit geld komt uit een
gemeentepot. In de eindafrekening van
de SIF staat dit bedrag als inkomstenpost, omdat de gemeente zichzelf
dat geld heeft uitgekeerd. Maar het is
natuurlijk een geleden verlies.”

De gemeente reageert dat Ebisch
feitelijk gelijk heeft met deze opmerking. “In het verleden, 2012 en 2014,
heeft de gemeenteraad al eens
besloten om af te schrijven”, laat de
gemeente weten in een reactie.

Daar komt volgens Ebisch nog de
geldlening bij van 800.000 euro van
de gemeente aan Stichting SIF om het
pand te verbouwen en op te knappen.
Na de verbouwing kwam de stichting in
grote problemen en vorig jaar werd de
stichting opgeheven. Ebisch: “De lening
is nooit terugbetaald. Dat geld is dus
verdwenen.”

Tekort 933.000 euro
“Het verlies dat de gemeente
uiteindelijk heeft, is het totaalbedrag
van de verliesname 933.529 euro en
het feitelijke tekort, dat onlangs is
geschat op zo’n 650.000 euro.”

Lening aan stichting
De gemeenteraad besloot in
2012 om 800.000 euro korting te
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zijn GEOPEND met
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veel hoger’
geven aan de stichting. In 2014
werd die korting omgezet in een
renteloze lening die kwijtgescholden
zou worden. “Door de verkoop van
het SIF-gebouw vorig jaar komt
het leningsbedrag van 800.000
euro in feite weer terug bij de
gemeente”, aldus de gemeente in
een reactie. “De ondergrond blijft
eigendom van ons. De eigenaar
van het gebouw neemt de grond in
erfpacht.” Geen verlies dus, aldus de
gemeente.

“De gemeente stelt dat voor
dat bedrag de SIF verkocht is aan
Rendiz. Klopt. Daarmee is het verlies
weggepoetst”, stelt Ebisch, “maar
als de lening wel was terugbetaald,
was die acht ton winst geweest.”
Daarmee komt volgens de onderzoeker
het totale verlies uit op 2.674.000
euro. Nu is het wel zo dat er nog een
stuk grond op het terrein ligt dat nog
verkocht moet worden. Gezien de
aantrekkende economie is de kans
groot dat de gemeente daar ruim

450.000 euro voor krijgt. Ebisch:
“Dat bedrag gaat van het verlies af.
Dan kom ik uit op afgerond 2,2 miljoen
euro.”

van 1,1 miljoen euro. Het bedrijf kreeg
een stuk grond ter grootte van 1,2
hectare op het SIF-terrein en de oude
locatie aan de Beekstraat in Panningen
kwam in handen van de gemeente.
“De gemeente telt de 1,1 miljoen
bij de inkomsten, maar de aankoop
van het perceel van Van Happen
aan de Maasbreeseweg niet bij de
uitgaven. Dat stuk grond moet wel
nog verkocht worden”, aldus Ebisch.
“Als de gemeente met de grond blijft
zitten, dan loopt het verlies op tot

Grondruil
met Van Happen
Het verlies kan nog oplopen,
stelt Ebisch. De gemeente stemde
namelijk afgelopen jaar in met een
grondruil tussen containerbedrijf Van
Happen en de gemeente ter waarde

3,3 miljoen euro.” De gemeente ziet
echt een toename van interesse voor
industriegrond en verwacht de kavel
binnen afzienbare tijd te verkopen.
Ebisch is het dus niet eens met
de manier waarop de gemeente de
financiering opschrijft. “Getover met
cijfers. Boekhoudkundig zal het wel te
verantwoorden zijn, maar de rekensom
geeft een vertekend beeld voor de
burger”, is zijn mening. “Die heeft er
recht op om te weten hoeveel de SIF
heeft gekost.”
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‘Even het serieuze leven
achter je laten’
Wie ben je?
Mijn naam is John Lenders, ik ben 41 jaar en de
meeste mensen die mij kennen noemen mij
ook wel ‘Johnny’. Ik woon samen met Jolanda
Verstappen en we hebben twee kinderen,
Juul van elf jaar en Pien van negen jaar. Onze
kinderen vinden het superleuk dat hun papa prins
is geworden. Bij de carnavalsvereniging zullen
degenen die mij nog niet kennen me nog wel leren
kennen! Ik sta in het dorp bekend als iemand die
niet graag naar huis gaat als er een feestje is. Mijn
buren reageerden allemaal erg enthousiast en
enkele leden van de buurtvereniging zijn tijdens de
receptie op het prinsenbal eerder weggegaan om
versieringen bij ons huis aan te brengen.
Waar werk je?
Ik werk al vijftien jaar als vrachtwagenchauffeur
bij transportbedrijf Gebroeders van Eijk in Asten.
Na de havo heb ik verder het MMO-C (middelbaar
middenstandsonderwijs, red.) afgerond en later nog
het chauffeursdiploma gehaald. Mijn werkgevers
waren redelijk verbaasd dat ik prins carnaval werd,
maar ze stonden wel meteen vooraan bij mijn
uitkomen.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Misschien wel de mooiste carnavalsherinnering is
er een toen ik een jaar of dertien was. Toen zat
ik in de raad van elf van de instuif in Meijel en
mocht ik voor het eerst in de optocht mee op een
carnavalswagen. Dat was geweldig.

Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd
prins te worden?
Toen ik gevraagd werd zei ik meteen: “Dat is wel een
lastige vraag die je me stelt”.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar
uit?
Waar ik het meest naar uit kijk, is de optocht in
Meijel. Niet alleen het feit dat ik boven op die wagen
mag staan, maar zeker ook om te zien wat iedereen
gemaakt heeft die meedoet aan de optocht. Ik ben
vooral nieuwsgierig naar welke wagens betrekking
op mij als prins hebben.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Het carnavalsgevoel is voor mij samen feest vieren
en gewoon lekker los kunnen gaan. Even het serieuze
leven achter je laten, als het ware. Dit gevoel
ontdekte ik al op de kleuter- en de lagere school.
Daar leerde ik de plaatselijke schlagers al meezingen.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk of
neem je even vrij om bij te komen?
Ik heb gemerkt dat het een drukke periode is als
prins zijnde. Dat blijft het ook, zeker in combinatie
met mijn werk en hobby’s. Na de vastelaovend zal
ik nog een paar dagen extra rust pakken om alles te
laten bezinken en even goed bij te komen van alles
wat ik heb meegemaakt. Ik denk dat dat ook wel
nodig is.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Ik heb eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan als
anders. Oftewel, gewoon meepraten met vrienden

Dur blaow
en géél bezééte,
’n Vastelaovesrit
um nòjt te
vergééte’

en familie over
wie ik dacht dat
prins zal worden.
Elk jaar wordt er bij
ons met Kerstmis al
gespeculeerd of ik dat jaar
prins zal worden. Elk jaar zei ik dan als grap tegen
mijn familie dat ze in de buurt moeten blijven en
de telefoon in de gaten moeten houden, dus ook
afgelopen kerst. Daags voor het prinsenbal hebben
we met vrienden doorgebracht. Het ging natuurlijk
alleen maar over wie de nieuwe prins zou worden.
Af en toe werd ik ook genoemd, maar ik heb het
goed weten te verbergen.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins is een prins die zichzelf is. Iedereen
doet het op zijn eigen manier en met zijn eigen
karaktereigenschappen. Je bent als prins natuurlijk
geen acteur.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Als een prins die zijn prinsenschap samen met
iedereen die van vastelaovend houdt heeft gevierd.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Dorpsgenoot Martijn Betting zou een goede
opvolger kunnen zijn. Vastelaovend is hem met
de paplepel ingegoten. Hij is muzikaal en heeft
een vriendengroep die ook enorm vastelaovendmindedis.

Garagedeuren

Schoenmakerij Peter
wenst prins John een
goed lopende carnaval!
Dopheide 43 Meijel - 077 466 09 10

Gefeliciteerd namens

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33

Zonweringen
Kunststof kozijnen
Showroom:
Molenstraat 18 MeijeL
www.mathpeeters.nl
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Bijeenkomst voor contact tussen Polen en Nederlanders

‘Meer begrip creëren voor Poolse arbeiders’
Om het begrip tussen Poolse mensen in Limburg en Nederlanders te vergroten, vindt er op vrijdag 3 februari een
informatieve avond plaats in Helden. De kennissessie is vooral bedoeld om de dialoog tussen de twee bevolkingsgroepen op gang te brengen. “Het doel is om begrip te creëren voor het feit dat de integratie vaak nog niet
helemaal goed loopt”, aldus organisator Mathijs Caelers uit Helden.
Mathijs zette de avond met
medewerking van Stichting Mondiaal
Burgerschap Peel en Maas op, omdat
hij zich verbaasde over hoe weinig
contact er eigenlijk is tussen Polen en
Nederlanders. “Ik heb zelf jarenlang in

de kas en op het veld samengewerkt
met Poolse mensen. In al die tijd heb
ik eigenlijk nooit echt contact met
hen gehad, zelfs niet met diegene die
Nederlands spraken. In de maatschappij
leven Polen en Nederlanders nog vaak

langs elkaar af. In Maasbree wonen in
het hoogseizoen bijvoorbeeld achthonderd Polen, terwijl de dorpsbewoners
hier nauwelijks iets van merken. Er
wonen duizenden Polen hier in de
regio en we weten eigenlijk niets van

ze. De reden waarom ze naar hier zijn
gekomen is daar een goed voorbeeld
van. Ik begon me af te vragen hoe dat
eigenlijk kan.”

‘Polen zijn vaak
perfectionistisch’
Mathijs nam contact op met
verschillende organisaties die zich
bezighouden met het contact tussen

Polen en Nederlanders. Daaruit bleek
volgens hem dat de wil om te praten
er bij de Poolse gastarbeiders absoluut
is, maar dat ze huiverig zijn om een
gesprek aan te gaan. “Polen zijn vaak
perfectionistisch en ze willen de taal
eerst heel goed beheersen, voordat ze
een gesprek aan gaan”, vertelt Mathijs.
“Dat is meer hun aard. Dat zorgt er
dan weer voor dat er geen begrip is
tussen de groepen en een negatief

CV De Graasvraeters Grashoek
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Proﬁciat prins Joeri I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

HOVENSBOS
dierenpension

Prins Joeri gefeliciteerd!
HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622
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beeld ontstaat.” Bij de bijeenkomst
komen verschillende sprekers langs om
hun ervaringen te delen. Zo komt Loek
Geelen vertellen over zijn fascinatie
voor het land. Hij schreef zijn scriptie over het land en kwam vaak met
Poolse mensen in aanraking. Krystyna
Wisniewska woont al twaalf jaar in
Nederland en verzorgt taallessen in
Noord-Limburg. Ze komt praten over
de integratie en zij kan inzicht geven

in de levens, ideeën en drijfveren van
gastarbeiders. Mateusz Domagalski
is ook al twaalf jaar woonachtig in
Nederland. Hij werkt bij de bibliotheek
in Panningen en Maasbree. Daar is hij
voor veel Polen een aanspreekpunt
omdat hij vloeiend Pools en Nederlands
spreekt. De avond is bedoeld om de
eerste stap te maken, vertelt Mathijs.
“Zodra mensen meer weten over
waarom de Poolse gastarbeiders hier

gevestigd zijn, komt er misschien meer
begrip. Dan kan er in ieder geval over
gepraat worden. Als je de verhalen
van hen aanhoort, ga je toch met een
ander beeld naar huis. Begrip creëren
en vanuit daar meer contact bewerkstelligen, dat is het doel.” De bijeenkomst is van 20.30 tot 22.00 uur en
vrij toegankelijk voor belangstellenden. De locatie is gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.
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Bijeenkomst
Belaef Kessel
Belaef Kessel vindt pas plaats op zondag 21 mei, maar het eerste
overleg vindt al plaats op dinsdag 7 februari. Belangstellenden zijn
welkom vanaf 20.00 uur bij restaurant Corsica op de Markt in Kessel.
Het evenement Belaef Kessel
vindt ieder jaar plaats in het centrum
van Kessel. De winkels zijn open en
verenigingen en clubs hebben de
kans om zich te presenteren aan het

publiek. Ook zijn er rondleidingen
in Kasteel De Keverberg. Vorig jaar
werd het evenement nog aangepakt
om de verbouwde molen in het dorp
feestelijk te heropen.

11 vragen aan prins Joeri I
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‘Mijn ouders hadden
tranen in hun ogen’
Wie ben je?
Ik ben Joeri Rijs, 19 jaar oud en ik woon thuis
met mijn ouders, broertje en zusje. Sinds
een tijdje heb ik een relatie met Lisa Bos uit
Koningslust. Zij deelt de passie voor carnaval
met mij. Ik ben iemand die geniet van het
dorpsleven. Als er iets te doen is, help ik graag
mee. En omdat je iedereen goed kent, is het
geweldig om voor deze mensen als prins uit te
mogen komen.
Waar werk je?
Ik studeer Mechatronica op Fontys Hogeschool in
Eindhoven. Ik zit in het derde jaar en ben nu aan
mijn stageperiode bezig bij Van Doren Engineers
in Beringe, waar ik ook een bijbaantje heb. Op
het werk reageerde iedereen positief.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Elk jaar opnieuw maak je mooie herinneringen.
Als ik er één zou moeten kiezen, zou dat
het prinsenbal van dit jaar zijn. Direct na
het uitkomen zag ik mijn ouders vol trots en
ongeloof toekijken met tranen in de ogen. Dan
weet je waar je het voor doet.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd
werd prins te worden?
Het was eind september toen Rick, de vorst,
belde. Hij belt mij normaal gesproken nooit, dus
ik kreeg het gelijk heel warm en mijn hartslag
schoot omhoog. Toen eenmaal de grote vraag

kwam, zei ik meteen ja. Het is altijd mijn droom
geweest om prins te worden.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste
naar uit?
Elke activiteit heeft zijn eigen momenten waar
ik naar uit kijk, dus ik laat het allemaal op me af
komen. Dit is iets wat je één keer in je leven mee
maakt, dus je moet genieten van elk moment.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Ieder dorp en elke regio heeft zijn eigen manier
van carnaval of ‘vastelaovend’ vieren. Vooral het
samen zijn met de mensen die deze passie delen,
maakt het de mooiste tijd van het jaar. Vanaf
het moment dat mijn ouders prins en prinses
waren elf jaar geleden, is dit alleen maar sterker
geworden.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk
of neem je even vrij om bij te komen?
Ondanks de vele activiteiten denk ik dat het mee
gaat vallen met de drukte, omdat ik nog jong ben
en het een relatief lange periode is vergeleken
met voorgaande jaren. Toch denk ik dat ik na
carnaval even vrij pak om terug te kijken op een,
als het goed is, zeer geslaagde carnaval.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Thuis was het erg lastig om er mee om te kunnen
gaan. Elke keer als ik weg moest, had ik een
geloofwaardige reden nodig voor mijn ouders.

‘Jonk en fit
dus gae kint wel
raoje, dees daag
bin ich neet
te haoje’

Dit heb ik lang
vol gehouden
totdat elf dagen
van tevoren de
hints op Facebook
begonnen. Mijn moeder
had al een vermoeden en dit vermoeden werd
toen bevestigd. Toen heb ik het haar jammer
genoeg moeten vertellen. Ook mijn vriendin heb
ik het een tijdje van tevoren verteld. Die vond het
fantastisch.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Voor een goede prins zijn allerlei eisen te
verzinnen. Naar mijn mening moet een prins het
echte ‘vastelaovesgeveul’ hebben. Dit is iets wat
je niet kan beschrijven, maar alleen kan voelen.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Ik hoop dat iedereen in mijn omgeving een mooie
tijd gaat beleven zodat ik daar zelf een mooie
herinnering aan over kan houden. Dan zou het fijn
zijn als ik die herinnering met anderen kan delen.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Ik wil nog helemaal niet aan volgend seizoen
denken en me eerst volledig richten op de
komende weken. Daarna gaan we samen naar een
geschikte opvolger zoeken. Bij deze nodig ik wél
alvast iedereen uit voor het prinsenbal in 2018!

GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN
GROOT TERRAS • TENNISCOMPLEX • STRANDVOLLEYBALVELD • KINDERSPEELTUIN

starten
binnen
5 dagen!

de
g
a
eratinees
la nd
Al 4ngeesnjoeip
s
uneen begvrend
ge ove
o !
vastedlearegsio
en la
t!
raties in e
e
n
e
w
g
e
4
e
g in
Al
t
p
r
ri
g
e
b
s
een
o a
gio!
Helenaveenseweg 5 • 5985 NK Grashoek • Tel.: 077-3071454
in de re
Vo v
eraties
Al 4 gen ip
r
een beg
gio!
in de re

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

kultura.nl

Proficiat Prins Joeri

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

Prins Joeri gefeliciteerd, een hele ﬁjne carnaval!

w w w . m a e s s e n b v. n l Grashoek

CV De Dörper Kuus Helden
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Proﬁciat prins Jeu I

We winse Prins Jeu I en idderein
unne sjoene carnaval toe

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

Proficiat
prins Jeu I
van de lètste
melkboor van
Peel en Maas

Wij wensen prins Jeu I
een schitterende vastelaovend!

Zuivelhandel
Ton Kempen VOF

06 51 91 19 80 • DEKESHORST 4, 5988 NX HELDEN
ZUIVELHANDEL.KEMPEN@GMAIL.COM

Mariaplein 5, 5988 CH Helden Tel: 06-22962439 www.cafedepool-helden.nl

Meijelse basisschool

‘Blaow en géél’ Meijel Geld voor onderzoek
De spreuk ‘Dur blaow en géél bezééte, ’n vastelaovesrit um nòjt te
vergééte’ fungeert dit jaarals inspiratiebron voor de optocht in Meijel.
Deze vindt plaats op carnavalszondag 26 februari.

Prins John I staat tijdens de
optocht op de prinsenwagen van
carnavalsvereniging De Kieveloeët
en ook De Véngneuze en
De Kéjsjeut doen mee met hun
eigen wagens. De vastelaovesrit van
Meijel start die dag om 13.30 uur
vanaf de Donk in Meijel. Daarna
vervolgen alle deelnemers hun
route door het dorp om te eindigen
op het Alexanderplein. Voor elke

deelnemer heeft prins John I een
prijs. De uitslag van de optocht
wordt zondag 26 februari om 21.00
uur bekendgemaakt in het Oranje
Hotel. Een dag later, op maandag
27 februari, wordt de uitslag voor
de jeugd bekendgemaakt. Wie
nog graag mee wil doen met de
optocht, samen met vrienden,
buren of familie, kan zich nog tot
woensdag 22 februari opgeven.

Het College van B&W van Peel en Maas wil 250.000 euro beschikbaar stellen aan basisschool Den Doelhof in
Meijel om onderzoek te doen naar de (ver)nieuwbouw van de school. De gemeenteraad beslist uiteindelijk op
dinsdag 7 maart of het bedrag beschikbaar wordt gesteld aan de basisschool.
Met het geld wordt onderzocht of
de basisschool vernieuwbouw gaat toepassen, een nieuw gebouw gaat neerzetten of dat het huidige pand aan de
Kerkstraat nog verbouwd kan worden.
In het document van het college aan de
gemeenteraad staat dat de onderhoudssituatie van de school ‘op korte
termijn om forse ingrepen vraagt’.
‘Met het oog op renovatie of nieuwbouw zou het een desinvestering zijn

dit onderhoud nu uit te voeren’, schrijft
het college. De 250.000 euro is bedoeld
om de kosten die gemaakt worden te
dekken. De voorbereiding bestaat uit
een aantal werkzaamheden op het
gebied van planvorming. Het moet door
de gemeente worden voorgefinancierd
omdat ‘niet van het schoolbestuur kan
worden gevraagd dit bedrag uit eigen
reserve voor te schieten’, schrijft het
college. Het geld is nodig voor onder

andere de selectie van een architect en
adviseurs, het voorlopig en definitief
ontwerp en het opstellen van bestekstukken. Den Doelhof wordt de bouwheer van de school, dus het bestuur van
de school krijgt de beschikking over de
financiële middelen. De gemeente blijft
wel betrokken bij de totstandkoming
van het ontwerp. Professioneel bouwmanagement zorgt volgens het college
voor de budgetbewaking.
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‘Bijna altijd vastelaovesmuziek in de werkbus’
Wie ben je?
Ik ben Jeu Hermans, 50 lentes jong. Ik ben getrouwd
met Carla Boots en trotse vader van Stan en Britt.
De kinderen kregen carnaval ook met de paplepel
ingegoten. Stan heeft in de jeugdraad gezeten en
Britt is jaren dansmarietje geweest. Bij de vereniging ben ik actief als bestuurslid en vanuit die
functie ben ik nauw betrokken bij de organisatie van
het jeugdcarnaval en de dansmarietjes. Mensen in
het dorp kennen mij als fanatiek carnavalist. Elf jaar
lang hebben de stoepzittingen bij ons op de oprit
plaatsgevonden.
Waar werk je?
Ik werk als servicemonteur van fitnessapparatuur
bij Technogym.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Het mooiste vond ik toen Britt, Stan en ik alle drie
betrokken waren bij de De Dörper Kuus. Dit moment
hebben we op foto vastgelegd. Het doet me goed
dat mijn kinderen de vastelaovend net zo mooi
vinden als ik. En natuurlijk het uitkomen, dit is iets
dat ik nooit meer zal vergeten.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd
prins te worden?
Mijn eerste reactie toen ik gevraagd werd, was zonder twijfelen volmondig ja. Dit was op 14 november.
Ik zag op mijn telefoon dat vorst Matje Maessen
belde, dus ben ik naar de garage gelopen. Ik heb
altijd geweten dat als ik ooit de eer zou mogen

 ebben, ik dit zonder twijfel zou doen. En dit jaar
h
is het moment daar. Sinds dat moment zaten de
kriebels er goed in en was het uitkijken naar het
uitkomen op 8 januari.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste
naar uit?
Eigenlijk kijk ik uit naar alle activiteiten. Maar
specifiek misschien wel naar de optocht en de
jeugd-machtsoverdracht. De optocht omdat dit
heel veel mensen op de been brengt en omdat er
vaak specifiek nog iets voor de prins wordt gedaan.
De machtsoverdracht voor de jeugdprins omdat het
dit jaar voor het eerst georganiseerd is.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
In deze periode van het jaar betekent vastelaovend
heel veel voor mij. Je bent al langer bezig met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en tijdens het
seizoen is het iedere maandag weer uitkijken naar
het volgende weekend. Door het jaar heen is het
eigenlijk ook vastelaovend voor mij, want er staat
tweehonderd dagen per jaar vastelaovesmuziek op
in de bus van het werk.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk
of neem je even vrij om bij te komen?
Ik heb de hele week van de vastelaovend vrij
genomen, zodat ik even bij kan komen en alles kan
laten bezinken en nog een keer kan genieten van
alle mooie momenten die ik al gehad heb en die
hopelijk nog gaan komen.

Now Prins Jeu bej de Kuus regeert,
is in de regio de joeks geïnstalleerd!
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• (zwem)vijvers
en waterpartijen
• tuinaanleg
en -onderhoud
• tuinontwerp
en sierbestrating
• speciaalzaak voor
tuin en vijver

Baarloseweg 20 • 5988 NM Helden • 077-3071962

Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden (voor familie, vrienden en kennissen)?
De afgelopen jaren is er vaak een vermoeden
geweest en hebben sommigen wel eens gedacht
dat ik prins zou worden. Maar het is me dit jaar niet
veel moeilijker gemaakt dan anders. De familie heb
ik daags van tevoren ingelicht. Ik had ze er graag bij
tijdens deze heugelijke gebeurtenis.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Voorop staat natuurlijk het vastelaovesgeveul.
Dit moet je in je hebben. Verder denk ik dat je
sociaal moet zijn en open moet zijn naar de mensen
die in jou geïnteresseerd zijn.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Ik hoop dat jong en oud mij zich herinnert als
de prins van 2017. Het mooie vind ik dat veel
ouderen weten wie ik ben, maar dat ook de
jeugd dit weet. Omdat ik al negen jaar bij de
jeugdprinsencommissie zit, is er toch al een grote
groep jeugd waar ik kennis mee heb mogen maken.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Dat kan iedereen worden die het
vastelaovesgeveul heeft. Wie
weet is er iemand die me
dit jaar opvalt en die
zomaar mijn opvolger
zou kunnen worden.

‘Dit is al jaore
miene wins,
sjloet mèr aan
asse kins!’

WAE WINSE PRINS JEU D’N
ERSTE UNNE SJOEËNE

www.tuinhelden.nl

Vrijwillige politie

Eén aanhouding bij politiecontrole Open lessen bij
DéDé Dance
Bij een politiecontrole in de nacht van vrijdag 27 op zaterdag 28 januari op verschillende plekken in de gemeentes Peel en Maas en Horst aan de Maas heeft de politie één aanhouding verricht. De persoon werd meegenomen
naar het bureau omdat hij drugs bij zich had.

Er werden meer dan tweehonderd
voertuigen gecontroleerd, laat de
politie weten. Vier personenauto’s
werden stilgezet vanwege het onder
invloed rijden door de bestuurder
of een verkeerstechnisch gebrek.
Bij één auto werd een behoorlijke
hoeveelheid drugs aangetroffen en
in beslag genomen. De bestuurder
van die auto is aangehouden. De
andere personen die een overtreding

begingen, werden na verhoor met
een geldboete naar huis gestuurd.

Vrijwilligers
De vrijwillige politie van Peel
en Maas en Horst aan de Maas was
verantwoordelijk voor de controles
van de auto’s. Ruim vijftien vrijwillige
politiemensen waren in touw,
bijgestaan door zes beroepsagenten.
De controle was niet alleen op

verkeerstoezicht gericht, maar ook
om in beeld te brengen wat zich op
de doorgaande bewegen bevindt,
zo schrijft de politie op Facebook.
“Er was ook aandacht voor mogelijke
inbrekers en andere leden van het
‘gilde’.” De vrijwillige politie bestaat
uit mensen die naast hun normale
baan in hun vrije tijd een steentje
willen bijdragen aan de veiligheid in
de maatschappij.

DéDé Danceballet heeft open lessen in de week van 6 tot en met
12 februari, deze zijn dan toegankelijk om een keertje te komen kijken.
DéDé Dance biedt danceballet,
een danstraining in een energieke
stijl. Er worden oefeningen gedaan
voor techniek, uithoudingsvermogen,
coördinatie, houding, spierkracht en
lenigheid. Daarnaast leren deelnemers wekelijks nieuwe danspassen
en wordt gewerkt aan een volledige
choreografie voor optredens of thea-

tervoorstellingen. Ook worden classiclessen gegeven. In deze stijl leer je
technieken uit traditioneel klassiek
ballet, gecombineerd met classic
moves op muziek uit de laatste hitlijsten. De danceballet-lessen worden
onder andere gegeven in Panningen,
Meijel en Maasbree. De classic-lessen
worden gegeven in Panningen.
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Bespreking Poll week 03

Vmbo’ers moeten makkelijker naar de havo kunnen
Het is wel duidelijk dat de stemmers van de poll vinden dat vmbo’ers
makkelijker naar de havo moeten kunnen. Een overgrote meerderheid
van 85 procent was het eens met onze stelling van twee weken geleden.
De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dit ook
bewerkstelligen door middel van het afschaffen van een aantal regels. Hij
doet dus goed werk volgens de stemmers.
Vmbo’ers zijn vaak goed gemotiveerd om te beginnen aan de havo,
soms in tegenstelling tot de havisten zelf. Die doen weinig en halen het

toch denken sommigen. Dan is het misschien beter om gemotiveerde
vmbo’ers te hebben die er alles aan doen om goede punten te halen. Zij
werken er echt voor. Maar soms is het zo dat vmbo’ers het niveau gewoon
niet aankunnen. Dan is het goed dat er eisen zijn voordat ze aan de havo
beginnen. Dat kan er voor zorgen dat zij niet gedesillusioneerd raken als
het niet lukt. Zo is er een soort schifting voordat de overstap gemaakt
wordt. De meerderheid van de stemmers op de poll vindt dat echter
niet nodig.

Poolse mensen moeten meer doen aan hun integratie
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Peel en Maas zijn ieder jaar veel Poolse gastarbeiders actief. Om
meer begrip tussen de gastarbeiders en Nederlands te creëren, vindt vrijdag
3 februari een bijeenkomst plaats in Helden. Organisator Mathijs Caelers wil
met de avond ervoor zorgen dat er meer begrip komt voor de situatie van de
Poolse mensen en dat er meer gepraat wordt.
Communicatie is altijd goed. Als je iemand beter leert kennen, wordt de
acceptatie ook vergroot. Praten is altijd goed voor onderling begrip. Het kan dus
ook geen kwaad om meer gelegenheden te creeren voor contact. Polen zijn

misschien te perfectionistisch om zelf het gesprek aan te gaan in gebrekkig
Nederlands, dus het is goed als Nederlanders de eerste stap zetten. Zo verlagen
ze de drempel tot contact.
Van de andere kant is het zo dat de Poolse mensen deze kant uitkomen en
zij dus ook hun best moeten doen om te integreren. Als ze niet goed genoeg
Nederlands spreken, moeten ze zorgen dat dat wel beter gaat. Het is niet de
verantwoordelijkheid van de Nederlanders, maar van de gasten.
Poolse mensen moeten meer doen aan hun integratie. Wat vindt u?

SNS
blijft wél in
Panningen
SNS

Uitslag vorige week (week 04) > De politie moet meer doen tegen winkelinbraken > eens 67% oneens 33%

Jumbo Broccoli

Eierkoeken

Per 500 gram

Van de broodafdeling
Per verpakking

KORTING

Geldig t/m dinsdag

Hand- of
perssinaasappelen

Pickwick groene thee,
rooibos, herbal of spices

Net à 3 kilo

Alle 1-kopsthee
2 doosjes à 20 stuks

Waar andere banken
hunin
deuren
blijft
wél
sluiten blijven wij wel 6 dagen per
week geopend
Panningen
Waar andere banken hun deuren
sluiten blijven wij wel 6 dagen
per
week geopend
Raadhuisplein
38

Stap nu
over

5981 AT Panningen

Raadhuisplein 38
5981 AT Panningen

Wij zijn op zoek naar:
Merlot wijnen
Excellence merlot, Jean Balmont merlot,
Los Gansos merlot, JP Chenet merlot,
Waterval cabernet sauvignon merlot of
Swartland merlot cabernet sauvignon,
alle combinaties mogelijk, 3 ﬂessen à 750 ml

Maggi Puree, Jus, Mals en
Kruidig, Braadstomen,
Ovenschotel, Dagschotel,
Hollands pannetje of
Ovenkrokant
Alle soorten m.u.v. voordeelverpakkingen Jus
2 verpakkingen à 18-276 gram

eHALVE
PRIJS*

*2e halve prijs: 25% korting op de totaalprijs van 2 producten,
alle combinaties mogelijk.

parttimechauffeurs m/v
chauffeurs m/v
chauffeurs m/v
voor het vervoer van agrarische producten

die op zaterdag of zondag ingezet kunnen worden

voor de trekker/oplegger
(overnachtingen en inzet in het weekend behoort tot de functie)

Voor meer informatie graag contact opnemen met Marleen van Leendert

Geldig van wo 25 januari t/m di 21 maart 2017
Meer informatie, aanbiedingen en
openingstijden: www.jumbo.com

Maasbree Heierveldlaan 10
Meijel Kerkstraat 25
Panningen Kerkstraat 43

ADVERTENTIE W E E K

05

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

Broekhuizenvorst

Ooijenseweg 14, 5871 CA Broekhuizenvorst

w w w. v a n l e e n d e r t b v. n l

Een goed
hart
Apetrots ben ik als mama,
op onze ondernemende
dochter van 10. Geboren met
een hart waar aardig wat
bouwfouten in zitten, laat ze
zich niet kennen. Wat ze wil,
daar gaat ze voor, met een
overtuiging waar wij volwassenen nog veel van kunnen
leren. Ze is puur, levenslustig
en ze heeft ondanks alles een
goed hart.
Daar zit dan ook haar talent.
Ze voelt aan wat je nodig hebt,
en aarzelt niet om dat te geven.
Ze zal je altijd laten weten hoe
speciaal je voor haar bent.
En kan ze iets voor een ander
betekenen, dan doet ze dat.
Zo collecteert ze al vanaf haar
vijfde mee, eerst voor de
Hartstichting, nu voor de
gezamenlijke Goede Doelen
Week. Dan vertelt ze haar
verhaal en als je geluk hebt,
deelt ze ook nog bloemetjes uit
die ze net geplukt heeft. Want zo
is ze.
En nu heeft ze iets nieuws
bedacht. Elke dag gaat ze ervoor
aan de slag. Ze fröbelt, checkt de
likes en bestellingen op
Facebook en grijpt iedere kans
aan om haar hartenengeltjes te
verkopen. En dat doet ze
belangeloos. Haar enige doel is
om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de Hartstichting.
Mama, aangestoken door haar
enthousiasme, fröbelt vrolijk
mee. Dit is nu haar doel en ze
gelooft in dromen, durven, doen.
Geen twijfels en geen beren op
de weg, natuurlijk gaat dit
lukken! Ik geniet van haar
optimisme, het zien van de
mogelijkheden in plaats van wat
allemaal niet kan. Ze kent haar
beperkingen maar al te goed en
gaat er verstandig mee om.
Maar dat is geen excuus om niet
alles uit het leven te halen.
Dat is hoe we haar hebben
proberen op te voeden en het
resultaat daarvan tekent zich nu
duidelijk af. Opnieuw heeft ze
mensen weten te raken vanuit
een goed hart.

gemeente

nieuws

week 05 / 02 februari 2017 / Informatie van en over de gemeente

Verkiezingen Tweede Kamer
op 15 maart 2017

Gevonden en verloren
voorwerpen Peel en Maas

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de
verkiezingen van de leden van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal plaats.

Heeft u een voorwerp in Peel en Maas gevonden waarvan u niet weet wie
de eigenaar is? Meld het dan via www.verlorenofgevonden.nl of via
https://www.peelenmaas.nl/inwoners-en-ondernemers/melden-bij-degemeente/
Als digitaal melden van een voorwerp voor u niet mogelijk is, kunt u bij
het Klant Contact Centrum van de gemeente hulp krijgen bij het digitaal
invullen. U kunt het voorwerp vervolgens thuis bewaren of inleveren op
het gemeentehuis.

Bezorgen stempassen en kandidatenlijsten
Op uiterlijk zaterdag 18 februari worden alle
stempassen bij de kiezers in onze gemeente
bezorgd. De kandidatenlijst (één per
huishouden) volgt op donderdag 2 maart.
Stemmen bij volmacht
Bij deze verkiezingen is het toegestaan om
bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de
volgende bepalingen:
• bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar
voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen; deze formulieren kunt u ook
downloaden via onze website www.peelenmaas.nl.
• het verzoekschrift moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017, door de kiezer worden ingediend,
waar hij/zij op 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd;
• het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is
verstrekt;
• degene, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 30 januari 2017
als kiezer zijn geregistreerd;
• bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs en
• een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.
Aanvragen kiezerspas
Bent u inwoner van Peel en Maas en stond u op 30 januari als kiezer geregistreerd in Peel en
Maas, dan kunt u sowieso stemmen in een willekeurig stembureau in Peel en Maas. Voor het
stemmen in een andere plaats in Nederland, dan waar u geregistreerd staat als kiezer, moet u
een kiezerspas aanvragen.
Bij het KCC, team Burgerzaken van de gemeente kunt u kosteloos formulieren ophalen voor
verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
U kunt u het formulier ook downloaden via de website: www.peelenmaas.nl.
Het verzoekschrift en de stempas moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017, door de
kiezer zijn ingediend. Mondeling kan dit tot dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur worden
aangevraagd.
U moet dan uw stempas overleggen. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij
verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook
een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren… mag u
niet stemmen.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met de medewerkers van het
KCC of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. Ook op onze website vindt u alle informatie over
de Tweede Kamerverkiezingen.

Wijziging en extra containers
Maasbree, Kessel en Kessel-Eik
Maasbree, Piet Peeterstraat: nieuwe luier- en incontinentieafval container.
Kessel, Baarloseweg (50 meter verplaatst bij Tennisclub) nieuwe textielcontainer en de glasbak
is ondergronds geplaatst.
Kessel-Eik, Mariaplein: nieuwe luier- en incontinentieafval container.
De containers zijn vanaf 6 februari te gebruiken.
Luiers en incontinentieafval moet u aanbieden in speciaal daarvoor bestemde witte Peel en
Maas zakken, die luchtdicht kunnen worden afgesloten. De witte zakken zijn gratis verkrijgbaar
bij een van de afhaalpunten.
Wat wel: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat niet: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

Openbare bekendmakingen
De gemeente Peel en Maas maakt openbare bekendmakingen altijd officieel bekend via het
gemeenteblad op de website http://www.officielebekendmakingen.nl Heeft u thuis geen
internet? Dan kunt u de bekendmakingen via de computer in de hal van het Huis van de
Gemeente raadplegen.
Aanmelden bij Overheid.nl
U kunt zich via https://zoek.overheid.nl/ aanmelden voor de e-mailservice
bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch berichten over Peel en Maas.
Handig en u mist geen berichten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u de informatie wilt
ontvangen. Gewoon rechtstreeks in uw mailbox en 24 uur per dag, 7 dagen per week te
raadplegen op een moment dat het u uitkomt.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

De erfenis van frikandellenfabriek Beckers
Mijn hele leven al woon ik zo’n 50 meter van de toenmalige, voor
Meijel belangrijke werkgever, frikandellenfabriek Beckers. Eind jaren 90
verhuisde de fabriek.
Wat volgde was een jarenlang
leegstaand gebouw, waar allerlei
(soms illegale) activiteiten plaatsvonden. Blij waren we daarom dat het
pand gekocht werd door een projectontwikkelaar. In 2015 gaf onze buurtgenoot, Prins Rob 1, de eerste slag ter
voorbereiding op de sloop. Onlangs

haalde een buurtgenoot handtekeningen op en ik juichte dat initiatief toe.
Hij vroeg zich af waarom het puin er nu
al jaren ligt, wie er verantwoordelijk
voor is en wanneer er nu daadwerkelijk woningen komen? Deze vragen
zijn voorgelegd aan wethouder Arno
Janssen. Die zegde toe dat de project-

ontwikkelaar een gesprek met de buurt
zou aangaan. Op 23 januari kreeg de
buurt tekst en uitleg. Vooral de stankcirkels houden de ontwikkelingen tegen.
Het was een positieve bijeenkomst.
De hekken rondom het perceel worden
opnieuw gesteld in overleg met buurtgenoten. De beide ontwikkelaars slaan
de handen in elkaar en de gemeente
is hierover positief. Procedures moeten
wel nog doorlopen worden, dat kost
tijd. Ik heb er vertrouwen in dat de

wind er nu onder zit. Als onverhoopt
blijkt dat woningbouw niet gaat lukken
dan stelt Lokaal Peel&Maas binnen de
gemeente alles in het werk dat het
gebied er netjes bij komt te liggen.
Meijel verdient geen verpauperde
omgeving. Als woningbouw uitblijft
dan moet het perceel maar met gras
worden ingezaaid.
Rob Willems,
Fractieleider Lokaal Peel&Maas
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winkel&bedrijf

Starter in de Regio
Recolour Yourself
Bedrijf
Eigenaar
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Website
Sector
Start

Recolour Yourself
Kitty Janssen-Brummans
Kerkveld 2A
Meijel
06 51 72 03 67
info@recolouryourself.nl
www.recolouryourself.nl
Coaching
1 februari 2017

Activiteiten
Recolour Yourself coacht in zijn
algemeenheid mensen die op
welke manier dan ook op een
kruispunt in het leven zijn
gekomen. Dit zijn mensen die hun
passie willen volgen, of hier juist
naar op zoek zijn. Ook mensen die
’gewoon’ willen groeien als
persoon kunnen door Recolour
Yourself worden gecoacht.
Meer specifiek coacht Recolour
Yourself daarnaast mensen met
niet-aangeboren hersenletsel
(NAH), een burn-out of andere
ingrijpende gezondheidsproblemen. Je leven kan als gevolg
daarvan immers drastisch veranderen. Vaak wordt dan gezegd dat
je met de gevolgen ervan moet
leren leven. Maar hoe doe je dat
en is er niet veel meer uit te halen
dan het leren leven met de

www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding of
ondersteuning bij mantelzorg? Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Kringloopwinkel Oud & Nieuw,
De Gats 3 Sevenum (achter Aldi).
Open van dinsdag t/m zaterdag
van 10.00-17.00 uur, vrijdagavond
koopavond. Tel. 06 31 22 84 44.
www.kringloopwinkeloudennieuw.nl
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Baarlose kroeg in de prijzen

Bronzen Tapknop voor
café Centraal
Het Baarlose café Centraal heeft op donderdag 26 januari de Bronzen Tapknop ontvangen. De prijs, uitgereikt
door brouwer Heineken, betekent dat het café op de derde plek van kroegen in regio groot-Limburg is geëindigd.
Centraal doet al jaren mee om de prijs en eigenaar Ger Martens was meer dan trots om de bronzen knop in ontvangst te mogen nemen.

gevolgen? Recolour Yourself helpt
jou om jezelf en je passie te (her)
ontdekken. Daardoor kom je
sterker, positiever en energieker in
het leven te staan en kun je je
eigen pad (weer) kiezen. Niet
alleen als je te maken krijgt met
gezondheidsproblemen, maar ook
als je op een andere manier op
een kruispunt in je leven komt,
helpt Recolour Yourself je om de
keuzes te maken die bij jou als
uniek individu passen. Coaching
vindt plaats middels individuele
gesprekken in de praktijk, tijdens
wandelingen in de natuur of met
inzet van creatieve werkvormen.
Doelgroep
Mensen met NAH, een burn-out
of andere gezondheidsproblemen,
mensen die meer balans in hun
leven willen en het lastig vinden
om hun eigen pad te kiezen.
Onderscheidend vermogen
Behalve een professioneel
luisterend oor vind je ook begrip
van een ervaringsdeskundige, die
zelf geconfronteerd is met
ingrijpende veranderingen ten
gevolge van NAH. Zij moest haar
beroep als advocaat opgeven,
raakte de balans compleet kwijt
en werd daardoor genoodzaakt
zichzelf en haar passie te herontdekken met als resultaat nu als
coach verder te gaan.

(ook examentraining), Engels, Ned,
rekenen. Voor basisschool, VO en
MBO. www.reachup.nl
tel: 06 50 27 19 73 info@reachup.nl
Groenten te koop. Te koop
aardappelen (Frieslanders), uien,
eieren e.a. groenten. Vrij en zat.
09.00 -14.00 Keup 4a Egchel.

Oppe Koffie in Meijel. Ma, wo, vr, za
en zondag open van 9.30 tot 16.30
uur. Voor een gezellig kopje koffie met
knapkook of een kroessel.

Valise Atelier & Natuur. Schilderen,
bloemschikken lekker creatief bezig
zijn in een natuurlijke omgeving?
Dat kan in het ruime atelier!
We geven workshops voor alle
leeftijden en maken een programma
met u op maat. www.valise.nl

Grip op leren en opgroeien!
Faalangsttraining, volledig vergoed.
Ook hulp bij leerproblemen:
dyslexie, begrijpend lezen

Darmklachten. Thema-avond
‘’Darmklachten bij kinderen en
volwassenen’’. Paramedisch Centrum
Maasbree. Maandag 6 februari

Eerste kennismakingsgesprek gratis!

De bronzen knop werd meteen gebruikt
Vanaf het moment dat Ger en Lenie
de kroeg overnamen zeven jaar geleden, schreven ze zich in voor de prijs
van hun brouwer. “Ik ben heel erg blij”,
vertelt Ger. “We zijn nondeju derde van
Limburg geworden. En Eindhoven en
Veghel horen daar ook nog bij. Daar
liggen toch ook nog een flink aantal
cafés. Het is een prachtige beloning
voor al die jaren hard werken. Dan heb
ik het over al ons personeel. Zij werken
zich zo te pletter om een hoge score te
halen, fantastisch.” Zijn vrouw Lenie is
ook meer dan tevreden. “Ik wilde goud
of brons, want die knoppen passen bij
het interieur. Dat heeft goed uitgepakt.
Maar we doen het natuurlijk niet alleen

‘Hadden zilver
kunnen hebben’
De cafés die zich ingeschreven
hebben, krijgen door het jaar heen
‘mystery visits’ vanuit Heineken. Die
controleren hoe alles geregeld is in de
kroeg. De controleurs letten bijvoorbeeld op hoe het biertje eruit ziet, of
de bar schoon is en op de gastvrijheid
van het barpersoneel. Dat bleek bij café
Centraal dus meer dan in orde te zijn.
Ger en Lenie herkennen die controleurs
soms. Dat lijkt een voordeel, maar zoals

vertegenwoordiger Tei Derkx het zegt:
“Dan heb je dus ook geen enkel excuus
meer om geen honderd procent score
te halen.”
Ger is erg blij, maar baalt aan de
andere kant ook als een stekker. “Een
domme actie van mij heeft ons punten
gekost”, vertelt hij. “Toen één van die
anonieme controleurs hier was, vroeg
ik hem niet wat voor biertje hij wilde.
Dat is wel vereist als je een honderd
procent score wil halen. Ik wist het
meteen en hoopte nog dat hij er niet te
zwaar aan zou tillen. Dat was dus wel.
Dat heeft ons misschien wel de Zilveren
Tapknop gekost.”

20.00 - 21.30 uur. Aanmelden en
info: www.pmcmaasbree.nl.
Gezocht hulp bij verzorging.
Ervaring met tillift gewenst.
Informatie en/of sollicitatie sturen
naar peelenmaas1958@gmail.com
Te koop vast kokende en kruimige
aardappelen verse vollegrond en
kasgroenten van goede kwaliteit
en niet duur is nu stampottijd 1 kg
boerenkool 1 euro Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
Woninginrichting bij U thuis
Trap bekleden vanaf 150 euro incl.
tapijt en leggen. Veel keuze in
kwaliteiten en tapijtsoorten.
www.woningstoffeerderijvandenbroek.nl
Bel: 06 16 37 45 14
Tulpen te koop, met zorg geteeld!
Dagelijks 9.30-15.30 vrij-zaterdag
8.30-12.00. Vrijdagmiddag op de
markt in Panningen. Zorgtuinderij
Kaate Zandberg 10 Helden.
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u een leuke bijverdienste in de
huishouding? Kijk op onze site en meld
u aan.

Kitty Janssen • Kerkveld 2A, 5768 BB Meijel • T 06-51720367
E info@recolouryourself.nl • www.recolouryourself.nl

voor de prijs. We staan altijd klaar voor
onze klanten.”

Champignonkwekerij Jacobs BV
is een moderne champignonkwekerij die gespecialiseerd
is in de machinale oogst van champignons.
Wegens uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

Teeltmedewerker
•
•
•
•
•
•

een energiek persoon
technisch inzicht
goed in staat om in teamverband te werken
iemand die bereid is zijn handen uit de mouwen te steken
goed met machines kan werken
affiniteit met paddenstoelenteelt/tuinbouw

Bent u geïnteresseerd, stuur uw schriftelijke sollicitatie naar:
Champignonkwekerij Jacobs BV
Karreweg-noord 10, 5995 ME Kessel - info@jacobschamp.nl
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en zo 17

GEPLUKT Door Feller-Steegs

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

doen bij de toenmalige zorginstelling
Savelberg in Koningslust, waar haar zus
woont. Daar doet ze allerlei klusjes zoals
schoonmaken en ze gaat als begeleider
mee met de uitstapjes. “En ook doe ik
ieder jaar mee aan de Savelbergun en
de Truckrun”, vertelt ze. “Dat vind ik
gewoon heel leuk om te doen.”

Waterpomp van haar
ouders

Bij schutterij Sint Leonardus Panningen/Egchel weten ze niet beter dan dat Door Feller-Steegs (78) lid is van de vereniging. Naast het schieten op de
bölkes is de Panningse iedere dag bezig met het verzorgen van de paarden van haar dochter en gaat ze vaak naar zorginstelling Daelzicht in Koningslust
voor vrijwilligerswerk. Deze week wordt Door geplukt.
“Ik zat al bij de schutterij toen
vrouwen nog niet eens mochten
schieten”, begint Door haar verhaal.
“Mijn vader zat bij de schutterij en de
kinderen nemen vaak zo’n hobby over.
Hij heeft mij het schieten geleerd”,
vertelt ze. “Mijn man Jan is na ons
huwelijk ook lid geworden van de
vereniging.” Twee jaar geleden vierde
Door haar 50-jarig lidmaatschap bij
Sint Leonardus. In 2000, 2003 en 2009
werd ze zelfs koning van de schutterij.

Door: “In 2000 was ik de allereerste
vrouwelijke koning van de gemeente
Helden.” Jan werd vier keer koning en
schoot verschillende keren op het OLS.
Inmiddels schiet ze niet meer zo
vaak, vanwege een val in de wei drie
jaar geleden. “Ik gleed uit in de wei
en brak mijn arm op twee plaatsen.
Ik dacht: als ik hem breek, dan doe
ik het ook meteen goed”, lacht ze.
Omdat ze nu minder kracht in haar
arm heeft, is het voor Door lastiger

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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om meerdere schoten achter elkaar te
lossen. “Ik doe nog wel mee met het
koningsschieten, maar veel meer ook
niet.” Meelopen in de optocht doet ze
wel nog zo’n zes keer per jaar.

Betrokken bij
auto-ongeluk
Het breken van haar arm was
niet de eerste keer dat ze door pech
gewond raakte. In 1994 was ze

betrokken bij een zwaar auto-ongeluk.
“Ik werkte in verpleeghuis Martinushof
in Tegelen. Na een avonddienst reed
ik naar huis toen ik bij kruising geen
voorrang kreeg van een andere auto.
Die botste vol tegen mijn auto aan.
Die informatie heb ik overigens achteraf
gekregen van de politie, want zelf weet
ik er niets meer van. Daarna ben ik
afgekeurd.”
Omdat stilzitten niets voor Door
is, besloot ze vrijwilligerswerk te gaan

Van reizen houdt Door ook wel.
Met haar man Jan zag ze heel Europa.
Jan kwam echter zeven jaar geleden
te overlijden. Dat was een klap voor
Door, maar er woont veel familie in
de buurt om op haar te letten. Door:
“Jan en ik hebben samen twee dochters gekregen. Eentje daarvan woont
in Koningslust en de andere is mijn
buurvrouw. Dáár weer naast woont een
broer van mij, dus die zijn altijd dicht
in de buurt.” Ook houdt ze graag oude
spullen bij haar in de buurt om haar te
herinneren aan vroeger. Zo hangt in de
woonkamer de koperen waterpomp die
nog bij haar ouders in de keuken stond,
toen er nog geen waterleiding was in
huis. Door: “Ik heb ook nog de radio
staan die ik bij mijn eerste baantje bij
Maxwell gekregen heb. Die doet het
ook nog.”
De twee dochters en de kleinkinderen komen nog iedere dag naar Door
toe. Achter in de tuin staan namelijk de
paarden waarmee ze vaak gaan rijden.
“Mijn eigen paarden zijn overleden,
maar de paarden van de kinderen voer
ik nog meestal. Ze maken wel zelf de
stallen schoon.” In de winter geeft Door
ze ook nog water. “Er hangen automatische drinkbakken, maar als die bevriezen dan ga ik zelf een emmer water
brengen. Dan let ik wel goed op dat
ik niet uitglij in de wei, want ik weet
hoe vervelend dat kan zijn”, besluit ze
grinnikend.
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Bonte Avond en receptie
in Koningslust
De Bonte Avond van carnavalsvereniging De Brookhaze vindt plaats op zaterdag 4 februari. Een week later,
zondag 12 februari, is de receptie van de nieuwe prins Derk I en adjudant Anton. Beide evenementen zijn bij
dorpshuis De Sprunk.
Optredens op de Bonte Avond zijn
er van onder meer Boy Janssen, Upke
Dupke, Sjots, Sjeif en oeht de maot en
de Toddezèk. Bel voor meer informatie over de kaartverkoop naar Sandra
Keijsers via 06 22 38 11 89.
De receptie van Derk I en zijn

adjudant Anton op 12 februari begint
om 15.11 uur. Na afloop van de receptie barst er een groot feest los met dj
Rob Zelen.
Ook dit jaar hebben De Brookhaze
aan de inwoners van Koningslust
gedacht die 55 jaar of ouder zijn.

Op zaterdag 11 februari vindt in
De Sprunk Plezeer op maot plaats.
Optredens zijn er onder andere van
de Dansmarietjes, Niks oppe suk,
Coen Janssen en Um en Uem. Bel voor
meer informatie met Lies Joosten via
077 465 70 40.

MamaCafé Peel en Maas

Thema-avond dyslexie
In het MamaCafé Peel en Maas wordt woensdag 8 februari gesproken over dyslexie. Tijdens de thema-avond
wordt besproken wat het is en hoe kinderen met dyslexie te helpen. Ouders delen ervaringen en kennis.
Vragen die behandeld worden,
zijn bijvoorbeeld ‘Welke problemen
horen er bij dyslexie?’ en ‘Hoe help je
je kind met deze problemen?’. Welke
hulpmiddelen zijn er, wat mag je van
een school verwachten? Ook wordt
gekeken naar een aantal leerstrategieën die van belang zijn bij alle
kinderen, maar zeker voor dyslecten

veel kunnen opleveren.
De workshop is bedoeld voor
ouders van dyslecten (of bij vermoedens van dyslexie) met kinderen op de
basisschool of het voortgezet onderwijs.
Dyslexie-specialist Samyra Jakobs van
Reach Up begeleidt de avond. Samyra
heeft 20 jaar ervaring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

als dyslexie-specialist en remedial
teacher. Daarnaast is ze eigenaar van
Reach Up, een praktijk voor remedial
teaching, dyslexiebegeleiding en kindercoaching in Maasbree. De avond
duurt van 20.00 tot 21.30 uur en vindt
plaats in basisschool Nieuweschool
in Panningen. Aanmelden kan via
mamacafepeelenmaas@outlook.com

Matige scores voor Bree 4.5
Door: Jo van der Sterren, luchtbuksschietvereniging Bree 4.5
In de wedstrijd op zaterdag 28 januari tegen EMS uit Meerlo werd wel een ruime overwinning behaald (814
tegen 776 ringen) door Bree 4.5, maar de persoonlijke scores waren zeker niet om over naar huis te schrijven.
Blijkbaar kon deze tegenstander de schutters van Bree 4.5 niet
inspireren. Marco Vissers schoot nog
een behoorlijke serie van 280 ringen.

Thijs Philipsen bleef ver verwijderd van
zijn score van vorige week, 274. En
dan Drees Wijnen: een totaal van maar
260 ringen is beneden zijn stand. Enige

pluspunt: de wedstrijd leverde twee
punten op, waardoor luchtbuksschietvereniging Bree 4.5 haar tweede
plaats op de ranglijst consolideerde.

Daan Bongers prins
in Baarlo
Vastelaovesvereniging De Kook uit Baarlo onthulde zaterdag
28 januari de nieuwe prins van de vereniging. Daan Bongers kwam
tevoorschijn als de heerser bij de avond die plaatsvond in zaal
Unitas. De adjudanten van Daan I zijn Tom van den Heuvel en
Sander Bongers. De spreuk waarmee de drie over het Kookeriëk
regeren is ‘Mèt ’t peloton achter ós aan, gaon weej d’r volle bak
taegenaan!’

Receptie jeugdprinsentrio
Grashoek
Het nieuwe jeugdprinsentrio van Jong Nederland Grashoek kan vrijdag 17 februari worden gefeliciteerd. Dan
vindt namelijk de receptie plaats bij de zaal van café Leanzo in Grashoek.
Vorstin Danique Janssen,
prins Joris Fransen en prinses
Tess Geuijen en hun raad kun-

nen vanaf 19.00 uur door iedereen
worden gefeliciteerd. Daarna gaat de
receptie over in een carnavalsavond

waar alle leden van Jong Nederland
Grashoek nog een feestje kunnen
vieren.

Verstappen Verpakkingen is een toonaangevende producent van
thermogevormd verpakkingsmateriaal. Wij werken alleen met stateof-the-art machines. Kwaliteit is een vereiste, het vormt de basis van
ons bedrijf. Verstappen is een familiebedrijf opgericht in 1979.
Het familiegevoel is terug te vinden in de cultuur van de organisatie.
Een cultuur die bestaat uit passie en loyaliteit.
Inmiddels is ook de tweede generatie in het familiebedrijf actief en
heeft ons bedrijf de laatste jaren een forse groei doorgemaakt.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar twee nieuwe collega’s

Verhaegh erelid
Verenigde Straten

Financieel manager (m/v)
HBO werk- en denkniveau
bij voorkeur in een bedrijfseconomische richting

Proces- en
informatiespecialist (m/v)

HBO werk- en denkniveau
bij voorkeur informatiemanagement of business intelligence
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Heb jij belangstelling voor een van deze
vacatures of wil je meer informatie hierover?

Bezoek ons dan op
www.verstappenverpakkingen.nl

Buurtvereniging De Verenigde Straten uit Beringe heeft tijdens
haar jaarvergadering op donderdag 26 januari haar bestuurslid
Peter Verhaegh benoemd tot erelid. Verhaegh is al 25 jaar bestuurslid van de vereniging en wordt geëerd vanwege vele verdiensten
voor de vereniging.
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‘Tropische verrassing’ en special guest

Jubileumeditie Kallebeskesaovend Baarlo
In de Kelder van jongerencentrum Sjiwa in Baarlo vindt op vrijdag 10 februari de jaarlijkse Kallebeskesaovend
plaats. Het is de vijfde editie van de carnavalsavond voor vrouwen die een paar Baarlose vriendinnen van rond de
25 jaar samen organiseren. Ook dit jaar weer met een ‘tropische verrassing’ en realityster Louisa Janssen als special
guest.

gold, ontstond de tegenhanger van de
vrouwenavond.

Carnavalsavond voor
vrouwen
Volgens de traditie horen de
vrouwen een ‘kallebes’, of tasje bij
zich te hebben. “We verplichten echter
niemand om zich te verkleden”, aldus
Jill Smets-Nellen. Samen met vriendinnen Steffie Caris, Manon Wulms, Marnie
Nijssen en Jhenna van der Coelen is ze
in 2013 begonnen met het organiseren
van de jaarlijkse carnavalsavond voor
vrouwen. “Wat het zo leuk maakt, is
dat niemand op zo’n avond buiten de
boot valt. Of je nu compleet uitgedost
komt, of gewone kleding aanhebt.”

zijn. Van achttien jaar tot ruim boven
de vijftig. Er zijn zelfs dames die inmiddels hun eigen dochters meenemen.
“Iedereen danst en doet mee. Het is
gewoon ontzettend gezellig, of er nu
dertig of honderd vrouwen zijn. Soms
worden er zelfs spontane optredens
gegeven op het podium”, aldus Jill.
Hoewel ze de avond nog met veel
plezier organiseren, hopen de dames
dat er jongere meiden zijn die het
stokje uiteindelijk willen overnemen
om de Kallebeskesavond toekomstproof te maken. Jill: “We zijn trots
op ons dorp en hopen dat de typisch
Baarlose avond blijft bestaan. Het
is belangrijk dat er genoeg leuks te
doen is.” De jubileumeditie van de
Kallebeskesavond vindt plaats op
vrijdag 10 februari in de Kelder bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo en begint
om 20.30 uur.

Flatsers winnen
van Hegelsom

Jhenna en Jill (staand), Manon, Marnie en Steffie (zittend)
Het idee om een avond voor
carnaval vierende vrouwen uit Baarlo
te organiseren op een donderdag
vóór de carnaval, kwam in 1981 van
drie kasteleins uit het dorp. Onder
de naam Truujendaag werd een
vergelijkbaar evenement al enkele
jaren in Blerick georganiseerd. Door
middel van een prijsvraag werd
uiteindelijk de naam Kallebeskesaovend
gekozen. Heren die zich verveelden,
konden bij zaal Unitas een film kijken
en het jongerencentrum Sjiwa werd
gevraagd de deuren gesloten te
houden voor de dames. Het bestuur
van Sjiwa besloot diezelfde avond
nog alleen voor mannen de deuren te
openen. Onder de naam Binkenaovend,
waarbij een stropdas als dresscode

gen ze elk jaar een eigen optreden.
Samen playbacken ze elk jaar I Want it
That Way van de Backstreet Boys.” Elk
jaar probeert de organisatie ook een
nieuw element in de avond te brengen.
Jill: “We hebben een quiz gehad, het
Ik Hou van Baolder-spel, een tombola
en zelf een liedje gezongen. Dit jaar
verzorgt Louisa Janssen, bekend van het
TLC-programma Onze transgenderliefde,
een optreden. En natuurlijk ontbreekt
de ‘tropische verrassing’ niet. Verder
krijgt iedereen een welkomstdrankje,
zijn er prijzen voor de leukst verklede
dames en zorgen we voor snacks.
Al nemen dames die elk jaar komen,
vaak zelf al tassen vol met nootjes,
pinda’s, stokbroodjes en salades mee
die op de tafels worden gezet.” Wat
de Kallebeskesavond zo leuk maakt
volgens de organisatie, is het feit dat
de aanwezige dames van alle leeftijden

“We zijn zelf al jaren vaste bezoekers
van de jaarlijkse vrouwenavond”,
vertelt Jill. “In 2011 kwamen we er op
het laatste moment achter dat er niets
georganiseerd was. Dat vonden we zo
jammer, dat we alle vijf meteen zeiden
dat wij de Kallebeskesavond van 2012
wel wilden organiseren.” Van oorsprong werd de vrouwenavond in café
De Zwaan, café Centraal en café Antiek
gehouden, de Binkenavond in de Kelder
van jongerencentrum Sjiwa. Sinds 1993
vindt ook de vrouwenavond bij Sjiwa
plaats. Hoewel de Kallebeskesavond
een avond is waar alleen vrouwen toegang krijgen, mogen wel enkele mannen van Sjiwa aanwezig zijn. Ze zorgen
voor de muziek, maken foto’s en staan
achter de bar. Jhenna: “Daarbij verzor-

Door: Piet Geurts, beugelclub de Flatsers
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo speelde
zaterdag 28 januari tegen Hegelsom 2. De Baarlonaren wonnen verdiend
met 3-2.
Door omstandigheden moest
Esther Van der Perre-Geurts de
wedstrijd beginnen tegen de sterk
spelende Piet Tacken. Esther deed
het zeer goed, maar het geluk was
niet aan haar zijde. Door een zeer
gelukkige laatste speelbol, wist Piet
na 61 minuten de winst te pakken.
Piet Geurts op twee had geen kind
aan zijn tegenstander en won dan
ook zeer ruim. Daarna was het
de beurt aan Roy Geurts om het
aanstormende talent van Hegelsom
in bedwang te houden. Na een

prima opening klaarde Roy dit klusje
vakkundig.
Mark Driessen, dit keer op vier,
nam ook vier punten voorsprong
maar wist deze weer niet vast te
houden. Door enkele simpele missers
gaf hij de overwinning uit handen.
In de slotpartij wist Ger van Helden,
na een goed gespeelde wedstrijd,
toch aan het langste te trekken en
zodoende de winst voor het team
binnen te slepen.
Kijk voor meer informatie op
www.bcdeflatsers.nl

Ter versterking van ons werkplaatsteam zijn wij dringend op zoek naar

een enthousiaste collega (38 uur)
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het uitvoeren van
onderhoudsbeurten, reparatie's en apk-keuringen. Later zal dit uitgebreid
worden met het monteren van diverse accessoires zoals bijvoorbeeld
satellietschotels en zonnepanelen.

Ben jij:
- (bedrijfs-)autotechnicus;
- flexibel;
- klantvriendelijk en collegiaal;
- representatief;
- zelfstandig;

Drie jubilarissen
bij De Zonnebloem Baarlo
Mariet Bouten, Elly Hilberts en Truus Janssen werden tijdens de jaarvergadering van vrijwilligers
organisatie De Zonnebloem uit Baarlo op donderdag 26 januari in het zonnetje gezet. De drie dames
zetten zich al tien jaar in voor gasten met een lichamelijke beperking, ze bezoeken gasten, helpen mee
met de lotenverkoop, organiseren activiteiten en vervullen bestuursfuncties. Voor hun verdiensten
ontvingen de dames een insigne die werd opgespeld door de voorzitter. Na afloop werd het jubileum
gevierd met een hapje en drankje.

- stressbestendig;
- in het bezit van rijbewijs B;
- in bezit van apk-licht of bereid
dit te halen.

Ben je daarnaast bereid díverse werkzaamheden uit te voeren, gemotiveerd
en heb je inzicht, dan ben JIJ misschien wel degene die wij zoeken!
Wij bieden jou een leuke, uitdagende en afwisselende baan in een
jong gemotiveerd team!

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatie (motivatiebrief en cv) naar:
Tielen Campers t.a.v. Rick Tielen, Hoebertweg 4, 5966 ND America
of stuur een e-mail naar verkoop@tielencampers.nl

www.tielencampers.nl
Adres: Hoebertweg 4 | 5966 ND America | Tel: 077 - 464 90 40
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Kampioenen in druk
weekend voor Cavaliers
Door: PSV De Cavaliers, Helden
Ruiters van paardensportvereniging De Cavaliers uit Helden deden in
het weekend van vrijdag 27 tot zondag 29 januari mee aan de Regio
Kampioenschappen Dressuur voor paarden in Reuver. Ook deden afvaardigingen mee aan andere springwedstrijden.
Anne Pouwels met Don Johnson
haalde tijdens de Regio Kampioenschappen Dressuur voor paarden in
Reuver in de klasse Z1 het zilver
binnen. Daarmee werd ze reservekampioen. Janine Maassen met
Böckmann’s Coco behaalde bij de
KNHS-Luzac jeugdcompetitie
springen in Lichtenvoorde een vierde
prijs in de klasse DZZ. In Helden bij
de springwedstrijd voor paarden,

Sporthal Piushof

LK toestelfinales turnen
SSS Helden is op zaterdag 4 en zondag 5 februari gastvereniging voor de LK toestelfinales Turnen Dames.
De wedstrijden vinden plaats in sporthal Piushof in Panningen.

georganiseerd door Roggel,
behaalde Saskia Drissen met Verona
twee keer een zesde prijs. In
Asten-Heusden was er een dressuurwedstrijd voor pony’s. Hier werd
Anouk Neefs kampioen met Amigo
in de klasse DL1. Zij haalde ook een
tweede prijs met Champ of Dance in
de klasse DM1. Romee Neefs behaalde met Ollie een eerste prijs in de
klasse BL1.

Driesvenplant BV is een
vermeerderingsbedrijf van blauwe
bessenplanten. De containerteelt vindt plaats op
13 hectare containervelden rondom Meterik.
Door een sterk groeiende binnen- en buitenlandse
markt zijn wij op zoek naar een:

Medewerker customer
service & logistics m/v
(met groene vingers)

De werkzaamheden van de functiehouder vinden plaats op
kantoor, op de teeltlocaties en in een loods.
De kantoor gebonden werkzaamheden hebben veelal betrekking
op de verkoop- en transport van de planten. De medewerker
customer service & Logistics informeert de klanten en is de
schakel tussen interne (productie) processen en de klant.
De functiehouder rapporteert en werkt onder directe leiding
van de sales, business & product development manager.
De buitenwerkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
(teelttechnische) werkzaamheden op- en rondom de
containervelden. Deze werkzaamheden zijn ter ondersteuning
van onze teeltspecialist. Kennisoverdracht tussen de
teeltspecialist en de nieuwe medewerker is een kritische
succesfactor. Na de inwerkperiode/ interne opleiding moet de
functiehouder alle voorkomende werkzaamheden zelfstandig
kunnen uitvoeren.

Wij vragen
•
•
•
•
•
•

Financieel bewustzijn en Commerciële instelling;
Klantgerichtheid;
Engelse- en Duitse taalvaardigheid in woord en geschrift;
Vaardigheid met bedrijfsspecifieke computer applicaties;
Groene vingers;
Geen acht tot vijf mentaliteit.

Wij bieden

Bij goed functioneren een duurzame arbeidsrelatie op basis
van een fulltime dienstverband. Aanvangsalaris is conform
de CAO voor de Open Teelten. Opleiding & ontwikkeling is
onderdeel van onze secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reageren

Kandidaten die een bijdrage willen leveren aan het succes
van onze organisatie worden uitgenodigd om te reageren.
Uw CV + motivatie kunt u uitsluitend per E-mail sturen
naar Marcel@Driesvenplant.nl, ter attentie van Marcel Driessen.

Driesvenplant B.V.
Blauwe bessencultuur
Vlasvenstraat 41 | Melderslo | Tel. 077 - 398 23 70

www.driesvenplant.nl

Samen met meer dan honderd
vrijwilligers gaat SSS Helden deze
wedstrijd in goede banen proberen te
leiden. Uit heel Limburg komen er turnsters naar Panningen om te strijden op
hun toestel. Via voorrondes hebben de

turnsters zich, in hun eigen leeftijdscategorie en niveau, per toestel kunnen
plaatsen voor deze finales. Er zijn dus
heel wat medailles te winnen. Ook SSS
Helden is bij deze wedstrijden, in de
diverse leeftijdscategorieën en niveaus

vertegenwoordigd.
In totaal hebben 38 turnsters van
SSS Helden zich geplaatst voor één of
meerdere toestellen.
De wedstrijden zijn op beide dagen
van 09.00 tot 18.00 uur.

Degelijke overwinning Targos
Bevo Hc in Kwintsheul
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Targos Bevo Hc heeft zijn sportieve plicht gedaan in Kwintsheul op zaterdag 28 januari. Na een 12-11 ruststand
werd een 31-26 zege behaald op hekkensluiter Koornneef Quintus. Geen enkel moment is de zege in gevaar
gebracht. Absolute uitblinkers aan Panningse zijde waren keeper Markus Hammerschmidt en topscorer Nick de
Kuijper.
Targos Bevo Hc nam in de beginfase al afstand van de hekkensluiter in
Kwintsheul. De Panningse verdediging
stond weer als een huis. Bovendien
stak doelman Markus Hammerschmidt
weer in een uitstekende vorm.
Gedurende de hele wedstrijd hield
Targos Bevo Hc een veilige voorsprong
met een marge van vijf doelpunten.
Behoudens twee zwakke fases in de

eerste helft, waarbij Koornneef Quintus
kon terugkomen tot een doelpunt
achterstand, hadden de mannen van
trainer Harold Nusser de controle over
de wedstrijd. De 12-11 ruststand in
Pannings voordeel gaf dan ook een
verkeerd beeld van de wedstrijd.
Na rust nam een gedegen spelend
Targos Bevo Hc weer ruim afstand van
de thuisclub. Via een tussenstand van

20-15 eindigde de wedstrijd in een
verdiende 31-26 zege voor Targos Bevo
Hc. De ploeg wil zich in de laatste drie
wedstrijden van de BENE League een
gunstige uitgangspositie verwerven
voor de kampioenspoules voor de
Nederlandse titel. De ploeg heeft haar
lot in eigen handen, want zowel Fiqas
Aalsmeer als Kras Volendam komen
nog op bezoek in Panningen.

Zvv Beringe verrast in de beker
Zvv Beringe 1 trad op maandag 30 januari in eigen huis aan tegen AWT Gelaen 1. De nummer 2 van de Topklasse
was de tegenstander in de kwartfinale van de beker. Na een geweldige wedstrijd zegevierde Beringe na de
strafschoppenserie.
AWT Gelaen 1 won de afgelopen
drie jaar de districtsbeker en staat
tweede in de topklasse, een niveau
hoger dan de hoofdklasse waar Beringe
in acteert. Zvv Beringe 1 begon dus
met een duidelijke underdogpositie aan
de wedstrijd. De openingsfase was vrij
voorzichtig. Al snel werd duidelijk dat
de bezoekers over veel individuele
kwaliteiten beschikten.
Zvv Beringe 1 speelde compact en
beheerst. Na zeven minuten kwam het
eerste noemenswaardige moment in
de wedstrijd. Keeper Jeremy Caessens
pakte een bal, maar klapte vervolgens
met zijn hoofd lelijk op de grond.
Na enkele minuten kon hij weer verder.

In de eerste helft was het AWT
Gelaen 1 dat aanviel en Zvv Beringe
1 loerde op de counter. In de tweede
helft veranderde er weinig aan het
spelbeeld. De bezoekers werden
enigszins onrustig en gingen meer druk
zetten. Hierdoor kwam Zvv Beringe 1
niet volledig in hun aanvallend spel.
Verdedigend stond de ploeg uitstekend,
waardoor er weinig werd weggegeven.

koel hun eigen spel spelen vanuit een
gesloten verdediging. Na vele goede
kansen was het Ron van den Kerkhof,
op aangeven van Kevin Vossen, die het
bevrijdende doelpunt maakte.
In de slotfase kwamen de bezoekers erg dicht in de buurt van een doelpunt. Twee keer viel de bal op de binnenkant van de paal. Na vijftig minuten
stond er een 1-1 stand op het bord. Dit
betekende strafschoppen. De eerste
strafschop werd door Jeremy Caessens
gepakt. Voor Zvv Beringe 1 benutte Ron
Na een eerdere knal op de lat
van den Kerkhof, Bjorn Korsten en Guus
kwam AWT Gelaen 1 toch op voorsprong. Een strakke voorzet werd prach- Maessen wel hun strafschop. Na een
geweldig duel staat Zvv Beringe 1 in de
tig binnen gehakt. In de resterende
halve finale van de beker.
vijftien minuten bleef Zvv Beringe 1

Bevrijdend doelpunt
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Hekkensluiter GFC’33

Baarlo te sterk voor
hekkensluiter
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Op de keper beschouwd had het eerste herenteam van Baarlo thuis weinig moeite met hekkensluiter GFC’33 uit
Grubbenvorst op zondag 29 januari. De roodzwarten misten met name in de eerste helft een handvol kansen om
het duel al vroegtijdig te beslissen, waardoor er langer dan noodzakelijk nog van enige spanning sprake bleef.
Het werd 3-1.

Lars Hindriks jaagt op de bal (Foto: Len Gielen)
Vanaf de aftrap nam Baarlo direct
het initiatief in handen en dat leidde
tot diverse kansen. Al na een paar
minuten liet Dennis van de Vinne
een vette kans op de openingstreffer
van dichtbij onbenut en ging een
doorgekopte bal van Matthijs Hanssen
via de lat over het doel. De enige
echte kans voor rust van GFC’33 was
ook in die levendige beginfase. Bij de
tweede paal kopte een GFC-aanvaller
uit een voorzet maar net langs het
doel. Maar daarna kwam de ploeg
uit Grubbenvorst er tot aan de rust
nauwelijks aan te pas.

Toch duurde het nog vrij lang
voordat Baarlo de score wist te
openen. Schoten vanuit kansrijke
posities misten rakelings het doel
of werden gepakt door de GFCdoelman. Pas in de 27e minuut was
het Dennis van de Vinne die met een
fraai afstandsschot Baarlo aan de
leiding bracht, 1-0. Pal voor de thee
bracht de wederom keihard werkende
Jeroen van Wylick de marge voor
Baarlo op twee doelpunten. Uit een
voorzet van Leon Peeters vanaf de
linkerflank rondde hij na een perfecte
balaanname bekwaam af, 2-0.

In de tweede helft zakte het
niveau van de wedstrijd behoorlijk.
De gasten kregen nog enkele
mogelijkheden om de spanning weer
volledig terug te brengen in het
duel. Een tegentreffer bleef echter
uit, waarna de ingevallen Wouter
Peeters tien minuten voor tijd het duel
definitief in het slot gooide. Op inzet
won hij een duel om de bal van een
verdediger, om deze vervolgens
te passeren en koeltjes raak te
schieten, 3-0. Joost Relouw wist in de
slotminuten voor GFC’33 nog wel de
eer te redden, 3-1.

Mountainbikevereniging MTB Baarlo

Finn Keunen uit Baarlo
wint Jos Feron Cup
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
De laatste wedstrijd om de Jos Feron Cup werd zondag 29 januari verreden. Voor Finn Keunen uit Baarlo was dit
een spannende wedstrijd. Hij stond vijf punten los van de nummer twee in het algemeen klassement. Er mocht op
deze dag dus niets fout gaan.
In het eerste blok was het zoals
gewoonlijk de beurt aan de nieuwelingen/junioren. Voor Noud Peeters uit
Kessel was er nog de mogelijkheid om
het klassement te winnen. Dan moest
hij in deze wedstrijd drie punten
pakken op de nummer één in het
klassement. Op dit erg blubberige
parcours is dit niet gelukt. Hij kwam als
vijfde over de finish en werd daarmee
tweede in het eindklassement. Een
mooi seizoen was het voor Noud.
In deze categorie verschenen ook
Kevin Laning, Glenn Caumans en Jules
Ursulman. Bij deze heren ging het
om plek 3, 4 en 5 in het algemeen

klassement. Kevin die erg rustig aan de
start verscheen, wist naar een eerste
plek te rijden, daardoor eindigde hij als
vierde in het algemeen klassement.
Glenn wist bij het algemeen
klassement derde te worden en Jules
vijfde.

Mooi winterseizoen
Bij categorie 2 waren het Finn
Keunen en Freek Bouten die streden
voor plek 1 en 2 in het eindklassement.
Na een goede start streden de mannen op dit zware parcours voor wat ze
waard waren. Dit resulteerde voor Finn
in een derdeplaats en voor Freek in

een tweede plaats. Finn won daarmee
de Jos Feron Cup. Freek eindigde in het
eindklassement op een tweede plaats.
Bij de jeugd categorie 1 was het
Zepp Aelen die na een drukke start
goed weg wist te komen. Dit vlakke
parcours was niet echt zijn ding, maar
hij wist toch een mooie wedstrijd te
rijden, die resulteerde in een twaalfde
plaats. Dat was ook zijn plekje in het
eindklassement.
Het was een mooi winterseizoen
voor MTB Baarlo. De renners hebben
mooie resultaten geboekt. Nu gaan
zij zich opmaken voor de landelijke
wedstrijden.
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Athos maatje te groot
voor VC Grashoek
Door: voetbalvereniging VC Grashoek
De wedstrijd tussen de twee koplopers op zaterdag 28 januari zou
uitwijzen hoever de eerste damesteams van VC Athos en VC Grashoek zijn
in deze competitie. Publiek uit zowel Sevenum als Grashoek was in grote
getale aanwezig in de sporthal in Sevenum.
Twee ploegen, goede ambiance:
alle ingrediënten voor een mooie
pot volleybal waren aanwezig. En
dat werd het. Athos bleek op dit
moment toch een maatje te groot
voor Grashoek. In de eerste set
ontspon zich al snel een leuke strijd
over de buitenpositie en de diagonaal.
De stand ging van 10-10 naar 15-15,
met als groot verschil dat Athos op
dat moment de punten al makkelijker
maakte dan de dames uit Grashoek.
Een paar foutjes in het aanvalsspel
en de verdeling resulteerden in de
gewenste voorsprong voor Athos,
22-17. Daarmee ging de set verdiend
naar Athos met 25-19. Met de steun
van het publiek ging de tweede set
op een vergelijkbare manier van start.
Van 8-7 naar 16-16: het was een
wedstrijd geworden waarbij de wissels van Grashoek het lastig hadden
om het team aan te vullen. Maar met
22-21 gingen ze met voorsprong de
belangrijkste fase van de wedstrijd
in. Op het moment dat de coach na

twee time-outs dacht de setwinst
binnen te hebben, werd de spanning
enkele speelsters te groot. Athos won
de set met 25-23 en stond op een 2-0
voorsprong. Dat gaf een flinke deuk
in het al niet te grote vertrouwen.
In set 3 liet Athos dat ook nog eens
even zien. Met 25-13 was het continu
achter de feiten aanlopen voor de
dames uit Grashoek. In de vierde
set wilden de dames een belangrijk
puntje verdienen. Even leek het erop
dat dat ook ging lukken. Een snelle
10-5 achterstand werd ongedaan
gemaakt door Grashoek en het werd
wederom spannend. Maar ook in deze
set konden ze de set niet binnen
halen. In deze wedstrijd had Grashoek
een set verdiend op basis van het
gebodene, maar ze hebben nooit echt
de kans gehad om de set echt te pakken. Jammer voor Grashoek, maar een
verdiende overwinning voor Athos.
Over drie weken is de return al ingepland en dan zal blijken of de gymzaal
in Grashoek te klein is voor Athos.

Olympia-dames
winnen nipt
Door: volleybalvereniging VC Olympia
Aan het jonge team van Activia uit Sint Anthonis had Dames 1 van
VC Olympia uit Helden en Panningen zaterdag 28 januari een zware
dobber. Het team kwam met een 3-2 overwinning met de schrik vrij.
De eerste set startte goed.
Al snel kon een 5-3 voorsprong
worden genoteerd. Maar Activia
had andere plannen, bleek toen ze
dit hadden omgebogen in een 5-9
voorsprong. Na bijna een half uur
spelen werd de strijd toch door de
thuisploeg gewonnen met 25-21.
De tweede set, waar Olympia vijf
punten weg gaf door dramatische
servicepasses en ook nog drie serves
miste, was een ongelijke strijd.
Of het was toch de concentratie
was, want er werd nog wel een
8-3 voorsprong genomen. Maar
bij het veertiende punt was deze
in rook opgegaan en sloeg de
onrust toe. Activa rook haar kans
en verzilverde die dan ook. Zij won
verdiend met 21-25. In de derde set
was Olympia weer bij de les, mede
door een perfecte servicebeurt van
Anniek Haenen, die startte met een
serviceserie van 10 punten. Dit was

voldoende om de set uit te spelen
en dik met 25-11 te winnen. Olympia
liet zich in de vierde set alsnog de
kaas van het brood eten. Een 19-13
voorsprong werd knullig verspeeld
en er werd wederom met 21-25
verloren. Met al twee dure punten
verspeeld, werd de vijfde set gestart.
Activia ging voor de volle winst en
bleef op voorsprong tot de laatste
hectische minuten. Het werd 13-13.
Olympia kwam op matchpoint, maar
kon dit niet verzilveren. Vervolgens
kwamen de gasten op matchpoint.
Zij misten echter de service en
Olympia kon het voor de tweede
keer afmaken. Servicefout. Bij 16-16
kreeg Olympia bij een slechte set-up
het voordeel van de twijfel van de
scheidsrechter en kon de wedstrijd
met 18-16 binnenhalen. Aangezien
de directe concurrent met 3-1 verloor,
werd de voorsprong op nummer
twee naar zeven punten uitgebreid.

Burgerhulpverleners
gezocht in
Peel en Maas.
Meld je aan op
www.hartslagnu.nl

www.motio-sport.com
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Succesvol weekend Concordia
Door: Gymvereniging Concordia Panningen
De meiden van gymvereniging Concordia uit Panningen turnden afgelopen weekend meerdere wedstrijden.
Meiden uit Panningen, Meijel, Sevenum en Kronenberg kwamen in actie. Ze wonnen twee van de
drie competitiewedstrijden.
De tweede competitiewedstrijd
voor de dames D2-1 van GV Concordia
uit Panningen was zaterdag 28 januari
tegen Sparta in Swalmen. ”Het was
wel moeilijk, vooral de koprol op de
balk”, gaven de deelnemende dames
aan.
Met 204.850 punten voor
GV Concordia en 203,575 punten voor
Sparta Swalmen was de overwinning
een feit. “Ik ben eerste geworden

én ons team heeft gewonnen”,
vertelt een enthousiaste Ise de Beer.
Dit was een mooi afscheidscadeautje
voor Funda, die gaat verhuizen, en
voor Emma’s verjaardag.
Op zondag 29 januari mocht het
team van supplement E naar Tegelen
voor hun eerste competitiewedstrijd.
Zij werden versterkt door Loes Peeters
(van SV Hercules ’03 uit Reuver) en
Floor van Kempen (van Hosema uit

Horst). De meiden hebben een goede
wedstrijd geturnd en gingen er met
de winst vandoor.
Later op de middag mocht het
team van supplement D samen met
Kyra Hendricks (van SSS Helden)
naar Reuver om hun eerste
competitiewedstrijd te turnen.
De dames hebben goed hun best
gedaan, maar hebben niet kunnen
winnen.

Teleurstellend resultaat
Peelpush
Door: Rikus Leenders, volleybalclub Peelpush
Het eerste herenteam van Peelpush uit Meijel heeft op zaterdag 28 januari de Limburgse derby van VCV uit
Voerendaal verloren met 1-3. De ploegen stonden tweede en derde op de ranglijst van de eerste divisie en kenden
elkaar goed. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden met nog geen uitgemaakte winnaar.
In de eerste set ging het direct
gelijk op. Beide partijen kregen
kansen, maar maakten ook fouten.
Peelpush speelde slordig en profiteerde niet van de kansen die er
lagen. Voerendaal benutte die kansen
wel, maar maakte veel onnodige fouten waar Peelpush op zijn buurt weer
van profiteerde. Uiteindelijk bleef het
spannend, maar trok Peelpush aan het
langste eind door een doortikbal die
via het blok van Voerendaal buiten de
lijnen raakte, 25-23 en 1-0 in sets.
Peelpush moest een tandje bij zet-

ten wilde het Voerendaal onder druk
houden, maar in set twee leek dat niet
te lukken. De mannen uit Meijel waren
vaker bezig met zichzelf dan met de
tegenstander. Dat leidde tot frustraties
die het volleybalspel belemmerden.
Peelpush genoot niet van de wedstrijd
in tegenstelling tot Voerendaal. Die
legde Peelpush over de knie, 19-25
voor VCV.
In set drie bleef Voerendaal
dezelfde druk voeren op Peelpush,
waardoor de pass aan Meijelse zijde
onstabiel bleef. Met prima sprong-

services aan Zuid-Limburgse zijde
bleef Voerendaal dicht bij Peelpush,
waardoor de stand spannend bleef.
Pas boven de 20 eiste Voerendaal
dat opnieuw de overwinning op.
Bij een stand van 24-25 scoorde
de Voerendaalse equipe, waardoor
Peelpush op een achterstand van 1-2
in sets kwam.
In set 4 was vooral de buitenaanval van VCV lastig te stoppen. Peelpush
was zichzelf niet tijdens deze wedstrijd
en verloor ook deze set nipt, met
23-25.

Maastrichtse studenten
winnen wéér van Olympia-heren
Door: volleybalvereniging VC Olympia Panningen
Het eerste herenteam van volleybalclub Olympia uit Panningen vertrok zaterdag 28 januari al om 11.00 uur naar
Maastricht, waar hen de confrontatie wachtte tegen het eerste (studenten)herenteam van Fyrfad.
Het begin van de eerste set ging
gelijk op. Tot 8-8 konden de
Panningse heren aardig meedoen,
maar daarna werd alles wat slordiger.
De pass liep niet helemaal lekker en
de aanvallers kwamen aan het net
ook te kort. Daarbij werkte de
Engelssprekende scheidsrechter ook
niet bepaald mee: ze was niet
helemaal op de hoogte van de
(nieuwe) spelregels die wij in
Nederland hanteren. Niet dat het
verschil maakte, want de eerste set

verloren de Panningse volleyballers
enigszins kansloos met 25-15.

Pieken en dalen
De mannen van Olympia begonnen
de tweede set aardig, maar de
passing verliep nog steeds niet soepel.
Mede hierdoor besloot de coach
om toch met libero te gaan spelen.
Met succes, want aan het einde van de
set werd het toch nog even spannend.
Ze maakten een kleine inhaalslag van
10-17 naar 16-18, maar uiteindelijk

bleek het niet genoeg. Fyrfad won de
tweede set met 25-21. De resterende
sets gingen met pieken en dalen,
maar het was niet stabiel genoeg om
de Maastrichtse studenten aan het
wankelen te brengen. In de laatste set
kwam VC Olympia nog aardig dichtbij
(18-19), maar ook nu was het niet
genoeg (19-25).
Net als de eerste wedstrijd tegen
Fyrfad, kon VC Olympia ook nu geen
potten breken. Ze verloren wederom
met 4-0.

Vijf punten voor volleybalsters

Kesselse dames winnen ruim
Door: volleybalvereniging VC Kessel
Na een uitermate spannende wedstrijd een week eerder tegen VC Limac, mochten de dames van Kessel er weer
tegen aan op zaterdag 28 januari. Dit keer vond de wedstrijd plaats in Sittard tegen VC Sittardia. In de eerste helft
van dit seizoen hadden de dames van Kessel van VC Sittardia gewonnen met 3-1, maar dit keer was Kessel duidelijk
de sterkste, 4-0.
De eerste set verliep soepel met
een goede servicedruk aan de Kesselse
kant. Dit resulteerde in een setwinst
van 11-25. Vol goede moed ging
VC Kessel de tweede set in. Deze liep
wat stroever met veel persoonlijke
fouten. VC Sittardia kwam met stapjes
dichterbij, waardoor VC Kessel harder

aan de bak moest. Uiteindelijk wisten
de dames van Kessel de set binnen te
slepen met 22-25. Een 2-0 voorsprong
voor Kessel. Op naar de derde set.
Ondanks veel slordige fouten bleef
Kessel toch de voorsprong behouden.
De dames wisten zich te herpakken en
wonnen de set nipt, 24-26. De dames

werden door coach Nico Maessen
toegesproken om de vijf punten mee
naar Kessel te nemen. Daarvoor moest
nog gevochten worden. De vierde set
begon moeizaam, maar door goed
spel werd de set gepakt met 19-25.
Een uitslag van 4-0 en dus vijf punten
voor Kessel.
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Zondagmiddag half twee. Een vader loopt met zijn dochtertje naar de
voordeur van zijn huis. Mag ik een paar minuutjes van uw tijd? Deze week in
‘Geplukt’ Mark van de Pas uit Melderslo.
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aan
Karim Vaessen

Bouw het
Bouwens
Een unilocatie: dat was het
ideaalbeeld van de directie
van het Bouwens in
Panningen. Alle leerlingen op
één locatie en nooit meer op
en neer reizen tussen het
voormalige vmbo-college,
juniorcollege en het studiehuis. Op 25 januari werd de
unilocatie officieel geopend.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Karim Vaessen
16 jaar
Maasbree
Blariacumcollege

Welke dingen zou je vaker willen
doen?
Afgelopen zomer ben ik met school
naar Thailand en Cambodja gegaan.
Door deze ervaring wil ik vaker gaan
reizen naar het buitenland. Ik vind het
leuk om nieuwe en andere culturen te
leren kennen en nieuwe dingen te zien.
Heb je ooit iets gebroken?
Ik heb gek genoeg nog nooit iets
gebroken. Al ben ik al vaker gevallen
tijdens het voetballen of onderweg
naar school, maar ik heb toen niets
gebroken. Daar ben ik erg blij mee,
want ik heb weleens meegemaakt dat
iemand zijn arm brak toen hij ergens
tegenaan fietste.
Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik ben nog nooit in Amerika geweest,
maar zou graag een keer een roadtrip willen maken door de Verenigde
Staten. Dan rijd ik met een auto van
de oostkust, waar New York ligt, dwars
door Amerika met allemaal woestijnen
naar de westkust waar de grote stad
Los Angeles ligt.
Wat is het vaakst afgespeelde
nummer op je telefoon?
Het liedje Jungle van Broederliefde is

het meest afgespeelde nummer tijdens
onze reis door Thailand en Cambodja.
Tijdens de busritten werd dit liedje de
hele tijd gedraaid. Omdat we ook veel
natuur en jungles hebben gezien in
deze landen is het liedje erg toepasselijk.
Wat was je favoriete eten toen je
klein was?
De pizza die mijn moeder vroeger
al zelf maakte, is mijn lievelingseten. Eens in de zoveel tijd maakt
mijn m
 oeder deze heerlijke pizza.
Nog steeds is het mijn favoriete eten.
Wat is je favoriete indoor/outdoor
activiteit?
Van kleins af aan wilde ik al voetballen.
Ik speel sinds ik 7 jaar ben bij
voetbalclub MVC ’19 in Maasbree.
Ik vond het toen al leuk en vind dat
nu nog steeds.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Omdat ik erg benieuwd ben naar de
Amerikaanse cultuur en het beeld wat
we hebben van de grootsheid van het
land, zou ik naar de Verenigde Staten
willen verhuizen. Ik zou dan in een
grote stad willen wonen zoals New York
of Los Angeles.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
Afgelopen zomer speelde ik samen met

mijn vrienden het spelletje Pokémon
Go erg veel. Na school en in de
zomervakantie waren we vaak buiten
te vinden terwijl we op onze telefoons
het spelletje speelden. Nu speelt bijna
niemand in mijn omgeving dit spel
meer. Ik vraag me nu zelfs af wat ik er
toen nou eigenlijk leuk aan vond.
Wat is je leukste en wat is je stomste
vak op school?
Het leukste vak op school vind ik
Management en Organisatie. Bij dit
vak leren we over hoe ondernemingen
opgebouwd zijn en hoe je zelf een
eigen bedrijf op kunt starten. Ik haal
goede punten voor dit vak en vind
de dingen die je leert interessant.
Vooral omdat je hier in de toekomst
iets mee kunt doen. Het stomste vak
op school vind ik maatschappijleer.
Ik vind de onderwerpen over de
maatschappij saai en deze interesseren
mij niet.
Wat is je favoriete sociale medium?
De app WhatsApp gebruik ik het meest
van alle sociale media. Met deze app
kun je gratis chatten met iedereen.
Zo kun je heel gemakkelijk van alles
regelen en te weten komen van elkaar.
Wat is je favoriete game?
Mijn favoriete game is FIFA17. Met dit
spel kun je voetbalwedstrijden spelen
terwijl je elke profvoetballer kunt zijn
die je maar wilt. Vroeger speelde ik dit
spel al op eerder versies. Omdat ik zelf

ook van voetballen houd, is FIFA17 mijn
favoriete game.
Als je een topsporter zou zijn,
waar zou je dan heel goed in
willen zijn?
Ik denk dat bijna iedereen die voetbal
speelt, ervan droomt om uiteindelijk
profvoetballer te worden. Ik zou dan bij
een grote club willen spelen en veel
geld willen verdienen terwijl ik eigenlijk gewoon mijn hobby uitoefen.
Welke emoticon gebruik je
het meest?
Mijn meest gebruikte emoticon is de
smiley die de slappe lach heeft. Als er
grappige opmerkingen, plaatjes of
andere dingen worden doorgestuurd,
stuur ik vaak deze emoticon.
Dag of nacht?
Ik ben écht een avondmens. Ik kan in
de avond nooit vroeg gaan slapen en
ga meestal wat later naar bed. Maar in
de ochtend kan ik nooit vroeg opstaan.
Het eerste half uur tot uur ben ik niet
zo vrolijk in de ochtend.
Festival of discotheek?
Omdat je op een festival het risico
hebt dat het slecht weer is, ga ik
veel liever naar de discotheek zoals
jongerencentrum Sjiwa in Baarlo of
The Apollo in Helden. Afgelopen zomer
ben ik naar de Zomerparkfeesten
in Venlo gegaan. Daar werd door
noodweer het hele terrein ontruimd.
Dit is een groot nadeel van een festival.

Een paar jaar geleden werd
er gestart met het project.
Het voormalige juniorcollege en
studiehuis werden met elkaar
verbonden door een geheel
nieuw gebouw. Bovendien
werd onder andere een collegezaal gerealiseerd en ontstonden er domeinen. Ieder domein
heeft zijn eigen vakken.
Denk hierbij aan de domeinen
talen, science, wereld etcetera.
Ik heb het gehele project
meegemaakt. In het begin
kreeg ik geen goed beeld van
wat de bedoeling was, maar
naar mijn mening ziet de
school er op dit moment toch
wel een stuk mooier uit.
Alle grauwe kleuren zijn
veranderd in felle kleuren.
Het is een stuk vrolijker nu.
Dit was niet de enige
verandering. Doordat het
vmbo-college verdween,
kwamen alle leerlingen op één
locatie. De eerste weken was
dit echt even wennen. In de
pauze moest je ‘rennen’ om
een tafel met stoelen in bezit
te krijgen. Gelukkig is dit
probleem opgelost en ben je
nu zo goed als verzekerd van
een stoel. Bovendien is het
leuk dat je vrienden en
vriendinnen die je voorheen
weinig zag, omdat ze op het
vmbo-college zaten, nu vaker
ziet.
In mijn ogen is ‘Bouw het
Bouwens’ dus zeker een succes.
De school ziet er weer gelikt uit
en is helemaal klaar voor de
toekomst.
Janique
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Nick en Michelle

Boerenbruidspaar Beringse Kuus
In café De Nabber in Beringe werd op zondag 29 januari het boerenbruidspaar in Beringe bekendgemaakt. Nick
Steeghs en Michelle van Dijck vormen dit bruidspaar. Carnavalsmaandag 27 februari gaat het stel via bezoekjes aan
zaal De Vriendschap en café ’t Hukske feestvieren in de Kuuzetempel De Wieksjlaag in Beringe, waar de onofficiële
trouwerij plaatstvindt.

Het bruidspaar is geen onbekende
voor de Beringse gemeenschap. Nick is
bekend van het voetballen bij VV BEVO
en is oud-prins van de Beringse Kuus.
Michelle is zeer actief geweest bij
zowel de dansmarietjes als showdansgroep Splash van de Beringse Kuus.
De Boerenbruiloftscommissie,
onder aanvoering van Hanzi en Renée,
had er een echt ‘boorefeest’ van

gemaakt. Voor café De Nabber was een
heuse Zwarte Cross-camping ingericht
compleet met caravans en kampvuur,
passend bij het thema ‘Boore-cross’.
Er waren optredens van Paul van De
Vriendschap (De Hoove) en LVK-finalist
Pim van Wylick. Ook dit jaar staat hij
weer in de finale met ‘Vastelaovens
Herte Jage’ met als achtergronddanseres onder andere Michelle van Dijck.

Informatieavond
dijkversterkingen
en -verleggingen
traject Kessel
Woensdag 8 februari

Kasteel De Keverberg, Kasteelhof 4, Kessel

Het wordt een boerenbruiloft
met een compleet andere opzet.
Heel Beringe kan vanaf 14.00 uur
bij De Vriendschap De Hoove starten
met dit feest. Na de eerste helft gaat
het gehele gezelschap door naar café
’t Hukske. Tot slot gaat het feest door
naar gemeenschapshuis De Wieksjlaag
waar de onofficiële trouwpartij
plaatsvindt.

Sanne en Valentijn
jeugdboeren- bruidspaar
Sanne Joosten en Valentijn Krekels vormen de komende
vastelaovend en het kinderboerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust. Het ‘echtpaar’ werd onlangs
bekendgemaakt in dorpshuis De Sprunk. Na het uitkomen vierden
de twee hun uitverkiezing samen met het jeugdprinsenpaar Stan
en Eefje uitbundig. (Foto: Marieta fotografie)

In januari en februari 2017 zijn er op meerdere locaties in Noorden Midden-Limburg informatieavonden over dijkversterkings- en
dijkverleggingsprojecten van Waterschap Limburg.
U bent van harte welkom!
Wij beseffen dat de impact van de dijkversterkingen en –verleggingen op u als belanghebbende
groot kan zijn en dat er behoefte is aan informatie. We zitten nu in de verkenningsfase.
Samen met belanghebbenden verkennen we het gebied, de opgave, knelpunten en kansen.
In deze fase is er ruimte voor uw ideeën en oplossingen. We gaan graag met u in gesprek.
De zaal is open vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur start het programma met een gezamenlijk deel.
Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiestands informatie te krijgen en in gesprek
te gaan. Bijvoorbeeld over de kenmerken van het dijktraject, de techniek en voorbereidende
onderzoeken zoals archeologie.

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is
dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de
mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn
niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan
afvoeren. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen
hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen
we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want
veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in oktober 2016 besloten
om in Well, Arcen, Venlo-Velden, Baarlo-Laerbroeck en Thorn-Wessem het
verleggen van dijken te onderzoeken. Als de dijken verlegd worden, kan
de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge
waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

met de omgeving, voor de omgeving

Contact en info

Meer informatie over de
dijkversterkingen vindt u op
www.waterschaplimburg.nl/
dijkversterking. Vragen kunt u
per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl.
Dit is het centrale loket van
het waterschap dat al uw
vragen over dijkversterkingen
behandelt. U kunt ons tijdens
kantooruren ook bellen,
tel. 077 - 3891111.
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Den Soeten Inval met
Guido Frissen
Den Soeten Inval vindt zondag 5 februari plaats in Kasteel De Keverberg in Kessel. Dit keer treedt Guido
Frissen op.
Guido Frissen is de voormalige
zanger van De Schintaler, een populaire band uit Schimmert die in de
jaren 90 succesvolle nummers had,
als ‘Greumelevlaai’ en ‘Mien Limburgs

Landj’. Tegenwoordig treedt Guido solo
op en brengt hij Limburgse liedjes met
mooie verhalen ten gehore.
Het optreden duurt van 11.00 tot
13.00 uur. Tussen 11.00 en 17.00 uur is

het kasteel daarnaast open in het kader
van de Open Toptrouwlocatieroute.
Kijk voor meer informatie over
kaartverkoop en evenementen op
www.kasteeldekeverberg.nl

Informatiebijeenkomst
PeelenMaasNet
PeelenMaasNet, het Dorpsoverleg Meijel en streekmuseum Medelo houden een informatiebijeenkomst over
het PeelenMaasNet op dinsdag 7 februari. De bijeenkomst start om 19.30 uur in gemeenschapshuis D’n Binger in
Meijel. De inloop is vanaf 19.00 uur.
PeelenMaasNet is het digitale
geheugen van Peel en Maas, een
erfgoednet met beeld- en geluids
materiaal, documenten, objecten en is
sinds kort uitgebreid met de burgerlijke

stand. Het is een samenwerkings
verband tussen verschillende archieven,
heemkundeverenigingen en culturele
organisaties. Er wordt een presentatie
gegeven over PeelenMaasNet, onder

andere over welke informatie, zeker
ook uit en over Meijel, op dit platform
te vinden is. Ook kunnen mensen zelf
bijdragen aan het verbreden van de
historische kennis?

Onthulling nieuwe heersers
Kéjsjeut
Wie worden de nieuwe heersers van de Kéjsjeut, het kindercarnaval van KinderVakantieWerk Meijel? Op zondag
5 februari om 15.15 uur vindt de onthulling plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
Voor prins Arjan en vorstin Isa zit
het er bijna op. Op zondag 5 februari
wordt afscheid genomen van hen.

Tijdens de Kéej Knappe Kwéékmiddig
worden de nieuwe heersers bekendgemaakt: een nieuwe raad van elf,

Stan en Eefje jeugdpaar Koningslust
Het jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Brookhaze uit
Koningslust bestaat dit jaar uit Stan Vaessen en Eefje Moors.
De twee kwamen onlangs bij dorpshuis De Sprunk uit de hoge hoed
als nieuwe jeugdheersers van het Brookhazeriëk. Na het spel ‘Wie is
het’, bleven bij de onthulling uiteindelijk vier personen over op het
podium. Zij hadden allemaal een envelop vast en daarin zat de
poster van de nieuwe jeugdheersers. De receptie van het jeugdpaar
is op vrijdag 17 februari vanaf 19.00 uur. (Foto: Hans Beelen)

een nieuwe prins(es) én een nieuwe
vorst. De organisatie is in handen van
KinderVakantieWerk Meijel.

Jeugdprinsen- en verlovingsbal
Kessel-Eik
De 41e jeugdprins(es) van Kessel-Eik wordt zaterdag 4 februari bekendgemaakt. De avond, georganiseerd door
carnavalsvereniging De Eikkaters, begint om 19.30 uur in het gemeenschapshuis van Kessel-Eik.
Jeugdprinses Lissy I en adjudante
Bente treden om 20.00 uur af, waarna
de nieuwe jeugdprins(es) wordt uitgeroepen. Op deze avond wordt daarnaast
voor de vijfde keer de Leon Bongers-

trofee uitgereikt aan een persoon die
zich voor de jeugd heeft ingezet.
Rond 22.00 uur wordt er afscheid
genomen van het boerebruidspaar
2016: Perry en Lisette. Zij maken plaats

voor het nieuwe, 32e, boerebruidspaar,
dat rond 22.30 uur worden uitgeroepen. Tijdens deze avond verzorgt dj Rob
van Soest de muzikale omlijsting.

Bibliotheek Panningen

Lezing pensioen en financieel
inzicht
Bibliotheek Maas en Peel houdt op maandag 13 februari een bijeenkomst over pensioen en financieel inzicht.
Spreker Frank van Golstein Brouwers behandelt de diverse pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. De kernvraag is: ‘Heb ik mijn pensioen goed geregeld of moet ik er iets aan doen?’.
Van Golstein Brouwers legt de
verschillende pijlers op een begrijpelijke manier uit. Aan de hand van
een voorbeeldsituatie wordt een
dossier gebouwd in het platform
MijnGeldzaken.nl. Dit is een vrij
toegankelijk internetplatform, waarin

iedereen een eigen financieel dossier
kan bouwen en onderhouden. Deze
online omgeving is goed afgeschermd,
de privacy is gegarandeerd, er kijkt
niemand mee en de gegevens worden
niet gedeeld met anderen.
De bezoekers hebben aan het

einde van de bijeenkomst genoeg
informatie om alle pijlers van het eigen
pensioen in beeld te brengen dit in te
voegen in het eigen digitale dossier.
De bijeenkomst op 13 februari duurt
van 19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats
in Bibliotheek Panningen.

Leon van der Zanden in DOK6
Cabaretier Leon van der Zanden staat donderdag 2 februari in het DOK6 Theater in Panningen. Deze voorstelling
begint om 20.15 uur.
Van der Zanden heeft keuzes
gemaakt om van deze wereld de juiste
plek voor zijn kinderen te maken.
Weg van de gangbare zekerheden, weg

van de onaantastbaarheid waar veel
publieke personen zich mee presenteren. Leon kiest voor openheid om zijn
publiek gevoel te tonen en daarmee

hun gevoel te raken, één op één. En
hij zou Leon niet zijn als hij zich daarin
niet helemaal liet gaan. Kijk voor meer
informatie op www.dok6.eu/theater

Prins Rob IV
in Kessel-Eik
Kessel-Eik staat de komende vastelaovend onder leiding van
prins Rob IV. Adjudanten van Rob van Herten zijn Jan Willem
Akkermans en Alex Thijssen. Het is al het derde jaar op rij dat de
prins van carnavalsvereniging De Eikkaters Rob heet. De spreuk van
het trio is ‘Baeter ’n paar kilo tevuül, den ein glaas beer te
weinig!’.
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Agenda t/m 9 februari 2017
do
02
02
vr
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Voorstelling Leon van der Zanden

Optreden Mad Murdock

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 20.00 uur
Locatie: café Mafcentrum Maasbree

zo
05
02

Bonte avond
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Integratiebijeenkomst Polen en
Nederlanders

Tijd: 13.15-15.15 uur
Organisatie: Missiecomité Beringe
Locatie: Kerkplein Beringe

Samen zingen

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

di
07
02

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

Kééj Knappe Kwéékmiddig

Introductieworkshop Aerial Yoga

Kledinginzameling

Ruilbeurs

Optreden Guido Frissen

Tijd: 20.30-22.00 uur
Organisatie: Mathijs Caelers
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

za
04
02

ma
06
02

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Familie-yoga met Moniek

Repair café

Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: 13.00-15.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: kringloopwinkel Allerhande Panningen

Jeugdprinsen- en verlovingsbal

Onthulling heersers Kéjsjeut

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Eikkaters
Locatie: gemeenschapshuis Kessel-Eik

Tijd: 15.15 uur
Organisatie: KinderVakantieWerk Meijel
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Bonte Avond

Receptie prins Marcel I

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 15.15 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Bonte avond

Vestelaovesconcert

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: fanfare St. Aldegondis
Locatie: MFA ’t Hoës van Bree Maasbree

Workshop LinkedIn
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Informatiebijeenkomst
PeelenMaasNet
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: PeelenMaasNet, Dorpsoverleg Meijel en
streekmuseum Medelo
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

wo
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Bijeenkomst dijkversterkingen
Kessel

do
09
02

Bijeenkomst nieuwe leesgroep

Tijd: 18.45 uur
Organisatie: Waterschap Limburg
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel en
leesgroeporganisatie Senia
Locatie: Bibliotheek Meijel

MamaCafé over Dyslexie
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: basisschool Nieuweschool Panningen

DE LEKKERSTE LUNCHROOM
VAN PANNINGEN!

aspergeteelt
Vd Beucken Aspergeteelt is een middelgroot modern
aspergebedrijf dat zich bezig houdt met de teelt van
witte asperges. Wij zoeken versterking van ons team
voor de periode april t/m mei.

Supervisor

IN
ALLEENARI
FEBRU

€

7

m/v

Functieomschrijving.
Jouw taken zullen bestaan uit het aansturen, begeleiden en
controleren van seizoenarbeiders tijdens de asperge oogst.
Functie-eisen
• Min. 32 uur beschikbaar;
• Rijbewijs B is een pré;
• Enige kennis van Engels/Duits;
• Geen 8 tot 5 mentaliteit;
• Affiniteit met asperge is een pré;
• In dienstverband of op zzp basis.
Geïnteresseerd of vragen neem dan contact op met:

vd Beucken aspergeteelt

Proeve.r50ij

Baarloseweg 53 a, 5988 NP Helden mob 06 29 13 66 63
info@vdbeucken.nl

EER
ERV
RES SNEL!

DIVERSE HAPJES VAN ONZE KAART
INCL. KOFFIE OF THEE!
Ringovenstraat 12 • Panningen
tel. 077 3031530 • www.deringoven.nl

Jeug Vastelaovend Baolder (JVB)

Dirkje I jeugdprinses
Dirkje Boots is vrijdag 27 januari uitgeroepen tot jeugdprinses van Jeug
Vastelaovend Baolder (JVB) in Baarlo. Samen met adjudantes Eline Fleuren
en Yoni Hendriks gaat zij voorop tijdens carnaval.

Kent u het gemak
van onze

KLEDING REPARATIE
SERVICE al?
Tel. 077-3072462
www.vanhalstomerij.nl

Het nieuwe jeugdtrio werd vrijdag
gepresenteerd in jongerencentrum
Sjiwa, nadat afscheid was genomen
van het trio van 2016. Wethouder
Arno Janssen hielp een paar leden van
carnavalsvereniging De Kook met de
onthulling van het nieuwe gezelschap.
Eerst leek de jeugdraad uit maar liefst

vijftien personen te bestaan, maar uiteindelijk bleven daar maar elf van over.
Lizzy Habets werd als nieuwe ceremoniemeester tevoorschijn getoverd
en daarna was het nieuwe trio aan
de beurt. Het motto van het trio luidt:
‘Mèt ós Baolders hert vol lol en plezeer,
sjpringe weej linksum op en neer’.

02
02

Naar halve finale voorlezen
De winnaars van de kwartfinale van de voorleeswedstrijd van basisscholen in de gemeenten Peel en Maas en
Beesel zijn woensdag 25 januari bekendgemaakt. Dit zijn Tren Wilms van De Pas uit Helden, Isa van den Berg van
Nieuweschool uit Panningen, Vicky Linssen van De Meander uit Reuver en Bo Crienen van De Bolleberg uit Baarlo.
De wedstrijd vond plaats in
gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel en
werd georganiseerd door Bibliotheek
Maas en Peel en stichting Cultuurpad.
Het was een voorronde van De Nationale
Voorleeswedstrijd. De veertien kandidaten werden, aangemoedigd door hun

supporters, om de beurt door de boeken
elfjes Martine en Renee naar voren
gehaald en kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat
een fragment voor uit een zelf gekozen
boek. Daarna ging de jury in ebraad.
Er werd gelet op zaken als uitspraak,

verstaanbaarheid en tempo. Ook het
contact van de voorlezer met het publiek
was belangrijk. Juryvoorzitter Lars van
het Hof maakte de uitslag bekend. Tren,
Isa, Vicky en Bo gaan alle vier naar de
halve finale op woensdag 15 februari in
het Royal Theater in Roermond.

Workshop LinkedIn
LinkedIn is het belangrijkste digitale netwerk voor werkzoekenden. Om meer mensen kennis te laten maken
met het netwerk, houdt Bibliotheek Maas en Peel op dinsdag 7 februari een workshop over LinkedIn.
LinkedIn kan gebruikt worden om
vacatures te vinden, maar je kunt ook
gevonden worden door potentiële
werkgevers. Daar is wel een goed
profiel voor nodig. Dat kan de kansen

op de arbeidsmarkt vergroten. De
workshop op 7 februari duurt van 10.00
tot 12.00 uur en vindt plaats in de
bibliotheek in Panningen. Deelnemers
kunnen een eigen laptop meebrengen

of gebruikmaken van de publieks
computers. Kijk voor meer informatie
en voor opgave op www.debibliotheekmaasenpeel.nl of mail naar
info@debibliotheekmaasenpeel.nl

Kijkdag IVO-Deurne

service 27

Kerkberichten
www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88
| 06 21 20 21 18
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50
| 06 12 92 28 34
Kerkbestuur		077 307 14 88

Tijdens de Kijkdag kun je binnenlopen tussen:
11.00 - 13.00u

De Sprong

(integratieklas, schakelklas Vmbo basis/
praktijkonderwijs, praktijkonderwijs)
11.00 - 14.00u

Hub van Doornecollege

(Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
12.00 - 15.00u

Alfrinkcollege

(schakelklas Mavo/Havo, Mavo, Mavo-kansklas)
13.00 - 16.00u

Peellandcollege

(Vwo-Topklas, Gymnasium, Atheneum, Havo)

Proeflessen 22 februari 2017
Schrijf je alvast in!

Voor meer informatie: www.IVO-Deurne.nl

|
|

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

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zondag 5 februari
H. Mis 9.30 uur – gemengd koor
t.i.v. Jan Peeters (jaardienst) en
Ied Peters-Geerarts; Jana LeijtenRoijakkers (coll) en voor Harry Leijten;
Riek Verstappen-Zeelen (bgv. verj.)
Mededeling: Kledinginzameling kerk
Beringe 6 februari a.s. is van 13.15
tot 15.15 uur en van 18.00 tot 19.00
uur. I.v.m. het vervallen van de
kledingcontainer van de gemeente,
kunt u de dichtgebonden zakken met
bruikbare kleding, schoenen, dekens,
gordijnen en knuffels, iedere dag,
wanneer het u uitkomt, neerzetten
bij de garagedeur achter de pastorie
(Aan de Meule). Geen vervoer?
Bel 3076521 of 3072331 en alles
wordt opgehaald. De opbrengst is
voor het onderhoud voor onze kerk
Beringe. Bij voorbaat dank!
Woensdag 8 februari
H. Mis 9.00 uur in de sacristie

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Gerrit Wijnands
(verj/jaardienst)
Zaterdag 11 februari
Geen H. Mis

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 5 februari
Geen H. Mis
Zondag 12 februari
H. Mis 11.00 uur

voor leerlingen groep 8 en hun ouders

pet.horst@home.nl

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

Parochie Egchel

Zondag 5 februari

|

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari
H. Mis 19.00 uur t.i.v. de zieken in
onze parochie

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 5 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. fam. Hendricks-Rutten; Ton van
der Zandt, mgr. Willy Heuvelmans
en fam. Heuvelmans-te Locke; Hand
Kessels, Lies Kessels-van Soest en
zoon Theo; Dorine de Vries-Geelen
(vw trouwdag/col); Doopviering
11.30 uur: Vera Niessen en Rick
Dorssers.
Overleden:
Peter Wolters, 89 jaar
Anna Korsten-Duijf, 77 jaar

Parochie Meijel
Misintenties NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 2 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 4 februari
Geen H. Mis
Zondag 5 februari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor
t.i.v.Gerardus Basten en Wilhelmina
Basten-Thijssen, broeder Alwie en
Jo Basten-Gubbels (jaardienst); Frits
Thijssen en Noor Thijssen-Schreurs
(jaardienst); Uit dankbaarheid
Maandag 6 februari
Stille aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 7 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 9 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- dinsdag- woensdag
en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Vrijdag 3 februari
De ziekencommunie wordt thuisgebracht
Zaterdag 4 februari
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
An Kömhoff-Theeuwen (jaardienst/
coll) en Wiel Kömhoff en zoon Peter;
Jan Kessels en Truus Kessels-Peerlings;
An van Ninhuijs-Lenders en echtg.
Antoon en dochter Tonnie
Zondag 5 februari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
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Pinet
Complete en trendy keuken met kristalwitte lak
Keuken 305 x 275 cm
compleet met:

€ 4999,-

koelkast
afzuigkap wand

Altijd direct de beste prijs!

werkblad
gaskookplaat 5-pits

vaatwasser
5 jaar apparatuurgarantie

Inbouw oven met magnetron

Americana fornuis 90 cm

Inbouw vaatwasser (volledig)

Grundig GEKW47000B

La Germania AMS95C61LDX

Grundig GNV41822

€749,-

Exclusief model!

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

WWW.SUPERKEUKENS.NL

€499,-

€899,-

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

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

HEERLEN

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

D!

