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Sledehonden
in de Heldense Bossen
Meer dan tachtig teams uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland stonden zaterdag 11 en zondag 12 februari aan de start van de Peel en Maas Challenge. Voor de
negende keer vond de sledehondenrace plaats in de Heldense Bossen. Startplek voor de grootste sledehondenrace van Nederland was camping Bovensbos. Dit keer had de race
te maken met alle weertypes en viel er op zaterdag zelfs sneeuw waardoor de honden en sleeën zich een weg moesten banen. “We hebben alle weersomstandigheden
meegemaakt afgelopen weekend. Sneeuw, regen en het zonnetje”, vertelt Piet Bom van de organisatie. “Alles is weer perfect verlopen. We hadden veel starters en we hebben
geen problemen gehad.” Piet kan nu al niet meer wachten tot volgend jaar. “De posters zijn al klaar voor onze jubileumeditie die dan plaatsvindt. Laat maar snel komen.”

Onderzoek GGD over gezondheid jongeren

‘Alcoholgebruik onder jongeren
Peel en Maas problematisch’
Het alcoholgebruik onder jongeren in Peel en Maas ligt aanzienlijk hoger dan in de rest van de regio. Dat blijkt
uit een gezondheidsenquête van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) onder jongeren uit leerjaar 2 en 4
van het voortgezet onderwijs in Peel en Maas. Ook blijkt slechts dertien procent van de seksueel actieve jongeren
een condoom te gebruiken.
In totaal namen 7.500 jongeren
deel aan de enquête, die eind 2015
werd gehouden. In Peel en Maas
werden 1.026 jongeren tussen de
13 en 16 jaar oud van vmbo, havo
en vwo gevraagd de enquête in te
vullen. Daarvan vulden in totaal 737
jongeren de vragenlijst in. De jonge

ren kregen diverse vragen voorgescho
teld. Die gingen onder andere over hun
gezondheid in het algemeen, overge
wicht, alcoholgebruik, roken, seks en
sociaal economische gezondheidsver
schillen. In onze gemeente bleek vooral
het alcoholgebruik hoger te liggen dan
in de omliggende regio en zelfs lande

lijk. De helft van de ondervraagde jon
geren uit Peel en Maas, die dus jonger
zijn dan achttien jaar, gaf aan alcohol te
drinken. Regionaal is dit 39 procent en
landelijk zelfs iets meer dan een derde.
Ook het percentage jongeren dat meer
dan vijf alcoholische drankjes drinkt op
één avond, binge-drinking genoemd,

en het percentage dat aangeeft de
afgelopen vier weken aangeschoten
of dronken is geweest, ligt veel hoger
dan het regiogemiddelde, aldus de
GGD. Meer dan de helft van de ouders
vindt het volgens de organisatie goed
dat hun minderjarige kind een glas
alcohol drinkt. Ook het percentage
jongeren dat soft- of harddrugs gebruikt
of heeft gebruikt, stijgt in Peel en
Maas. “Het alcoholgebruik is dus zeker
een speerpunt voor de gemeente”,
schrijft de GGD. “Maar ook de stijging

van het softdrugsgebruik onder
jongeren in Peel en Maas en nieuwe
uitdagingen, zoals de normalisering
van partydrugs, vragen aandacht.”

Slechts dertien procent
gebruikt condoom
Iets dat de onderzoekers opviel,
was dat jongeren die in het tweede
leerjaar al seks hebben vaak geen
condoom gebruiken.
Lees verder op pagina 02
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Dertien kleinkinderen, 21 achterkleinkinderen

Baarlose Marie Dirkx viert 100e verjaardag
Voor de Baarlose Marie Dirkx-Zeetsen is maandag 20 februari dit jaar wel
een hele bijzondere dag. Deze dag bereikt ze namelijk de leeftijd van
100 jaar. Haar lichaam wil misschien niet meer zo goed, maar Marie kan zich
wel nog de meest memorabele gebeurtenissen van de afgelopen jaren nog
herinneren alsof het gisteren was.
Marie heeft vroeger altijd met haar
familie in De Bong in Baarlo gewoond.
“Ik kom van een gezin met acht kinde
ren, waarvan alleen mijn broer Toon en
ik nog leven”, vertelt Marie. “Vroeger
heb ik jarenlang in de tuinbouw
gewerkt. Bovendien heb ik nog zes jaar
in Venlo gewoond en gewerkt als kok
in de keuken. Ik weet nog goed dat dit
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ook een tijdje tijdens de oorlog was.
In Venlo hadden ze toen weinig eten,
dus ik nam altijd van alles vanuit Baarlo
mee. Van konijnen tot kippen, alles
sleepte ik mee naar Venlo.”

’Achterkleinkind
100 jaar jonger dan ik’
Haar grote liefde, Wiel Dirkx,
woonde tijdens de oorlog in Baarlo.
Marie: “Omdat het niet zo goed ging
met zijn moeder, zijn we in de oorlog
getrouwd. In oktober 1943 om precies
te zijn. We hoopten dat ze het nog mee
kon maken, maar dit mocht helaas niet
zo zijn. Nadat we getrouwd waren, ben
ik bij hem ingetrokken. Samen hebben
we zeven kinderen gekregen. Nu, bijna
74 jaar later, woon ik nog steeds in dat
zelfde huis en ben ik dertien kleinkin
deren en 21 achterkleinkinderen rijker.
Het jongste achterkleinkind is in januari
geboren, dus bijna 100 jaar jonger dan
ik. Dat is wel heel bijzonder.”
Hoewel haar man Wiel dertien
jaar geleden is gestorven, voelt ze
zich niet alleen. “Mijn zoon Jan en
schoondochter Resie zijn naast mij
komen wonen, dus ik heb mooie
compagnie”, laat Marie weten. “Net

als de mensen van de thuiszorg helpen
ze me enorm, samen met mijn andere
kinderen. Aangezien mijn heup niet
meer is wat het moet zijn, zit ik een
elektrische rolstoel. Mede dankzij
hen kan ik hier blijven wonen, wat ik
heel erg waardeer. Het is fijn dat ik
100 jaar word, maar je moet er niet
naar verlangen. In de loop der jaren
beginnen hier en daar wat pijntjes
te komen die niet meer weg gaan.

Daarom begrijp ik soms ook niet
waarom juist ik zo oud word.”

Genieten van iedere
zonnestraal
Overdag houdt Marie zich het liefst
bezig met puzzelen. Als het goed weer
is, gaat ze lekker naar buiten. “Ik geniet
van iedere zonnestraal”, aldus Marie.
“Ik kijk daarom altijd heel erg uit naar

de zomer, wanneer ik weer buiten in
de tuin kan zitten.” Het gebruikelijke
bankje dat ze door het College van
B&W van Peel en Maas aangeboden
krijgt, zet Marie dan ook het liefst in
haar eigen tuin. “Ik weet nog niet pre
cies waar ik het neer wil zetten, maar
het moet in de openbare ruimte staan”,
legt ze uit. “Dat is jammer, want als het
in onze tuin kwam te staan, kon ik er
zelf ook nog een beetje van genieten.”

Nuon-Heijmans wint aanbesteding

Vijftien nieuwe laadpalen voor
elektrische auto’s
Gemeente Peel en Maas heeft in Nuon-Heijmans het bedrijf gevonden dat vijftien nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s gaat plaatsen in de
gemeente. Nuon-Heijmans heeft de provinciale aanbesteding gewonnen en gaat dus in heel Limburg de laadpalen plaatsen.
“Nuon-Heijmans gaat laadpalen
plaatsen van de nieuwste generatie
en de laadpalen zijn geschikt voor het
laden met lokaal duurzaam opgewekte
energie”, laat de gemeente weten.
Laadpalen maken het mogelijk om
energie uit te wisselen van zonne
panelen en windmolens naar auto’s en
woningen.
Het plaatsen zou eigenlijk al op
7 januari beginnen, maar vanwege
de complexe aanbestedingsprocedure
werd die datum niet gehaald. In mei
maakte de gemeente in een college
voorstel bekend dat ze per laadpaal

250 euro kwijt is. “Dat is door de gun
stige aanbesteding teruggebracht naar
nul euro”, laat de gemeente weten.
“Wel moet de gemeente natuurlijk
de grond ter beschikking stellen en
eventueel markering aanbrengen.”
Wat het aanleggen van een laadpaal
precies kost, weet de gemeente niet.
“Dat is voor een deel bedrijfsgevoelige
informatie en die hebben wij niet.”

Zelf locaties indienen
Inwoners van Peel en Maas
kunnen via website van de gemeente
suggesties aangeven voor een locatie

van de vijftien nieuwe palen. Daar zijn
wel een aantal voorwaarden aan
verbonden. Zo moet de indiener van de
locatie geen eigen parkeergelegenheid
hebben op eigen terrein, moet de
aanvrager een elektrische auto
gebruiken of gaan gebruiken en mag
er binnen driehonderd meter van
de woning of bedrijf geen openbare
laadpaal aanwezig zijn. Mocht dat
in orde zijn, dan zoekt de gemeente
binnen loopafstand van driehonderd
meter naar de meest geschikte plek.
Eind maart worden de eerste locaties
toegekend.

Om gebruik te kunnen maken van
een laadpaal is een laadpas nodig.
Nuon-Heijmans biedt een laadpas
aan waarmee voor 0,22 cent per
kilowattuur geladen kan worden.

’Kosten aan lage kant’
“Dat is aan de lage kant als je kijkt
naar aanbieders elders in het land”,
zo meldt de gemeente. De kosten voor
het abonnement en voor de elektriciteit
moeten rechtstreeks aan de aanbieder
betaald worden. Alle aanbieders van
laadpalen en hun prijzen zijn te vinden
op www.oplaadpunten.nl
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‘Alcoholgebruik onder jongeren Peel en Maas problematisch’
Slechts dertien procent van de
seksueel actieve dertien- en veer
tienjarigen, doet het veilig. Regionaal
en landelijk ligt het percentage veel
hoger; meer dan de helft gaf aan
bescherming te gebruiken.
Een andere conclusie die de
onderzoekers trokken, is dat één
op de drie jongeren nog steeds een
grote sociale afstand voelt tot homo
seksuele leeftijdsgenoten.

Het ziekteverzuim van school is
in Peel en Maas al jaren onder het
regionaal gemiddelde, aldus de resul
taten van het onderzoek. Slechts een
derde van de jongeren heeft zich de
afgelopen vier jaar ziek gemeld van
school, ten opzichte van 35 procent
regionaal en veertig procent landelijk.
Ook het percentage spijbelaars is met
zes procent relatief laag. Regionaal is
dit zeven procent, landelijk elf procent.

Het percentage jongeren met over
gewicht ligt in Peel en Maas relatief
laag. Elf procent van de jongeren is te
zwaar, vergeleken met vijftien procent
regionaal. “Hoewel dit percentage
onder het regiogemiddelde ligt, stijgt
het percentage jongeren met overge
wicht in Peel en Maas”, aldus de GGD.
Wat in de enquête sterk naar voren
kwam, was dat bijna alle jongeren uit
Peel en Maas op een actieve manier

naar school gaan. In totaal gaat 98
procent met de fiets of te voet naar
school. Ook gaf de meerderheid van
de ondervraagde jongeren aan mini
maal vijf dagen per week te ontbij
ten, maar bleek uit het onderzoek ook
dat er steeds minder fruit en groente
wordt gegeten. Van de jongeren
geeft 39 procent aan iedere dag te
snoepen en 18 procent drinkt iedere
dag frisdrank.
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Droom van Eugenie stortte letterlijk in

Van historisch pand naar
nieuwbouwwoning
Ze kocht een nogal vervallen huis in Helden uit 1900 met het doel dit volledig op te knappen. Tijdens het
verbouwen ging het echter volledig mis voor Eugenie Bouten. De 31-jarige apothekersassistente uit Panningen
kreeg in de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 november omstreeks 02.45 uur een telefoontje van een bekende
met nieuws dat de plannen in de war gooide. Haar huis aan de Van Hövellstraat was ingestort.

GIDSEN

Ps Aero B.V. is op zoek naar
om ons team te versterken tijdens de periode van
1 maart t/m 31 oktober voor rondleidingen tussen historische
en civiele vliegtuigen enkele uren in de week.

E: info@aerodome.nl
of schriftelijk Ps Aero B.V.
Napoleonsbaan Zuid 27c,
5991 NB Baarlo
www.psaero.com

Er was niet veel over van de
woning die in 1900 werd opgericht.
Op een enkel muurtje na lag het hele
huis bovenop elkaar op de begane
grond. “Gelukkig waren de instanties
er snel bij en hebben ze ’s nachts nog
hekken rondom het huis kunnen zet
ten”, vertelt Eugenie. “Ook een geluk
bij een ongeluk was dat het puin vrij
netjes op het perceel was gevallen en
niet op de straat. Daardoor is er in ieder

Dak zat vol asbest
Maar daarna, hoe moest het verder
met de woning? Het huis opbouwen
met de oude stenen bleek onmoge
lijk, daar waren de bakstenen te oud
en broos voor. Dat bleek nog niet het
grootste probleem. “Het dak zal vol
met asbest”, aldus Eugenie. “Dat lijkt
logisch bij zo’n oud huis, maar de
vorige eigenaar had nog niet heel lang
geleden een nieuw dak erop geplaatst,
dus we hadden het eigenlijk niet ver
wacht.” De verkoper had zich ingedekt
voor eventuele asbestvondst en dus
kwamen de kosten allemaal bij Eugenie
te liggen. “Daar had ik geen rekening
mee gehouden in mijn budget.”

Er zat niets anders op dan een
compleet nieuw huis neer te zetten.
“Dat is niet waarvoor ik het gekocht
heb natuurlijk, maar het is de enige
optie’, vertelt Eugenie. Zo draait ze
niet alleen op voor de kosten van het
slopen en opruimen van het oude huis,
ook komen daar de kosten van een
volledig nieuwe woning bij. Omdat er
zoveel uitgaven bijkwamen, besloot ze
een crowdfundingsactie op te zetten.
“Misschien zijn er mensen die over
hun hart strijken en me willen helpen
om al die problemen een klein beetje
op te vangen en mijn droom levend te
houden.” Eugenie helpen kan door naar
de website van DreamorDonate te gaan
en de woorden ‘Helaas het was geen
aardbeving’ in te vullen of via Facebook
naar de pagina ‘Droom in wording’
te gaan. Daar is het mogelijk om een
donatie te doen.
Eugenie let intussen goed op haar
uitgaven en zorgt ervoor dat ze niet
meer voor verrassingen komt te staan.
“Ik doe alles rustig aan nu. Als de
tegelzetter bijvoorbeeld pas over twee
weken kan, dan ligt de bouw twee
weken stil. Ik ga niets overhaasten.
Dan blijf ik wel een paar weekjes
langer bij pap en mam wonen. Als het
allemaal maar goed gebeurt.”

Ruim 16.500 euro voor P&M Hoés
Het goede doel Ut P&M Hoés van de lokale Omroep P&M heeft 16.569 euro opgebracht. Het geld gaat naar
Stichting Arjan en Walk4BrainsMeijel om onderzoek naar hersentumoren mogelijk te maken. Het eindbedrag
werd woensdag 15 februari bekendgemaakt door de omroep.
Ut P&M Hoés vindt ieder jaar
plaats net voor kerst. Lokale omroep
P&M staat dan een hele week in
het teken van de actie. Dit jaar
maakten de dj’s Sjoerd Groothuis,
Carla Hermans en Rob van Soest van
donderdag 16 tot en met zaterdag

18 december bijna vijftig uur aan één
stuk radio voor het goede doel.
De beide stichtingen waarvoor
de actie gevoerd werd, zetten zich in
om onderzoek naar hersentumoren
mogelijk te maken. “Dagelijks sterven
er mensen die getroffen worden door

een hersentumor, waarvoor op dit
moment nog geen behandeling
mogelijk is”, zo schrijft Omroep P&M
in hun uitleg voor de keuze van
de twee stichtingen als goed doel.
Deze ontvangen nu de donatie van
Ut P&M Hoés.
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‘Helaas was het geen
aardbeving’

geval geen persoonlijk letsel voor
gevallen.” De buurvrouw zei destijds
dat ze wakker was geworden en dacht
dat er een aardbeving aan de gang
was. Eugenie: “Helaas was dat niet het
geval.”
Hoe het precies kan dat de woning
naar beneden kwam, blijft speculeren,
vertelt Eugenie. “We kunnen wel alle
maal dingen opnoemen en er is al veel
over gediscussieerd, maar we weten
het gewoon niet. Het was een heel oud
huis. Ik denk dat het een samenloop
van omstandigheden was.”

OP S
C

In overleg met haar vader, die al
verschillende huizen opknapte in het
verleden, besloot Eugenie het 116 jaar
oude huis te kopen. In september vorig
jaar begonnen de werkzaamheden.
Eugenie woonde tijdens de renovatie
bij haar ouders. Na het onverwachte
nachtelijke telefoontje rende ze meteen
in paniek naar haar vader en moeder
om het nieuws mee te delen. Eugenie:
“Mijn vader zei nog: ‘het zal allemaal
wel meevallen’. Toen we de bocht om
kwamen en ik de hoop puin zag waar
eerst het huis stond, zakte de grond
onder mijn voeten weg. Het enige dat
ik kon doen, was huilen. Daar ging mijn
droom.”
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Pim van Wylick zeventiende

Breurkes in linkerrijtje op LVK
Zangduo De Breurkes uit Panningen zijn bij het Vastelaoves Leedjes Konkoer (LVK) in Heerlen op vrijdag
10 februari op de achtste plek geëindigd. Pim van Wylick uit Kessel werd zeventiende bij het liedjesfestival waar ieder
jaar de beste carnavalsplaat van het jaar wordt uitgekozen. De Geliënde uit Hulsberg werden de winnaars van het LVK.
De punten worden uitgedeeld door
vier verschillende jury’s en het publiek.
Na de eerste jury, de hoofdjury, ston
den de artiesten uit Peel en Maas er
goed voor. De Breurkes, bestaande uit

Ludgard en René Scheres, kregen maar
liefst 15 punten en stonden daarmee
op de tweede plek, Pim van Wylick
mocht 11 punten bijschrijven en stond
na de eerste jury zesde. Dat bleken

voor Pim de enige punten van de
avond voor het liedje dat geschreven
is door Marijke Gijsen uit Helden en
Jerôme Lenders uit Kessel. De Breurkes
kregen bij elke jury nog punten en

kwamen op een totaal van 44 punten
uit. Het nummer van De Breurkes werd
geschreven door Robert Janssen uit
Panningen en Mark van Mullekom uit
Helden. Janssen schreef ook het num
mer van Ronald en Carien uit Weert die
met ‘Wat good! (det ut Vastelaovundj
es)’ op de tiende plaats eindigden.
Van Mullekom was ook medeverant

woordelijk voor het nummer ‘Hiej geit
’t krake!’ van het duo Spik & Span uit
Susteren. De afgelopen twee jaar won
nen die het LVK, maar bij de afgelopen
editie eindigden ze op de vierde plek.
Van Mullekom was met Marijke Gijsen
ook verantwoordelijk voor het nummer
‘Neet te geluive!’ van Marleen Rutten
uit Hunsel. Zij werd zevende.

Verkeersplan opgesteld door werkgroep

Nieuwe parkeerroute vermijdt kern Kessel
Naar aanleiding van het Dorpsontwikkelingsplan Kessel 2025 heeft een werkgroep uit het dorp een
verkeersplan opgesteld. Hiermee wil ze een toename van verkeer in de dorpskern te vermijden. De borden moeten
nog vóór het nieuwe toeristenseizoen zijn geplaatst.
Door middel van het plaatsen
van verkeersborden op de drukste
invalswegen in Kessel, zou een
toename van het verkeer in de kern
worden vermeden. Ook zou het ervoor
moeten zorgen dat de bestaande
parkeercapaciteit beter wordt benut.
Samen met gemeente Peel en Maas
is besloten dat de borden zo snel
mogelijk, of in elk geval nog voordat
het toeristenseizoen begint, worden
geplaatst.
Na het seizoen houden de

werkgroep en de gemeente een
evaluatie. Daarbij voert de gemeente
volgens het Dorpsoverleg tussentijds
metingen uit om het effect van het
verkeersplan te toetsen.

Dorpsontwikkeling
Het verkeersplan is onderdeel
van het Dorpsontwikkelingsplan
Kessel 2025, waarmee het dorp
zichzelf meer en beter op de kaart wil
zetten. Vooral het thema parkeren en
de verwachte toename van verkeer

in de kern zijn onderwerpen die
meerdere malen naar voren kwamen
tijdens tafelgesprekken onderling of
met gemeente Peel en Maas.
Een ander veelbesproken punt
betreft de Markt in Kessel. Het
Dorpsoverleg laat weten eerst met
lokale bewoners en aangrenzende
ondernemers te willen bespreken
of er draagvlak is de Markt anders
te gebruiken. Bewoners die
graag mee willen praten over de
verkeerskwesties in het dorp of
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één van de andere thema’s in het
Dorpsontwikkelingsplan, kunnen zich

aanmelden via
info@dorpsoverlegkessel.nl

Hennepkwekerij
in woning Kessel
Politie Peel en Maas heeft in een woning aan Beukenpad in Kessel een
hennepkwekerij aangetroffen. Dat liet ze donderdag 9 februari weten.
In de woning aan de straat
Beukenpad, gelegen tussen de
Oeverbergstraat en de Esdoornstraat,

werden zo’n achthonderd hennepplan
ten aangetroffen. De politie laat weten
dat er nog niemand is aangehouden.

Ad ve rtorial

‘t Heike Vastgoed

Uw onafhankelijke
aankoop- en verkoopmakelaar
Jumbo Broccoli

Chocomel

Per 500 gram

Alle soorten
3 pakken à 1 liter

Geldig t/m dinsdag

Hand- of
perssinaasappelen
Net à 3 kilo

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

Magere runderlappen
Alle soorten
per 500 gram

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

e
HALVE
PRIJS*

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

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

‘t Heike Vastgoed, opgericht door Marcel Lemmen, bestaat 10 jaar en is inmiddels een begrip in de regio
Peel & Maas, Leudal en Nederweert. Het bedrijf heeft een ruime ervaring in de directe aankoop van woningen
in iedere prijsklasse. Daarnaast kan ‘t Heike Vastgoed ook bemiddelen in de aankoop of verkoop van uw
woning, bedrijfspand of grond.
“Het is duidelijk merkbaar dat de huizenmarkt na de
crisis weer is aangetrokken”, aldus Marcel. “Het aantal
verkochte woningen ligt zelfs alweer op het niveau van
vóór de crisis, maar dit geldt voornamelijk voor huizen
in het lagere en midden segment. Verder is het zo dat,
in tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was, de
huidige woning eerst moet zijn verkocht alvorens men
het aandurft een nieuw huis te kopen. Wij van ‘t Heike
Vastgoed kunnen deze mensen snel zekerheid bieden
doordat wij zelf huizen aankopen. Daardoor kunnen
mensen eerder hun droom realiseren. Dit is tevens een
belangrijke reden waarom wij ook huizen verkopen in het
hogere segment.”
Bij ‘t Heike Vastgoed heeft u de mogelijkheid om voor
€ 500,00 (excl. BTW) uw woning te verkopen.
Wat krijgt u hiervoor:
• waardebepaling van uw woning
• fotoreportage
• plattegronden
• te-koop-bord/-poster
• directe plaatsing op de website met een link naar
verkoopsites zoals Funda, Jaap, Huislijn, etc.
• omschrijving van uw woning
• regelen van bezichtigingen (in samenspraak)
• opstellen koopovereenkomst
• professionele begeleiding
Door jarenlange ervaring in bemiddeling
vertrouwt ‘t Heike Vastgoed op zijn eigen kwaliteiten
met als gouden stelregel: Men hoeft alleen te betalen
nadat er een bewezen prestatie is geleverd. No cure
no pay.

•
•
•
•
•
•

Waarin onderscheidt ‘t Heike Vastgoed zich?
bereikbaar buiten kantooruren
geen tussentijdse of bijkomende kosten
no cure no pay
inruil eigen woning mogelijk
ook directe aankoop mogelijk
altijd snel en persoonlijk contact

’t Heike
Vastgoed B.V.
Melkweg 7, 5987 NE Egchel
T 077 308 20 30 / 06 55 12 69 96
www.heikevastgoed.nl
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Kampioenschap beste fietsmonteur van Europa

Baarlonaar op EK tweewielertechniek Zürich
De 20-jarige Glenn Zuidgeest uit Baarlo neemt van donderdag 16 tot en met zaterdag 18 februari deel aan het
Europees kampioenschap voor beste fietsmonteur. Op een beurs in het Zwitserse Zürich strijdt hij tegen kandidaten
uit vijf andere landen.

Daarnaast werkt hij in een fietswinkel
in Liessel. De volledige opleiding
bestaat uit twee delen; eerst twee
jaar algemene kennis, daarna twee
jaar specialisatie in de fietstechniek.
“In het vierde jaar van het vmbo op
het Citaverde college in Horst heb
ik al stage gelopen bij speciaalzaak
Jan Reijnen in Panningen”, vertelt
Glenn. “Dat vond ik zo leuk, dat ik er
daarna mocht blijven als bijbaantje én
besloot deze opleiding te gaan volgen.”
De uitdaging in de fietstechniek
zit in de reparaties en afstellingen,
vindt Glenn. “Ervoor zorgen dat alles
bijvoorbeeld goed schakelt, daar gaat
het om. Ook de nieuwe technieken,
zoals bij een elektrische fiets, vind ik
erg interessant om mee bezig te zijn.”

Skills Heroes

Al een aantal jaar wordt de
Europacup-wedstrijd georganiseerd
tijdens de Swiss Moto beurs. Het is
voor het eerst dat Nederland en Polen
mee mogen doen, naast de vaste

deelnemers Duitsland, Zwitserland,
Tsjechië en Oostenrijk. Het doel van de
Europese wedstrijd is de kwalificaties
voor een (motor)fietsmonteur in Europa
op hetzelfde niveau te krijgen, uit

welk land deze monteur ook komt.
Glenn zit op het Koning Willem
I-college in Den Bosch, waar hij in
het tweede en laatste jaar van de
specialisatie-opleiding fietstechniek zit.

Het is voor de Baarlonaar niet de
eerste keer dat hij meedoet aan een
wedstrijd. “In de eerste twee jaar op
school in Den Bosch heb ik met een
wedstrijd binnen school meegedaan”,
aldus Glenn. “Toen won ik een
gedeelde tweede plaats met een
medestudent.” Vorig jaar reisde Glenn
naar Amsterdam, waar hij meedeed
met de landelijke wedstrijd Skills

Heroes. Toen werd hij in de categorie
fietstechnicus derde van Nederland.
Samen met een medestudent uit
Son en Breugel strijdt Glenn namens
zijn school om een Nederlandse
podiumplaats in de Europese wedstrijd.
“We hebben globaal al doorgekregen
wat we zoal moeten doen”, vertelt
Glenn. “De schokbrekers van een
mountainbike moeten we afstellen,
we krijgen honderd minuten om
een voorvorkservice uit te voeren en
we moeten de spaken in een wiel
inbouwen en juist afstellen. Het zijn
soms best lastige opdrachten, vooral
omdat je het goed én snel moet doen.”
Het werk moet worden uitgevoerd
volgens het boekje, legt Glenn uit.
“We moeten het uitvoeren zoals de
fabriek zegt dat het hoort. Je moet dus
eerst kijken hoe het moet en dan de
juiste handelingen verrichten.”
Wanneer Glenn zijn huidige
opleiding heeft afgerond, wil hij een
niveau 4-opleiding gaan volgen tot
technisch leidinggevende. “Dan heb ik
in elk geval alle diploma’s en daarna
zie ik wel. Mijn grootste droom is om
ooit een eigen fietszaak te openen in
Baarlo, dus wie weet wat de toekomst
nog brengt.”

Woningcheck met Brandveilig Leven

‘Slechts één op de drie huishoudens heeft
CO-melder’
In het kader van de landelijke koolmonoxide (CO) preventiecampagne, die op woensdag 1 februari officieel
werd afgetrapt, deed Rob ter Schiphorst van Brandveilig Leven op woensdag 8 februari een woningcheck bij een
inwoonster van Baarlo. De campagne duurde tot en met woensdag 15 februari en had als doel om aandacht te
vragen voor de gevaren en kenmerken van koolmonoxidevergiftiging.

Tijdens de woningcheck kreeg
de Baarlose mevrouw Marinessen
onder andere antwoord op de vraag
waarom een CO-melder belangrijk
is. “Veel mensen verwarren een
CO-melder met een brandmelder”,
vertelt Rob. “Maar een brandmelder
is niet ontworpen om een signaal af
te geven wanneer er koolmonoxide
aanwezig is. Het zijn echt twee
verschillende melders en het is dus
ook belangrijk om ze beide in huis te
hebben. Tot nu toe heeft slechts één
op de drie huishoudens een CO-melder,
waarvan nog niet eens duidelijk is of

deze allemaal wel echt werken.”

Binnen drie meter
van bron hangen
Bij het aanschaffen van een
CO-melder is het van belang om enkele
aspecten in gedachte te houden.
“Helaas zijn er veel melders in omloop
die helemaal niet geschikt zijn”, legt
Rob uit. “Een geschikte CO-melder moet
aan een aantal voorwaardes voldoen.
Zo geeft een juiste CO-melder korte
signalen af wanneer de batterij leeg
is. Als een melder niet geschikt is, dan

geeft die niet aan wanneer de batterij
leeg is. Een handige tip is om op de
kalender te zetten wanneer de batterij
bijna leeg zou moeten zijn, zodat je
niet vergeet dat deze vervangen moet
worden. Verder moet de gebruiksaan
wijzing natuurlijk helder uitgelegd zijn.”
Een ander belangrijk punt om bij
stil te staan, is het vinden van de juiste
plek om de CO-melder op te hangen.
Bij de woningcheck liep Rob met
mevrouw Marinessen door het huis om
een geschikte plek uit te zoeken. “In
een ruimte met een gastoestel is het
verstandig om de melder aan het pla

fond of aan de muur te hangen”, aldus
Rob. “De melder dient dan tussen één
en drie meter van de CO-bron vandaan
te hangen. Op plekken waar zich geen
gastoestel bevindt, dient de melder
op ademhoogte te hangen. Waar je
de melder ook plaatst, hang het in
ieder geval nooit naast luchtinlaten
of –uitlaten en nooit achter objecten als
gordijnen of kasten.”
Naast het feit dat de campagne
voornamelijk gericht is op burgers, is
het ook van belang dat installateurs
zich aangesproken voelen. “Het is
voor installateurs misschien wel net zo
belangrijk”, vertelt Rob. “Waar kun je
een gastoestel het beste installeren?
Ook is het belangrijk dat een CO-check
goed uitgevoerd wordt. Daarnaast moet
een gastoestel zorgvuldig geplaatst en
onderhouden worden, zonder dat er
scheuren of lekkages ontstaan. Je zou
het misschien niet verwachten, maar

juist bij een nieuwe cv-ketel kan sneller
een vergiftiging ontstaan.”
Een koolmonoxidevergiftiging
wordt ook wel sluipmoordenaar
nummer één genoemd, omdat je het
giftige gas niet kunt ruiken of proeven.
“Als het alarm afgaat, is het van belang
om te ventileren, uit huis te gaan
en 112 te bellen”, laat Rob weten.
“Wanneer je eenmaal vergiftigd bent,
krijg je blosjes op je wangen en lijkt
het alsof je griep hebt. Je krijgt hoofd
pijn, kan misselijk worden en je voelt je
suf. Dit komt omdat de koolmonoxide
ons lichaam binnenkomt en de plaats
vervangt van zuurstof. De gevolgen
zijn zeer ernstig, dus het is niet ver
keerd om dit eens landelijk onder de
aandacht te brengen.” Kijk voor meer
informatie en tips over het plaatsen
van een CO-melder of het kiezen van
een geschikte CO-melder op
www.brandweer.n/limburg-noord
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Samen,
Samen nooit alleen
Altijd iemand om je heen
Samen ga je door het leven
Het lijkt zo lang, het is slechts even
Ons samenzijn was mooi en goed
In voor-, maar ook in tegenspoed
Verbroken wordt dit samenzijn
Één, nu alleen, in stille pijn

Langs deze weg willen wij u bedanken
voor uw steunbetuigingen na het overlijden van

Lei Knippenbergh
(de knip)
Kinderen en kleinkinderen

echtgenote van

Reuver, 17 juni 1925

Sevenum, 11 februari 2017
Sevenum, Sef

Hellevoetsluis, Jos en Marcia
Julia en Leroy
Stef
Nederasselt, Wim en Angelique
Daan
Tim
Carlijn
Veerle
Ede, Marleen en Frank
Tom
Cas
Correspondentieadres:
Maasdijk 11A, 6612 AT Nederasselt
Wij zijn voor het laatst met ôs Mam samen op woensdag
15 februari om 14.00 uur in het crematorium aan de
Grote Blerickse Bergenweg 30, 5927 PB te Venlo-Blerick.
Mam is op haar kamer in de Groepswoning, Maasbreeseweg 6,
5975 BN te Sevenum, waar u dinsdag 14 februari van 19.00 tot
20.00 uur afscheid van haar kunt nemen.
Bloemen zijn mooi, maar vergankelijk. Daarom zouden wij u
om een gift willen vragen aan de Groepswoning,
Maasbreeseweg 6 te Sevenum voor activiteiten.

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.

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

Sil

Geboren op 9 februari 2017
Zoon van
Silvan & Anke
Maessen-Hunnekens

Mien Hovens-Koch
Sef Hovens



Super blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Jacob van Marisring 56
5988 KG Helden
Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642
Panningen
Yoga, door lichaamsoefeningen,
ademoefeningen, ontspanning en
meditatie beter in je vel. Nog plaatsen
vrij op donderdagavond. Hatha
Yoga Ahimsa, www.yogahelden.nl.
trixbeckers@hotmail.com.
06 12 30 13 25.

www.janssenuitvaart.nl

Fien Bos
Uitvaartzorg

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

www.fienbosuitvaartzorg.nl

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

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

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.

Cursus intuïtie ontwikkeling.
Wil jij ook jezelf en je intuïtie beter
leren kennen op een ontspannen
manier? Cursus start op dinsdag 7 mrt.
www.marionhermans.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.

Computerproblemen? Ondersteuning
Vista en Windows Live mail afgelopen!
Uitstel van aanschaf nieuwe pc?
Trage of virale pc? Karel Heines Baarlo
06 50 96 29 15. Verdere info en tips:
www.karelheines.nl

Te huur 2-persoons appartement
vanaf 1 maart, Mariaplein 9, Helden.
Nadere info: T. van der Heijden,
tel. 077 307 22 39.
Gevraagd antieke en brocante
kleine spullen. Tel. 06 52 85 93 48.

Het adres voor vastkokende en
kruimige aardappelen en voor verse
vollegrond- en kasgroenten en niet
duur, 1kg panklare geschrapte kriel
aardappeltjes voor 1 euro. Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
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
Groenten te koop. Te koop
aardappelen (Frieslanders), uien,
eieren e.a. groenten. Vrij en zat.
09.00 -14.00 Keup 4a Egchel.
www.hulpaanhuislimburg.nl Bent u
op zoek naar hulp in de huishouding?
Wij helpen u graag aan hulp. Kijk op
onze site of bel 077 467 01 00.
Appartement te huur Maasbree
2 slaapkamerappartement 1e
verdieping, Dorpsstraat 46b Maasbree.
Info 06 19 74 22 47.
Auto’s gevraagd. Loop, sloop,
motorschade of veel km’s.
Contant geld en vrijwaring ter plaatse.
Tel. 06 54 97 63 59.

HALLO in Moskou
Edward Wezenberg uit Baarlo was onlangs samen met zijn
vrouw, zus en moeder in de hoofdstad Moskou tijdens een rondreis
door Rusland. “Het is een fascinerend land waar veel moois te zien
is, maar ook nog heel wat moet gebeuren”, aldus het Lokaal Peel
en Maas-raadslid. “De reisleidster heeft ons ervan overtuigd dat
Poetin al heel veel goeds heeft gedaan voor de gewone burger.
Denk dan aan de restauratie van woningen, het verbeteren van de
infrastructuur en het politieapparaat fatsoenlijk laten functioneren.
Dat krijgen wij weer niet mee uit het nieuws.”

HALLO in Zuid-Afrika
Huub en Hennie Janssen uit Baarlo reisden in december af naar Zuid-Afrika, waar ze hun dochter
Luciënne en schoonzoon Roel Rutten opzochten. Zij zijn al bijna twintig jaar eigenaars van guesthouse
Plumwood Inn in Franschhoek, een dorp in de provincie West-Kaap en op zo’n 75 kilometer afstand van
Kaapstad. “Het is telkens een lange en vermoeiende reis, maar nog steeds de moeite waard. Elk jaar
weer is het een uitdaging om die kant op te gaan”, aldus Huub en Hennie. “De foto is genomen in
Kirstenbosch National Botanical Garden in Kaapstad bij het beeld van Nelson Mandela.”
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In strijd met de Maas

Familie Meerts 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.

1993 aan huis gewaarschuwd voor
het hoge water. “Op een dag stond
rond 12.00 uur de brandweer aan de
deur. Ze wisten dat de Maas buiten
de oevers ging treden, maar wanneer
was niet bekend”, vertellen de zus
sen. “We kregen de opdracht meteen
te vertrekken.” De deur werd daarna
verzegeld, zodat instanties wisten
dat de bewoners geëvacueerd waren.
Halsoverkop vertrokken ze naar kennis
sen in Baarlo.
In de iets lager gelegen schuur
naast het huis stond het water bijna
anderhalve meter hoog. In huis stond
het tot het aanrecht. “Het water was
van drie kanten gekomen”, vertelt
Mia. “Eerst stroomde het vanuit Baarlo
naar hier, daarna vanuit Belfeld en
Kessel. De saamhorigheid onder de
bewoners was heel groot. Iedereen
hielp elkaar. We kregen soep, vlees en
andere levensmiddelen. We hadden
helemaal niets meer, alleen de kleren
die we droegen.” Alle huisraad werd
weggegooid, de houten vloeren waren
kapot en kromgetrokken, de meubels
beschadigd en niet meer schoon te

maken. “Vier containers hebben we
gevuld met afval. De Maas had niet
alleen een vieze sliblaag, maar ook
rommel als autobanden, ijzer en
hout achtergelaten. Er was zelfs een
tuinhuisje aangespoeld van buren
verderop.”
Drie maanden moest de familie
wachten voordat de muren konden
worden opgeknapt en de veiling
kistjes konden worden ingeruild
voor meubels. De schade van zo’n
7.000 gulden, ruim 3.000 euro, werd
namelijk niet volledig vergoed.
“Waterschade als deze kun je niet
verzekeren”, legt Els uit. “Daar
kunnen wij mee leven. Maar de
vergoeding dekt de kosten van de
schade niet. Als je zelf geen spaar
geld achter de hand hebt, heb je een
probleem. In ons geval gaat het zelfs
om een Rijksmonument voor wiens
conditie wij verantwoordelijk worden
gehouden door de gemeente. Men
zei het al na het hoogwater in 1993,
maar het geldt ook voor nu: een
volgende overstroming is het begin
van het einde.”

Huis Oyen in Kessel ten tijde van het hoogwater in 1993
Het rijksmonument Huis Oyen
op de Ondersteweg in Kessel, in het
buurtschap Oyen tussen Baarlo en
Kessel, heeft al heel wat water te
verduren gehad tussen 1926 en nu.

Oyen een
vergeten gebied
Het huis van Mia en Els Meerts
ligt op zeer korte afstand van de
Maas in de rivierbedding. Het
hele gebied Oyen is daarmee als
het ware het opvanggebied van
de Maas indien deze buiten zijn
oevers treedt. De huizen liggen
er buitendijks en worden dus niet
beschermd door een dijk. Mia en

Els maakten vier keer hoogwater mee.
Voor het eerst in 1984, twee keer kort
na elkaar in 1993 en 1995, en voor het
laatst in 2011.
“Ons huis en dat van de anderen
die hier wonen beschermen is moeilijk,
dat realiseren wij ook”, vertelt Mia.
“Oyen is een vergeten gebied. Men
vergeet dat de mensen die hier wonen
flink getroffen worden als het water
komt.” Zus Els voegt daar aan toe:
“We hebben mensen gesproken uit
beide dorpen die niet wisten dat het
water hier zo hoog heeft gestaan.”
Tijdens de informatiebijeenkomst
van Waterschap Limburg op woens
dag 8 februari kwam naar voren dat
bewoners van Haagweg-Veers de dijk

liever kwijt dan rijk zijn, terwijl veel
bewoners van Oyen juist graag een dijk
gerealiseerd zien worden. “Wat kan mij
het schelen dat ik dan geen uitzicht
meer heb op de Maas. Als ik maar geen
hoogwater meer mee hoef te maken”,
aldus Els. Een plan voor het realiseren
van een dijk is er momenteel echter
niet.

‘Het water kwam van
drie kanten’
Net als bij de familie Van den
Eertwegh die verderop woont en twee
weken geleden in HALLO stonden
met hun verhaal, werden Mia, Els
en hun moeder ook net voor kerst in

Het monumentale pand anno 2017

Fietscross, tafeltennis, paardrijden, atletiek

Twaalf genomineerden
Sportgala Peel en Maas

De nominaties voor de zevende editie van het Sportgala Peel en Maas zijn bekend. In totaal strijden twaalf
genomineerden om de gemeentelijke sporttrofee.
Het Sportgala Peel en Maas vindt
plaats op vrijdag 7 april in DOK6 in
Panningen. Het Sportgalacomité heeft
de nominaties voor de categorieën
talent van het jaar 2016, sporter
van het jaar 2016, sportploeg van
het jaar 2016 en de bijzondere
waarderingsprijs 2016 onlangs
bekendgemaakt.
Voor de categorie talenten zijn
genomineerd: Bo Piepers uit Kessel
(BMX fietscross), Sharon Janssen
uit Panningen (tafeltennis) en Lars
Kersten uit Egchel (paardrijden). De
categorie sportman en sportvrouw
kent de volgende genomineerden:

Michel Hendrix uit Kessel (paardrijden),
Frans Marcelissen uit Helden (atletiek)
en Luc Steeghs uit Kessel (paardrijden).
Het handbalteam Heren 2 Targos
Bevo Hc uit Panningen, het eerste
damesteam van volleybalvereniging
Olympia uit Panningen en de dames
1 van handbalvereniging HV BSAC
uit Maasbree zijn genomineerd in de
categorie sportploeg.

Waarderingsprijs
op avond bekend
De categorie Iedereen Kan
Sporten (IKS) doet niet mee voor de

gemeentelijke sporttrofee, omdat
de genomineerden uit de hele
regio komen. In deze categorie zijn
genomineerd Rodi Feller uit Reuver
(rolstoelhockey), Gonny Coenen uit
Horst (wandelsport) en het G-team
van korfbalvereniging Swift uit Velden.
De bijzondere waarderingsprijs
wordt op de avond van het sportgala
bekendgemaakt. De sporttrofee, een
legering van koper en tin en ontworpen
door kunstenaar Wim Kömhoff,
symboliseert een dynamische hand.
In de handpalm zit een medaille met
daarin verwerkt de gemeentegrens van
Peel en Maas.

OPRUIMING
ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Topkwaliteit meubelen, spectaculaire prijzen
Interieurvering, diverse stof- en leersoorten
Ruime keuze. Inclusief garantie
Gratis direct thuisbezorgd. Korting tot wel 50%
Matrassen 2 halen 1 betalen!
Luxe boxspring vanaf € 1595.Slaapkamer compleet voor € 1995.PVC, vinyl, vloerbedekking, gordijnen en raamdeko
Grote partij luxe (hoek)banken en (relax)fauteuils
Nu binnen!
Piet Mondriaanstraat 1 Deurne
0493-342678
www.vanhoutenjanssen.nl
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Ruim honderd Kesselnaren op bijeenkomst Waterschap

Dijkverhogingen: bescherming versus
woongenot
Bij Kasteel De Keverberg in Kessel vond woensdag 8 februari een informatiebijeenkomst plaats van Waterschap
Limburg over het dijkversterkingsproject. Waar de meeste aanwezigen hun zorgen uitten over eventuele hogere
dijken, gaven andere inwoners van Kessel aan juist graag een dijk te willen.

Veers ten zuidwesten van het dorp.
Die dijk, zo’n 150 meter lang, is ook
afgekeurd en zou een halve tot twee
meter hoger moeten worden om aan
de wettelijke normen van de Waterwet
te voldoen. Ton Lennaerts en Harrie
Peeters, bewoners van de Haagweg in
Kessel, startten met een initiatief tegen
de verhoging van de dijk. Inmiddels
hebben de twee zo’n 140 hand
tekeningen verzameld en overhandigd
aan het waterschap en wethouder
Arno Janssen.

Geen opdracht
voor realiseren dijk bij
Markt

Er kwamen ruim honderd inwoners
van Kessel op de bijeenkomst af, zowel
mensen die in de dorpskern als langs
de Maas of in het buitengebied wonen.
Kessel was het elfde en laatste dorp in
de reeks waar het waterschap langs
kwam om met bewoners in gesprek
te gaan. Eerder vond in Baarlo een
soortgelijke avond plaats.
Op veertien dijktrajecten in Noorden Midden-Limburg moeten de dijken
worden versterkt, verhoogd, verlengd
of zelfs verplaatst, vindt het water

schap. “Ze voldoen niet meer aan de
huidige eisen die aan dijken worden
gesteld”, legde omgevingsmanager
Jessica Reker van Waterschap Limburg
tijdens de informatiebijeenkomst uit.
“Na het hoogwater in 1993 en 1995
zijn er snel tijdelijke dijken aangelegd
in 1995 en 1996, met behulp van
natuurlijke materialen uit de omgeving.
Bij een controle in 2010 werden al die
dijken in Limburg afgekeurd. Ze bleken
niet hoog en niet sterk genoeg meer,
zeker gezien de klimaatverandering

waar we nu al mee te maken heb
ben.” Naar verwachting stroomt er de
komende jaren anderhalf keer meer
water door de Maas dan ruim twintig
jaar geleden.

‘Bang dat uitzicht
op Maas wordt
ontnomen’
Op dit moment ligt er één dijk in
Kessel, ter hoogte van Haagweg en

“Wij zijn bang dat ons uitzicht op
de Maas ontnomen wordt. Wij willen
dat ons mooie uitzicht blijft bestaan en
we over de dijk heen kunnen kijken,
maar dat wij ons tegelijkertijd veilig
blijven voelen”, verklaarde Lennaerts
tijdens de bijeenkomst. Volgens beide
heren verslechtert het woongenot als
de dijk hoger wordt en dalen de huizen
aan de Maas in waarde. Tegelijkertijd
valt volgens beide heren de schade
die de bewoners aan Haagweg
en Veers oplopen in het geval van
hoogwater reuze mee, ten opzichte
van de investeringen die Waterschap
Limburg wil doen in Kessel. “Er worden
miljoenen uitgegeven om ons ‘dijkje’
te verbeteren, terwijl de economische
schade door hoogwater slechts enkele
honderdduizenden euro’s is elke vijftig
of zelfs honderd jaar tijd”, aldus Harrie
Peeters.
Een andere kwestie die tijdens
de informatiebijeenkomst naar voren

kwam, was het feit dat bewoners aan
onder andere de Markt in de dorpskern
ook kans hebben op natte voeten.
Volgens berekeningen van het water
schap ligt het grootste gedeelte van
Kessel hoog genoeg, maar huizen langs
de Maas ter hoogte van de Haagweg,
Veers en de Markt liggen te laag aldus
omgevingsmanager Reker van het
waterschap. Ter hoogte van de Markt
ligt echter geen dijk om die bewoners
te beschermen en het plan om er een
te realiseren is er niet. Het Waterschap
liet weten de opdracht gekregen te
hebben om dijken te versterken, niet
om nieuwe aan te leggen. “Dat is een
besluit dat de minister moet nemen en
dat is een ontzettend gecompliceerd
proces”, aldus Reker.
Enkele bewoners lieten in het
vragenrondje weten zich daardoor
in de steek gelaten te voelen. “Nu ik
dit hoor, bevreest het mij dat ik in
een risicogebied woon”, liet een
bewoner van de Markt weten. En
ook de aanwezige wethouder Arno
Janssen was niet blij met de uitleg
van het waterschap. Hij zei zich zorgen
te maken over de delen waar geen
dijk ligt, maar er wel een zou moeten
komen. “Het moet niet zo zijn dat één
deel van het dorp honderd procent
beschermd wordt en ze elders natte
voeten krijgen.”
Waterschap Limburg beloofde aan
het einde van de avond alle bewoners
waar de organisatie langs is geweest,
op de hoogte te houden van de ontwik
kelingen en hen betrokken te houden
bij het maken van definitieve keuzes.
Pas in 2019/2020 wil het waterschap
beginnen met het uitvoeren van de
plannen.

Profielwerkstuk over kunst

Streetart in het centrum van Panningen
In het kader van hun profielwerkstuk, hebben Isa Bruijnen (16) uit Maasbree en Anne van Bree (17) uit Meijel
op zaterdag 4 februari de grote toren in het centrum van Panningen voorzien van een stel vleugels.
“Omdat streetart hier niet zo bekend is, leek het ons juist interessant om te onderzoeken”, vertellen de
leerlingen van Het Bouwens.

Isa en Anne zitten allebei in het
eindexamenjaar van de havo op het
Bouwens in Panningen. Voor beide
leerlingen betekent dit automatisch dat
er dit schooljaar een profielwerkstuk op
het programma staat. “We zijn allebei
geïnteresseerd in kunst”, vertelt Isa.
“Zelf wil ik binnenhuisarchitect worden
en Anne wil na de havo ook iets
creatiefs gaan doen. Toen we samen
een onderwerp moesten bedenken
voor ons profielwerkstuk, was het dan
ook vrij snel duidelijk waar het over
moest gaan. Natuurlijk was het wel nog
even de vraag wat we precies wilden
onderzoeken.”
Uiteindelijk werd het onderwerp
streetart, iets wat ze allebei erg
aansprak. “Hier zie je het niet zoveel,
waardoor het ons juist heel interessant
lijkt”, laat Anne weten. “Vooral via
sociale media zien we verschillende
kunstwerken voorbij komen. Ook omdat
streetart bij veel mensen niet zo
bekend is, leek het ons leuk om iets
met dit onderwerp te doen voor ons
profielwerkstuk. Voor het theoretische
deel hebben we informatie opgezocht
over het ontstaan van streetart, ver
schillende vormen, bekende streetart-

kunstenaars en kunstwerken en de
verschillen tussen streetart en graffiti.”

Plekje op toren
in Panningen
Naast het theoretische gedeelte,
is het de leerlingen gelukt om ook
een praktisch deel toe te voegen aan
het werkstuk. “Omdat we het alle
bei leuk vinden om creatief bezig te
zijn, leek het ons toepasselijk om zelf
ook streetart te maken”, vertelt Isa.
“In overleg met de gemeente en het
centrumbeheer van Panningen hebben
we door centrummanager Jan Bouten
een plekje op de grote toren in het
centrum van Panningen toegewezen
gekregen, waar we vleugels op hebben
gemaakt. De vleugels staan voor vrij
heid en het mogen zijn wie je wilt zijn.
Dat vinden wij erg belangrijk.” Door de
centrale plek hopen de leerlingen dat
het veel mensen bereikt. “We zouden
het leuk vinden als mensen er een foto
bij maken en het naar ons opsturen”,
vertelt Anne. “De foto’s zetten we dan
in ons werkstuk als leuke toevoeging.”
De foto’s kunnen o pgestuurd worden naar
profielwerkstukisaenanne@hotmail.com

en zo 09
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GEPLUKT Harm Caelers

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.

nog wel sneller dan met de auto in de
spits richting Eindhoven.”

Indrinken bij
‘Grommen’

Hij is nog bezig met studeren, maar toch is Harm Caelers (27) uit Koningslust al aan het werk. Hij is namelijk
bezig met zijn promotie. Hij hoopt nog dit jaar de titel doctor ingenieur binnen te halen. Naast het promoveren
heeft Harm het ook druk met zijn vriendengroep, het verbouwen van zijn eigen huis en voetballen. Deze week
wordt hij geplukt.
Na de opleiding werktuigbouw
kunde op de Technische Universiteit
Eindhoven begon Harm vier jaar
geleden aan zijn promotieonderzoek.
Dat onderzoek wordt betaald door een
bedrijf dat de resultaten van zijn onder
zoek kan gebruiken. “Het is misschien
wat lastig uit te leggen, maar ik ben

bezig met onderzoek naar polymeer
technologie, de manier waarop plastic
wordt verwerkt tot een product met
de gewenste eigenschappen”, vertelt
Harm. “Daar ben ik vijf dagen in de
week mee bezig.” Hij reist iedere dag
met de trein naar Eindhoven om daar
op de universiteit het onderzoek uit
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Eigen huis aan het
verbouwen
Alsof hij nog niet genoeg te doen
had, kocht Harm vorig jaar het huis
van zijn oma. Iedere zaterdag staat
momenteel in het teken van het
opknappen van de woning. “Ons pap
helpt heel veel en ik heb een paar
ooms die heel handig zijn. Zij hebben
veel ervaring, dus ik doe voorname
lijk wat me gezegd wordt”, lacht hij.
“Ik hoop rond de zomervakantie erin
te kunnen trekken. Als het goed is ben
ik dan ook gepromoveerd, dus dan kan
het werkende leven beginnen.”

LONDON

LE MANS

MÜNCHEN

BREDA

BOOM

Medewerkers Montage
Neptunus
-specialist in demontabel bouwenbiedt je een avontuurlijke baan als:
Meewerkend
Uitvoerder
Kijk voor een uitgebreid functieprofiel en meer vacatures op:
neptunus.eu/werken-bij-neptunus
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Lever jouw bouwkundige bijdrage en bouw samen met een hecht
team tenten en demontabele gebouwen door heel Europa!

vertrek vanuit Kessel
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9
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Een andere hobby van Harm is
drummen. Sinds zijn zevende is hij
lid van de drumband in Koningslust.
Die valt onder fanfare Eendracht Maakt
Macht, maar de twee groepen maken
apart van elkaar muziek. “We hebben
momenteel nog negen leden. Dat is
wat weinig. Er komen zat jeugdige
muzikanten bij, maar die zijn ook
weer snel weg. Het probleem dat je
dan krijgt, is dat het leeftijdsverschil
oploopt. We zijn al aan het kijken om
meer samen te werken met de fanfare
en eventueel met andere verenigingen.
Ik vind het in ieder geval nog steeds
leuk en kom iedere maandagavond
met veel plezier naar de repetities.”

Medewerker Montage

Oplossing vorige week:
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PAPENDAL

Drumband

ALM-ERE
Neptunus - internationaal specialist in demontabel bouwen
groeit door.
Kom
jij
ons
team
versterken?
Ben jij een aanpakker en heb je zin in een nieuwe uitdaging?

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.

1

te voeren. “Dat reizen valt reuze mee.
Het is maar een halfuurtje met de trein
vanuit station Horst. Dat is misschien

Zijn werkweek brengt hij dus
voornamelijk door in Eindhoven, maar
de weekenden worden ‘gewoon’ in
Koningslust gevierd. Vaak begint het
met indrinken bij Grommen, zoals café
De Poorter in de volksmond genoemd
wordt. “Daar drinken we dan een pilsje
en daarna vertrekken we richting een
andere kroeg. Of we blijven er de hele
avond hangen. Nu in de winterstop
voetbal ik met mijn vriendengroep nog
wel eens in de zaal van gemeenschaps
huis De Sprunk. Daar blijven we ook
nog wel eens hangen.”
Als Harm het over zijn vrienden
heeft, gaat het over vriendengroep
VC Ongekind. De mannen en dames
van de groep staan in de omgeving
bekend als begenadigd carnavalswa
genbouwers. “Volgens mij zijn we
dit jaar toe aan de twaalfde wagen”,
vertelt hij. “Het is niet meer zo groot
als dat we aantal jaar geleden deden,
maar we steken er wel nog behoorlijk
wat tijd in. We wilden dit jaar eigenlijk
niks doen, maar het kriebelde te erg en
we zijn toch weer begonnen.”
Het is dus wat minder geworden
dan een aantal jaar geleden met
bouwen. Toen was het volgens Harm
nogal druk in de aanloop naar carnaval.
“Dan begonnen we in september met
bedenken en in oktober met bouwen.
Doordeweeks bouwden we ’s avonds
en op zondag vaak de hele dag”, ver
telt hij. Het loonde wel. “We zijn vier
keer eerste geworden bij de optocht

in Panningen, dus dat is vrij netjes.
Het was altijd stressvol des te dichter
we bij carnaval kwamen, maar tijdens
die dagen zelf was het altijd weer
geweldig. Ik hoop dat we ooit weer
een grote wagen bouwen, want ik
vond het altijd wel erg gezellig.”

Check het volledige profiel op:
Iets voor jou?
www.neptunus.eu/teamwork

Stuur
sollicitatiebrief
met cv naar
Elfried
Jacobs
Grijp
dezeje
kans
en stuur je sollicitatiebrief
met
CV naar
van Verhofstad,
afdeling P&O:
hr@neptunus.eu
Rosalie
HR Officer,
r.verhofstad@neptunus.eu
∏ THE NETHERLANDS ∏ BELGIUM ∏ UNITED KINGDOM ∏ GERMANY ∏ FRANCE ∏ POLAND ∏ AUSTRIA

GEMEENTE PEEL EN MAAS

ORGANISEERT VOOR ALLE CARNAVALSVIERDERS

24 FEBRUARI A.S.

18.11 UUR - DE HEUF PANNINGEN
Entree gratis

Programma

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

18.11 uur
Optocht van het Huis van de
Gemeente naar De Heuf in Panningen.

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

18.30 uur
Officieel programma m.m.v. alle
prinsen en verenigingen, Marleen
Rutten, De Breurkes (winnaars P&M
Liedjesfestival), Sjots, Sjeif en oeht de
maot (winnaars presentatieprijs P&M
Liedjesfestival), Manon en Bart, Neet
van unne vrimde, Waem, Botterflaaj,
Springlaevend, Goe Gehusseld,
Kiek-Oet en Fanfarekapel Baarlo.
21.11 uur
Voortzetting carnavalsfeest
met DJ Rob van Soest.
Presentatie
Robert Janssen
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15 VRAGEN

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.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Masja Janssen
14 jaar
Kessel
Het Bouwens

Als je iedereen zou kunnen
ontmoeten, levend of overleden, wie
zou je dan ontmoeten?
Allebei mijn opa’s zijn overleden voor
dat ik geboren was. Ik ben benieuwd
hoe zij waren en hoe zij eruit zagen.
Omdat ik hen beiden niet heb gekend,
zou ik graag mijn twee opa’s willen
ontmoeten.
Wat zou je ooit nog eens willen
doen?
Het lijkt me spannend en leuk om een
keertje te gaan skydiven. Dan zie je de
wereld vanaf een hele andere kant. Het
gevoel dat je niets om je heen hebt,
lijkt me erg apart.
Als je naar het buitenland zou
moeten verhuizen, welk land zou dat
zijn?
Omdat ik de Engelse taal heel mooi
vind en goed ben in deze taal, zou ik
naar Engeland willen verhuizen. Daar
kan ik goed met de inwoners van het
land communiceren. Engeland is dichter
bij huis dan bijvoorbeeld de Verenigde
Staten, zodat je toch nog redelijk snel
terug naar Nederland kan als dat moet.
Ik ben nog nooit in Engeland geweest,
maar wil graag een keertje naar
Londen.
Wat is de mooiste plek waar je ooit
bent geweest?
Kaap Sint-Vincent is een kaap in
Portugal. Deze kaap is het meest zuid
westelijke punt van Europa. Op deze

plek kun je helemaal over de zee
kijken en zie je water tegen de rotsen
aan slaan. Ik vond dit een heel mooi
aanzicht. Ook de Griekse eilanden zoals
Kos en Kreta vind ik erg mooi.
Waar kun je jou mee opvrolijken als
je een minder leuke dag hebt?
Ik vind het altijd wel gezellig om met
mijn vriendinnen films te kijken en dan
heel veel chocola te eten. Afgelopen
jaar besloten we op Valentijnsdag met
z’n allen zielige, romantische films
te gaan kijken en heel veel chocola
te kopen, die we dan tijdens de film
opaten.
Wat zou de beste uitvinding zijn?
Een app waarmee je je batterijpercen
tage over verschillende telefoons kan
verdelen, lijkt me erg handig. Ik heb al
vaker meegemaakt dat mijn telefoon
uitviel, terwijl ik hem hard nodig had
en de telefoons van mijn vriendinnen
dan nog 70 procent van hun batterij
over hadden.
Wat deed je als kind het liefst?
Vroeger speelde ik niet veel met
poppen, maar vond ik het leuk om
mezelf als prinses te verkleden in
prinsessenjurken en mezelf op te
maken.
Wat is de coolste trend die je ooit
gevolgd hebt en die nu totaal
belachelijk is?
In groep 3 van de basisschool moch
ten we op maandag altijd in de kring
vertellen wat we gedaan hadden en
als je nieuwe schoenen had, mocht je
op de tafel gaan staan om deze zo aan
de hele klas te laten zien. Toen ik een
keer nieuwe rode Crocs had die ik heel

jongeren 11

aan
Masja Janssen

leuk vond, mocht ik ook op de tafel
gaan staan. Ik vind het nog steeds wel
grappig, maar zal nu nooit meer Crocs
aandoen.
Geloof je in buitenaardse wezens?
Ik zou het raar vinden als de inwoners
van de aarde de enige levende
wezens in het heelal zijn. Dus ik denk
inderdaad dat er buitenaardse wezens
bestaan die ergens in het universum
leven.
Wat is je beste en wat is je slechtste
eigenschap?
Ik ben altijd heel erg precies, dat is één

van mijn beste eigenschappen. Ik wil
dingen altijd heel uitgebreid en nauw
keurig doen. Dit zorgt er wel voor dat
ik vaak te laat kom voor bijvoorbeeld
afspraken met vrienden. Dat is dan
weer mijn slechtste eigenschap.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het belangrijk dat je met elkaar
kunt lachen en plezier kunt hebben.
Ook is het belangrijk dat je eerlijk bent
en dat vrienden accepteren hoe jij over
bepaalde dingen denkt.
Wat was het laatste boek dat jij heel
erg leuk vond?
Het boek ‘Het Meisje In de Trein’ van
Paula Hawkins gaat over een vrouw die
haar baan en man verliest. Omdat ze
niet wil laten merken dat ze geen baan
meer heeft aan een vriendin met wie
ze samenwoont, neemt ze elke dag
toch de trein naar de locatie van haar
vorige baan. Op de weg daarnaartoe
ziet zij een altijd een perfect stel.
Maar op een gegeven moment wordt
de vrouw van het stel vermist. Ik
vind het een heel erg spannend en
onvoorspelbaar boek waardoor je maar
blijft lezen.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik zou mezelf vertellen dat je je niet
te veel van andere mensen aan moet
trekken. Ik heb vaak, voordat ik iets
deed, gedacht wat andere mensen
hiervan zouden denken. Achteraf blijkt
dat dat eigenlijk helemaal niet uit
maakt, omdat jouw eigen mening het
allerbelangrijkste is.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
De jongen Stiles Stilinski uit de serie
Teen Wolf, die gaat over een weerwolf,
maakt over de meest serieuze situaties
toch een grapje. Hij is behulpzaam,
optimistisch en soms ook op een grap
pige manier sarcastisch. Ik ben ook
wel een meisje met humor en herken
mezelf in het gedrag van Stiles.
Dag of nacht?
Nacht, want dan hoef je niet zoveel te
doen en dan hoef je niet aan dingen te
denken die je nog moet doen, omdat je
toch aan het slapen bent.

Ben jij 14 jaar of ouder en wil je wat

bijverdienen?

Wij zijn op zoek naar iemand die bij ons kratten
komt wassen. Een keer in de week na school
en een keer in de twee weken op zaterdag.
De Bekkereij, Maasbreeseweg 23, Panningen
Heb je interesse? Stuur dan een mailtje met je naam,
adresgegevens, telefoonnummer en geboortedatum naar
info@bakkerijbroekmans.nl

De lekkerste bakker bij u in de buurt
www.bakkerijbroekmans.nl

Hatsjoe!
Hoofdpijn, buikpijn en
gesnotter. Drie kenmerken
van de griep die al wekenlang
in ons koude kikkerlandje
heerst. Ook deze winter heeft
de griep ons erg goed te
pakken. Wanneer stop deze
epidemie? En misschien nog
wel belangrijker: zullen we
de carnaval griepvrij
doorkomen?
Al tien weken lang hoor je
veel mensen hoesten en niezen
of je bent misschien zelf al een
paar dagen ziek thuis gebleven.
Er is niets vervelender dan ziek
in bed liggen natuurlijk.
Huisartsen draaien dan ook
overuren. Maar liefst 137 op de
100.000 mensen bracht
afgelopen week een bezoekje
aan de huisarts met
griepklachten. Dat zijn
opvallend meer mensen dan in
een gemiddelde week.
Het aantal mensen met griep
steeg afgelopen tot een
hoogtepunt. Op school waren
er dan ook opvallend veel lege
tafeltjes in de lessen en een
aantal leraren kon niet naar
school komen om les te geven.
Ook zij waren door de griep
geveld en lagen thuis op bed.
Normaal zou je deze
griepepidemie verwachten na
de carnaval. Zou dit dan kunnen
betekenen dat er tijdens en na
de carnaval geen griep meer
heerst? Dat zou mooi zijn. Een
gemiddelde griepepidemie
duurt acht weken, deze
inmiddels alweer tien. Dan zou
het volgens de cijfers volgende
week afgelopen moeten zijn.
Er is namelijk niets vervelender
dan tijdens hét feest van het
jaar onder een dekentje op de
bank moeten liggen. Dus houdt
jullie goed en, ook al is het pas
over twee weken, een hele
mooie carnaval! Maak er iets
moois van.
Janique

Ploegen

Sportman/vrouw

Talenten

Wie wint de gemeentelijke
sporttrofee 2016
Bo Piepers

Sharon Janssen

Lars Kersten

Michel Hendrix

Frans Marcelissen

Luc Steeghs

De 12-jarige Bo is een
fanatieke BMX-fietscrosser.
Hij won weer het NK, is
leider in de internationale
topcompetitie. Hij werd
6de bij het WK in Columbia,
won het open Spaans
kampioenschap en de drie
Nations-cup (NL-B-D).

Sharon (15 jaar):
tafeltennistalent die
door de week op
Papendal woont, traint
en naar school gaat. Ze
speelt competitie in de
dameseredivisie. Won het
NK in enkel- en dubbelspel.

De 16-jarige Lars is een
getalenteerde springruiter.
Hij werd 4de op het EK
junioren in Ierland en
won de U25 GP van
Lichtenvoorde voor jeugd
onder de 25 jaar. Hij zette
ook veel regionale en
provinciale resultaten neer.

Deze internationale
springruiter won in 2016
vier GP-wedstrijden, werd
4de bij Jumping Amsterdam
en 9de bij de grote wedstrijd
in Galgory. In 2016 werd
hij op basis van zijn
resultaten opgenomen in
het Olympisch kader.

Frans is sinds 2003 lid van
Atletiek Helden. Hij won
op het NK zilver op de 200
en 400 meter. Bij de EK in
Ascona werd hij op de
200 m 10de en op de 400 m
11de. Bij de WK in Australië
werd hij 13de en 9de met
twee persoonlijke records.

Deze springruiter werd 3de
bij het NK in Ermelo in de
hoogste categorie ZZ. Hij
deed mee aan het WK in
Lanaken, na drie dagen
bleven 3 combinaties
foutloos over in de barrage:
Luc werd 3de op tijd. Ook
is hij bondscoach voor de
jeugd.

Heren 2
Targos Bevo Hc

Dames 1
VC Olympia

Dames 1
HV BSAC

Dit handbalteam wist zich
uit de schaduw van het
1ste team te spelen door
kampioen van de 1ste klasse
te worden met promotie
naar de eredivisie. Mooie
prestatie met een mix
van jonge talenten en
geroutineerde spelers.

Dit jeugdig en talentvolle
volleybalteam wist zich
na de promotie zeer goed
in de promotieklasse te
handhaven. Speelden een
fantastisch seizoen en
wonnen ook nog de beker
voor de 2de keer.

Dit handbalteam werd in
2016 kampioen in de 1ste
klasse en promoveerde
naar de hoofdklasse.
Daarnaast overleefden ze
de 1ste twee rondes van
de beker door voor de 2de
keer Bevo Ds1 te verslaan.

Iedereen kan sporten

Ook wordt de prijs uitgereikt voor de categorie Sporters met een beperking.
Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee voor de gemeentelijke sporttrofee!

Rodi Feller

Rodi is jongen van 17
jaar met een zeldzame
spierziekte. Op school
leerde Rodi rolhockey. Hij
werd gekozen voor het
NL-team. Met het NL-team
werden ze 1ste bij het WK in
München en 1ste op het EK
in de Rijp.

Gonny Coenen

G-team
Korfbalclub Swift

Gonny is een wandelaarster met een verstandelijke
beperking. Heeft de
Melderlose Kennedymars
en de Nijmeegse
Vierdaagse gelopen. Naast
haar sport werkt ze met
dementerende ouderen.
Zo helpen ze elkaar!

Dit korfbalteam is erg
enthousiast. Ze trainen 1x
per week onder leiding van
4 leidsters. Ze vinden het
erg leuk en het liefst spelen
ze altijd. Bij toernooien
zijn ze erg fanatiek, maar
uiteindelijk gaat het om het
meedoen.

Sportgala
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente
noemen. De elf kernen tellen ruim 120 sportverenigingen.
Het Sportgala-comité is bezig met de voorbereidingen voor
het Sportgala 2016, dat wordt gehouden op vrijdag 7 april 2017
om 19.30 uur in DOK6.
In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt
het sporttalent, de sportman/-vrouw en de sportploeg van het jaar
2016 van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt.
Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de
ultieme climax van de gala-avond. Bovenstaande gemeentelijke
genomineerden strijden om de gemeentelijke sporttrofee.

Meer informatie op www.peelenmaas.nl of www.sportgalapeelenmaas.nl
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Poolse mensen moeten meer doen aan hun integratie
Mathijs Caelers uit Helden organiseerde onlangs een avond om meer begrip
te kweken tussen Poolse gastarbeiders en Nederlanders. Dat was voor ons
aanleiding om een poll te maken over het onderwerp. We vroegen de inwoners
van Peel en Maas of Polen meer moeten doen aan hun integratie. Een grote
meerderheid van 73 procent van stemmers was het daarmee eens. Zij vinden
dus dat de Poolse mensen meer hun best moeten doen.
Joep Hermans uit Helden reageerde op onze site waarom hij vindt dat
integratie belangrijk is. “Wie zich niet fatsoenlijk verstaanbaar kan maken, sluit

zichzelf gemakkelijk af van de omgeving. Dat is ook het pure slechte aan het
feodale stelsel dat in Nederland wordt gehanteerd bij seizoenswerk.” Hij vindt
dus dat het stelsel aangepakt moet worden. Adelbert Bosker uit Maasbree zegt
dat er al veel projecten lopen in de gemeente en provincie. “Volgens mij zijn wij
daar al jaren mee bezig. Loop elkaar niet voor de voeten. Blijf arbeidsmigranten
ook prikkelen en uitdagen in plaats van pamperen. Geen probleem verzinnen.
Google eens en dan vind je heel veel projecten...” Hij noemt een vijftal projec
ten die volgens hem aantonen dat er al veel werk in integratie wordt gestoken.

De dijken in Kessel moeten verhoogd worden
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl

In Kasteel De Keverberg vond onlangs een bijeenkomst van Waterschap
Limburg plaats over de dijkversterkingen die nodig zijn in Kessel. Veel
inwoners van het dorp lieten tijdens de avond hun onvrede horen over de
plannen die gemaakt zijn, omdat ze bang zijn voor een aantasting van het
woongenot. Er zijn natuurlijk veel mensen in Kessel die een mooi uitzicht
hebben op de Maas. Als de dijk verhoogd wordt, betekent dat geen zicht meer
op het water en dus een duidelijke waardevermindering van hun woning.
Daar hebben zij geen rekening mee gehouden toen ze het huis kochten.

Kessel wordt op deze manier afgesloten van de Maas.
Van de andere kant is het zo dat de veiligheid van mensen veel
belangrijker is dan de waarde van een huis. Als je dicht bij de Maas gaat
wonen, weet je dat er wateroverlast kan komen en dat het Waterschap er
alles aan doet om dat te voorkomen. Het is logisch dat de dijken verhoogd
worden. Er wonen ook nog mensen achter de eerste rij huizen. Die moeten
ook beschermd worden.
De dijken in Kessel moeten verhoogd worden. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 06) > Ik doe mee aan warmetruiendag > eens 53% oneens 47%

VAKGARAGE
PEETEN BV

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Nu in Be

ringe!

Kanaalstraat 65A, 5986 AD Beringe
tel: 06 - 57 06 60 26

www.fysiocentrumberinge.nl

Wie is
de sterkste?
”Het recht van de sterkste
heeft plaatsgemaakt voor de
kracht van argumenten en van
presentatie”, zei Frits Bolkestein
ooit. Met deze quote startte ik
vandaag de eerste les presentatievaardigheden. “Wat betekent
dit?”, vroeg ik aan dertig
fronsende gezichten. Een vinger
in de lucht. “Misschien dat we
alleen nog maar letten op wat
mensen zeggen en hoe ze het
zeggen, en niet meer op wie
fysiek de sterkste is of wie het
slimste is?”, vroeg V. Eureka!
De uitspraak was niet alleen
sterk om de les mee te starten,
maar ook waar. We hebben een
mooie evolutie doorgemaakt, wij
mensen. We gingen van het
dierlijke, fysieke recht van de
sterkste naar de kracht van de
rede en de ratio. Daarop werd een
democratie gebouwd, maar al
gauw lieten we ons afleiden van
kennis en inhoud.
Presentatievaardigheden werden
van groter belang en tegenwoordig worden politici enkel groot
met uitspraken en overtuigingskracht. Kennis en competentie?
Nergens voor nodig! Als je een
goedlopend bedrijf kunt runnen,
dan kun je ook president worden.
Kun je hard roepen dat een
eeuwenoude traditie moet
veranderen? Dan kun je ook de
politiek in. Zolang je maar goed
kunt spreken. Zolang je maar je
mannetje staat op tv en sociale
media, want daarmee win je
tegenwoordig vertrouwen en
geloofwaardigheid. Politici weten
dit en doen er hun voordeel mee
tijdens de verkiezingsstrijd. Het is
niet voor niets dat het woord
‘sluw’ synoniem is aan het woord
‘politiek’. Het recht van de
sterkste ligt in het slim gebruik
maken van argumentatie en
presentatie. Argumentatie doet
een beroep op het verstand,
presentatie op het gevoel.
De mens, de kiezer, vormt zijn
oordeel op basis van beide.
Ik vraag me echter af, wat als we
eens een oordeel zouden vellen
op enkel kennis en kunde?
Wie zou dan de sterkste zijn?
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO Peel en Maas (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Bedrijfsbezoeken Beringse bedrijven
Op vrijdag 27 januari heeft onze fractie samen met Tweede Kamerlid
Mustafa Amhaouch een bedrijfsbezoek gebracht aan DHL in Beringe. DHL is
een prachtig logistiek bedrijf dat veel geautomatiseerd heeft. Maar ook
hier blijven mensen noodzakelijk om de juiste pakketjes, op het juiste
moment op de juiste plek te krijgen. Ook mensen met een beperking en
uit de sociale werkvoorziening krijgen hier een kans en werken hard mee.
Bij DHL kwam wel duidelijk naar voren dat de flexwet (WZZ) de nodige
beperkingen kent en dat zij graag een verruiming zagen. Deze boodschap
neemt Mustafa mee naar Den Haag.
Daarnaast bezochten we Rimas
Technology Group. Een mooi lokaal
familiebedrijf met klanten op vier
continenten. Een combinatie tus
sen innovatie en vakmanschap van
technisch personeel op alle niveaus.
Grote toegevoegde waarde in het

 ntwerpen en maken voor onderdelen
o
in de zonnepanelenindustrie.
Ook werd een bezoek gebracht aan
Actus Advies, accountant en advies voor
MKB-bedrijven in regio Peel en Maas.
Hier hebben we het over de problemen
gehad waar MKB-bedrijven tegen aan

lopen en ook de arbeidswet werd hier
nadrukkelijk besproken. Wij danken
deze bedrijven voor hun tijd en de
gastvrijheid.
Als gemeenteraadsfractie proberen
wij iedere maand één of twee bedrij
ven, verenigingen of organisaties te
bezoeken. Dit is één van onze instru
menten om op de hoogte te blijven van
wat er speelt in onze gemeente. Mocht
u interesse hebben om uw bedrijf aan
ons te laten zien, of wilt u gewoon
eens een praatje maken, laat het dan
even weten door een mail te sturen ter
attentie van Roger Gielen.
Roger Gielen en John Timmermans,
raadsleden CDA Peel en Maas

Dijkversterking in Kessel en Baarlo
De minister heeft de waterschappen opdracht gegeven de dijken
in Nederland te inspecteren. Bijna alle dijken in Limburg zijn afgekeurd.
Ze zijn niet hoog en niet stabiel genoeg.
Om de dijken op niveau te
brengen, moeten deze fors verbreed
en verhoogd worden, maar ook ver
lengd. Dit leidt tot veel onrust onder
onze inwoners. Enerzijds vanwege
veiligheid, anderzijds vanwege
verlies van uitzicht en aantasting

van het landschap. In Baarlo moet ook
nog eens gezocht worden naar meer
ruimte voor de rivier en het verleggen
van de dijk. Dit betekent voor diverse
bewoners een nieuwe zwaardere dijk
achter hun woning of bedrijf. In Kessel
gaat het over het eventueel versterken

en verhogen van een bestaande dijk
aan de Haagweg. In zowel Baarlo als
Kessel zijn de bewoners kritisch over de
plannen. Het waterschap organiseerde
in Baarlo en Kessel bijeenkomsten.
Er is verteld dat de plannen nog in de
beginfase zitten. De bewoners hebben
tijdens de bijeenkomsten met klem
aangegeven te willen meedenken
over deze plannen. De taak van het
waterschap is sec de veiligheid van

de (bestaande) dijken. Er komt echter
veel meer kijken bij de hoogwater
problematiek van de Maas. Denk aan
de Markt in Kessel, het buurtschap
Oyen. Er zijn meer organisaties betrok
ken bij de hoogwaterstanden van de
Maas, met elk hun eigen verantwoor
delijkheid. Te weten Rijkswaterstaat,
de Provincie Limburg en de risicoge
meenten. Daarom is een stuurgroep
ingericht met deze stakeholders. In

deze stuurgroep zal besloten worden
wat er daadwerkelijk uitgevoerd
wordt.
Namens Peel en Maas brengt
wethouder Arno Janssen de lokale
belangen in deze stuurgroep. Lokaal
Peel&Maas volgt de voortgang op de
voet.
Jeanne Hesen, Edward Wezenberg,
Saskia Vervoort,
raadsleden Lokaal Peel&Maas

Kopje koffie? Schuif bij ons aan!
Het is inmiddels al bijna drie jaar geleden dat er gemeenteraads
verkiezingen waren in Peel en Maas. Telkens wanneer ik eraan terug denk
dat er op 19 maart 2014 maar liefst 360 mensen hun stem op mij
uitgebracht hebben, geeft het me een enorme drive om voor u aan het
werk te zijn.
Vier avonden per week op pad
zijn, is eerder regel dan uitzondering
en ik doe het nog steeds met enorm
veel plezier. Voortdurend contact
houden met u als inwoner van
Peel en Maas is iets wat ik zo veel

mogelijk probeer bij evenementen in
de kernen, bij verenigingen, tijdens
inspraakavonden of door middel van
berichten in de lokale weekbladen en
op sociale media.
Toch bereik je nooit iedereen.

Vanwege de grote aandacht voor
de aanstaande Tweede Kamer
verkiezingen, is politiek weer een
veel besproken onderwerp. Graag wil
ik dan ook met u in gesprek onder
het genot van bijvoorbeeld een kopje
koffie. Misschien wilt u wel eens
weten wat de VVD de afgelopen
drie jaar voor u gedaan heeft in de
gemeente, of hebt u nog goede
ideeën, suggesties of andere zaken
die u bezig houden. Ik verneem

Wist u dat…

• Vorkmeer KIES trainingen verzorgt voor kinderen in Echtscheiding Situaties. Half maart gaan we weer van start met
een nieuwe KIES groep voor kinderen van 8-12 jaar oud.
Dit is een spel- en praatgroep waarbij kinderen leren om
bewust stil te staan bij de scheidingssituatie en wat dit voor
hen betekent. Voor kinderen is lotgenotencontact bijzonder
prettig! Of de scheiding lang of kort geleden is; KIES is
goed voor ALLE kinderen van gescheiden ouders.
• Vorkmeer dinsdag 7 maart start met een nieuwe training
‘Eigen Kracht’ voor volwassenen. Zes bijeenkomsten
van 19.30-21.00 uur. Thema’s zijn: houding, grenzen
aanvoelen, grenzen aangeven, nee zeggen, positief
denken, ontdekken van kwaliteiten, feedback geven en
ontvangen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via
veerkracht@vorkmeer.nl of via 077-3077350 (Inge Geraets).
Voor vragen of meer info, kijk op onze website of neem contact met ons op

Slagerij
J. Geraedts
Veersepad 3
Kessel
077-4621234

Vakantiepakket
2 haascarbonade
2 speklapjes zzw
2 5-min. lapjes
500 gr half-om gehakt
2 roomschijven
100 gr gekookte ham
100 gr droogworst
500 gr balkenbrij

Samen

info@vorkmeer.nl • 077 307 73 50 • www.vorkmeer.nl

ze graag. Ook wanneer het gaat
over landelijke thema’s, ga ik het
gesprek graag met u aan. De VVD is
een landelijke partij en we hebben
veel contact met onze collega’s in
Den Haag. Op maandag 20 februari
van 14.30 uur tot 16.30 uur zit ik
in het Oranje Hotel te Meijel. U
bent van harte welkom om aan te
schuiven.
Teun Heldens,
raadslid VVD

€ 25,00

Verder in
ons assortiment
• Eenpersoonsmaaltijden € 5,00
• Stamppotten
• Pilaf
• Gehaktballen in
tomatensaus
• Boerengoulash
• Stoofpotje
• Zoervleis

Vakantie van
28 februari t/m 13 maart

DE LEKKERSTE LUNCHROOM
VAN PANNINGEN!

Proeve.r50ij
IN
ALLEENARI
FEBRU

€

7

EER
ERV
RES SNEL!

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

Op donderdag 16 februari is vanaf 16.00 uur het aanvragen van documenten, verklaringen
en uittreksels (Burgerzaken) niet mogelijk. Het afhalen van paspoorten, identiteitskaarten en
rijbewijzen is ook niet mogelijk. Houdt hier dus rekening mee!

Aangepaste openingstijden

• In verband met Carnaval is het Huis van de Gemeente op vrijdag 24 februari vanaf 13.00 uur
gesloten. De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.
• Op zaterdag 25 februari, maandag 27 februari en dinsdag 28 februari is het Huis van de
Gemeente gesloten. De bibliotheek is ook gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte
geboorte of overlijden zijn we op maandag 27 februari én dinsdag 28 februari geopend van
9.00 tot 10.00 uur.

Suggesties voor plaatsen
oplaadpaal elektrische auto’s?
Vanaf half januari 2017 zijn er 15 nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar.
Een laadpaal wordt geplaatst bij een openbare parkeergelegenheid en is voor iedereen
beschikbaar.
Heeft u een voorstel voor een locatie voor een van deze nieuwe laadpalen en voldoet u aan
de voorwaarden? Dan kunt u die locatie aanmelden via www.peelenmaas.nl > zoekwoord:
elektrische laadpalen. Afhankelijk van de suggesties, de spreiding van al aanwezige laadpalen
en de mogelijkheden in uw omgeving wordt een plek gezocht voor de 15 nieuwe laadpalen.
Eind maart worden de eerste locaties toegekend.
Voorwaarden
U heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een oprit, carport. Is dit wel het geval
dan kunt u uw eigen oplaadpunt maken en komt u niet in aanmerking.
1. De aanvrager gebruikt of gaat een elektrische auto gebruiken. Dit kunt u aantonen met een
kentekenbewijs, aankoop- of leasecontract;
2. Binnen een afstand van 300 meter van uw woning of bedrijf is geen openbare laadpaal
aanwezig. Is dit wel het geval dan komt u niet in aanmerking voor nog een laadpaal.
3. Wij gaan zo efficiënt mogelijk om met de openbare ruimte. We zoeken binnen loopafstand van
300 meter naar de meest geschikte plek.
Kosten
Het plaatsen van deze laadpunten kost u niets. Voor het opladen aan een openbare laadpaal
heeft u een laadpas nodig. In provinciaal verband is Peel en Maas een samenwerking aangegaan
met de aanbestedingswinnaar Nuon-Heijmans en laat daarmee zien dat als bedrijven en de
overheid samen optrekken, de energievoorziening niet alleen duurzaam, maar ook betaalbaar
kan worden. Nuon-Heijmans biedt een laadpas aan waarmee voor € 0,22 cent per kWh
(incl. btw) geladen kan worden. De verbruikskosten betaalt u rechtstreeks aan de aanbieder.
Alle aanbieders en hun prijzen vindt u op: www.evnet.nl.

Verkiezingen tweede kamer
op 15 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 vinden de verkiezingen van de
leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaats.
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.
Informatie of vragen?
Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met de medewerkers van het
KCC (cluster burgerzaken) of mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl. Ook op onze website vindt
u alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen.

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.

Aankondiging
Opiniërende Raadsvergadering
Op dinsdag 21 februari 2017 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u raadplegen
op de website: www.peelenmaas.nl -> bestuur en organisatie -> gemeenteraad -> opiniërende
raadsvergadering -> datum 21 februari 2017.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vragenhalfuurtje
Vaststelling agenda
Mededelingen
Spreekrecht

Opiniërende vergadering

6.
7.
8.
9.

Beleidskader Bibliotheek Maas en Peel 2017-2020 (2017-012)
Dorpsontwikkelingsvisie Kessel (2017-013)
Bestemmingsplan Heibloemseweg 18-20 en 33 te Panningen (2017-007)
Voorbereidingskrediet vestiging school Prisma in gemeenschapshuis
de Sprunk Koningslust (2017-009)
10. Voorbereidingskrediet Den Doelhof in Meijel (2017-008)

Besluitvormende vergadering

Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt 6 tot en
met agendapunt 10 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan de raad om per
onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze opiniërende raadsvergadering
op 21 februari 2017 of tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 7 maart 2017.

Inzameling oud papier
Het oud papier moet gebundeld aan de weg staan. Wij verzoeken u het papier in
hanteerbare, kleine dozen aan te bieden, zodat de beladers de dozen gemakkelijk kunnen
tillen. Géén plastic kratten of kisten gebruiken die op de stoep terug gezet moeten worden.
De oud papierverenigingen vragen u om het oud papier zoveel mogelijk bij elkaar aan te bieden;
bijvoorbeeld met de buren bij elkaar of op de bestaande clusterplaatsen van de containers.
Zo kan de vereniging efficiënt en verkeersveilig inzamelen.

Luier- en incontinentiecontainers
In de gemeente Peel en Maas staan in elke kern ondergrondse containers voor luiers en
incontinentiemateriaal. Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en Maas
zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten. De witte luierzakken zijn gratis
verkrijgbaar bij de afhaalpunten.
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.
Locaties containers:
Baarlo: Huissen - Sporthal, Pastoor Geenenstraat.
Beringe: Bèr Vullingsstraat.
Egchel: van Enckevoortstraat.
Grashoek: Vlasstraat.
Helden: Kloosterstraat - kinderdagverblijf, Kaupmanshof - Plus.
Kessel-Eik: Mariaplein.
Kessel: Esdoornstraat - Phicoop.
Koningslust: Poorterweg
Maasbree: Sevenumseweg - huisnr 2 (Brandweer), De Schout - huisnr 2-4,
Piet Petersstraat - Coop
Meijel: Alexanderplein - Coop.
Panningen: Kepringelehof - Jan Linders, Kerkstraat - Jumbo, Ruijsstraat - Vorkmeer, Past.
Huijbenplein, Wilhelminastraat - nabij gemeentehuis, Industrieterrein Panningen - Milieupark.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
5981 CC Panningen

Postbus 7088
5980 AB Panningen

077 - 306 66 66
info@peelenmaas.nl

www.peelenmaas.nl
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Vechtlustige dames

VC Kessel verliest van koploper
Door: volleybalclub VC Kessel
Het eerste damesteam van volleybalvereniging VC Kessel moest zaterdag 11 februari een uitwedstrijd spelen
tegen VC Polaris dames 1 in Helmond. VC Polaris is de nummer 1 op de ranglijst. Na een goed gespeelde wedstrijd vorige week, moesten de dames van VC Kessel aan de bak.
De eerste set begon Kessel erg
zwak. Met een achterstand van 9-0
moest Kessel er hard voor vechten
om in de wedstrijd te komen. Dit
mocht niet baten. Zo verloren de
dames de set met 25-15.
Met een toespraak van
coach Nico Maessen werden
de dames wakker geschud.
Op naar de tweede set. In het

begin waren de dames aan
elkaar gewaagd. Uiteindelijk wist
Polaris de set toch naar zich toe
te trekken. Dit resulteerde in een
2-0 voorsprong voor de dames uit
Helmond. De derde set begon Kessel
met een redelijk ruime voorsprong.
Dit wisten ze vol te houden, maar
toen ze de twintig punten hadden
aangetikt, kwam Polaris erg dichtbij.

De set werd nipt gewonnen door
Polaris met een stand van 25-23.
Toen hadden de dames van
Kessel nog de hoop om één
punt mee te nemen naar huis.
Dit verliep niet zoals gewenst, met
veel pass- en servicefouten. Dit
resulteerde dan ook een stand van
25-17 voor Polaris. Een einduitslag
van 4-0 voor VC Polaris.

Onverwachte nederlaag

Flatsers verliezen in Stramproy
Door: Piet Geurts, beugelclub De Flatsers
Het eerste team van beugelclub De Flatsers uit Baarlo leed vrijdagavond 10 februari een onverwachte
nederlaag tegen het tweede team van Stramproy. Maar de gevolgen vallen reuze mee en de voorsprong blijft
altijd nog zeer royaal (6 punten).
Piet Geurts begon goed aan de
wedstrijd en pakte de voor hem zo
geliefde voorsprong die hij gaande
weg de partij alleen maar uitbouwde
naar een zeer royale zege, 20-30.
Invaller Piet Hendrix speelde best
aardig, maar als je te veel bollen
niet voor de ring kan plaatsen, wordt
het moeilijk winnen. Zeker als de
tegenstander ook nog het nodige
geluk heeft met flatsen. Esther van

de Perre-Geurts speelde een zware
partij en liep bijna de hele wedstrijd
achter de feiten aan. Op 26-26 had zij
de wedstrijd in handen maar durfde
niet vol op de aanval te gaan en dat
werd haar uiteindelijk noodlottig. Zij
moest de overwinning afstaan.
Voor Ger van Helden gold
hetzelfde, ook een zware en
bewogen wedstrijd met wisselende
kansen maar van de misslag op 26-26

van de tegenstander werd door Ger
dankbaar gebruikgemaakt en hierna
pakte hij de winst.

Voorsprong uit handen
Alle hoop was nu gevestigd op
Mark Driessen. Hij kon het goede
spel van een week eerder niet
vasthouden, ondanks dat hij toch
weer een ruime voorsprong had en
deze te makkelijk weg gaf.

Rayon kampioenschappen A-klasse

Compound-team OVU Grashoek
tweede
Door: handboogschutterij OVU Grashoek
Het compound team van handboogschutterij Onze Vrije Uren (OVU) Grashoek nam op zondag 12 februari deel
aan de rayon kampioenschappen in de A-klasse. Het team won daar een tweede plek. Een week eerder speelden
Gé Meijer en Roy van Dijnen in Ysselsteyn tijdens de rayon persoonlijke indoorkampioenschappen.
Het compound team schoot
met de voorrondes 1.670 punten.
Hiermee stond men eerste met 1
punt voorsprong op De Rozenjagers
2 uit Stein.
In de have finale moest het
team tegen Ons Genoegen 2 uit
Ysselsteyn. Daarvan won OVU won
overtuigend. In de finale stonden
zij tegen De Rozenjagers 2 uit
Stein. Hier verloor OVU nipt met 2

punten verschil. Hoogste schutter was
Gé Meijer met 559 punten.

Ons Genoegen
Op zondag 5 februari
werden de rayon persoonlijke
indoorkampioenschappen verschoten
op de banen van Ons Genoegen in
Ysselsteyn. Van OVU nam Gé Meijer
deel in de tweede klasse compound.
Hij schoot een goede kwalificatie

met 556 punten en startte de
knock-outfase op de derde plaats.
Hij won zijn eerste wedstrijd met
136-125 punten, maar verloor zijn
kwartfinale met 135-141 punten.
In de eerste klasse schoot Roy van
Dijnen 555 punten. Hij stond
daarmee zestiende en moest
de eerste ronde tegen de latere
kampioen Frank Baets. Daarvan
verloor hij met 140-146 punten.

Atletiek Helden

Competitie eindigt
succesvol
Door: atletiekvereniging Atletiek Helden
Bij atletiekvereniging AV Heytse vond zondag 12 februari de negende en
laatste cross van de Limbra-crosscompetitie in het Spar Leudal recreatiepark
plaats. Leden van Atletiek Helden sleepte er diverse prijzen in de wacht.
Dat betekende ook dat de eindstanden in de competitie bekend waren.
Het was een uitdagend parcours
en de wedstrijd was drukbezocht,
zodat een spannende cross ontstond
in de bossen tussen Roggel en Haelen.
Uiteindelijk lukte het de Atletiek
Helden atleten om diverse prijzen
binnen te slepen. Bij de lange cross
werd Wim Janssen eerste. Hans Peeters
werd tweede met een tijd van 37,59
minuten. Bij de jeugd werden Floor
van Riel en Stijn Vissers derde en Stan
Willemsen vierde. Bij de MinipupC werd
Lisa Scheenen tweede.
De zeven beste resultaten in de
competitie bepaalden uiteindelijk het
eindklassement. Voor zeven atleten
van Atletiek Helden betekende dit een
podiumplaats. Negen jeugdlopers heb
ben bijna iedere keer meegedaan en
daarmee mooie resultaten neergezet.
Zo zijn er maar liefst drie veertiende
plekken in het klassement behaald,

namelijk door Loek Peute bij de jon
gens junioren C, Guus van Riel bij de
jongens junioren D en Simon Goossens
bij de jongens pupillen A. In deze laat
ste categorie behaalde Nate Sillekens
een negentiende plek en Levi Vissers
kwam uit op de 26e plek.
Bij de meisjes junioren D behaalde
Mirre Vissers een twaalfde plek.
Drie jeugdleden mochten het podium
beklimmen aan het eind van deze
competitie en kregen een welverdiende
beker mee naar huis. Finn Janssen werd
vijfde bij de jongens pupillen A, Floor
van Riel werd derde bij de meisjes
pupillen A en Stijn Vissers werd tweede
bij de jongens mini pupillen. Ook bij
de senioren kon de balans worden
opgemaakt: Jolanda Verstraten werd
eerste, Ron Spreeuwenberg en Hans
Peeters derde, Nico Verstraten tweede
en Wiel van Lier derde.

Vier afmeldingen

Wederom nederlaag zaalvoetballers Baarlo
Door: zaalvoetbalvereniging Zvv Baarlo
Met maar liefst vier afmeldingen moest er weer flink geïnventariseerd worden om een team op de been te
krijgen bij het eerste team van Zvv Baarlo. Dat lukte met hulp van Tim Steenks en Chris Nillesen die bereid werden
gevonden om mee te doen in de wedstrijd uit in Sevenum tegen Zvv Serum op maandag 13 februari. Toch kon een
nederlaag niet voorkomen worden.
De eerste kansjes van de wedstrijd
waren voor Sevenum, maar het was
Baarlo met het eerste doelpunt van de
wedstrijd. Na een dieptebal van Joël
Gielen op Frank van Oijen wist die de
0-1 binnen te tikken. Lang kon Baarlo
niet genieten van deze voorsprong,

want een simpel balletje over de
verdediging van Baarlo resulteerde in
de 1-1.
Hierna kreeg Serum enkele goede
kansen, maar keeper Jarno Hertsig wist
een aantal keren goed in te grijpen.
Baarlo kreeg iets later een vrije trap

op de rand van het doelgebied en via
een slimme variant wist Joël Gielen op
aangeven van Daan Verlijsdonk de 1-2
binnen te schieten. Slechts een halve
minuut later was het alweer 2-2 door
matig ingrijpen bij Baarlo achterin.
Baarlo bleef loeren op de kansen

en kwam op een 2-3 voorsprong via
Frank van Oijen, wederom op aangeven
van Daan Verlijsdonk. Net voor rust gaf
de scheidsrechter een gele kaart aan
Chris Nillesen en Serum wist meteen
toe te slaan uit de man-meersituatie.

Wedstrijd verdiende
geen winnaar
In de tweede helft werd het een
stuk saaier. Weinig kansen over en
weer en de wedstrijd verdiende op dat

moment geen winnaar. De thuisploeg
wist echter tien minuten voor tijd de
4-3 binnen te schieten. Via een intrap
die door de lijnrechter aan Baarlo
gegeven werd en door de scheidsrech
ter aan Serum, ontstond er verwarring
waar Serum snel van kon profiteren.
Een strakke voorzet werd ongelukkig
door Jarno Hertsig in het eigen doel
getikt. Niek Stemkens wist in de slot
minuut de lat nog te raken, maar ver
der kwam Baarlo niet. Wederom een
nederlaag voor de mannen uit Baarlo.
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Winst in Ospel

Agressief handbal

BEVO sluit aan bij kopgroep Targos Bevo Hc
Door: Bert Gielen, voetbalvereniging VV BEVO
Hoewel driekwart van de wedstrijden zondag 12 februari werd afgelast, ging het eerste herenteam van
voetbalvereniging VV BEVO uit Beringe naar Ospel om daar RKSVO te bestrijden. Beringe ging met een 0-2 overwinning naar huis.

pakt bonuspunt mee
Door: Mat Nellen, handbalvereniging Targos Bevo Hc
Het eerste herenteam van handbalvereniging Targos Bevo uit
Panningen speelde zaterdag 11 februari tegen het Belgische KV Sasja.
Daar pakte het team een bonuspunt mee.

In de slotminuut kenden de
ijverig scheidrechters bij de stand
van 29-29 een strafworp toe.
Wordt in extremis Targos Bevo Hc
beroofd van een verdiend punt?
Dat nooit dacht keeper Bram van
Grunsven. De Panningnaar had al
de hele wedstrijd de geblesseerde
eerste keeper Markus Hannerschmidt
uitstekend vervangen. Bram van
Grunsven stopte de strafworp en
sleepte de 29-29 over de streep.
Belgische ploegen willen geen
cadeautjes geven. Je moet voor elke
bal knokken. Met agressief handbal
werd Targos Bevo HC onder druk
gehouden.

Tot 7-6 hielen de partijen goed
in, maar door verkeerde keuzes
gaf het team teveel vrijheid weg.
Sasja kon uitlopen tot 11-7. Targos
Bevo Hc kwam sterk terug, zodat
het met de rust 16-16 was. Na
de pauze nam Bevo het initiatief.
Lange tijd had Targos Bevo Hc
een kleine voorsprong. Tot 23-21
bleef de ploeg dominant, maar in
de warrige slotfases kreeg Targos
Bevo teveel tijdstraffen. De van
blessures teruggekeerde Rick Elissen
en Bram Knippenbergh maakten
veel speelminuten. Ook was er een
opvallende rol weggelegd voor Nick
van den Beucken.

BEVO aanvoerder Roger Gielen verdedigt mee (Foto: Peter van Berlo)
BEVO speelde wederom een collec
tief sterke wedstrijd, waarbij inderdaad
Ospel het spel probeerde te maken,
maar er bijna niet in slaagde het de
hechte BEVO-defensie moeilijk te
maken. De BEVO-ploeg creëerde veruit
de beste mogelijkheden en uit een
van de gevaarlijke hoekschoppen van
Sjors van Horen, kopte Luc Simons in de
tiende minuut de 0-1 binnen.
Voor rust golfde het spel op en
neer, waarbij nog een uitstekende
mogelijkheid was voor Maurice Kessels,
die een één-tweetje opzette met Roger
Gielen. Maurice zag zijn goede schot
echter gepareerd door de Ospelse
keeper. Enkele minuten later kreeg
Rob Minten een niet te missen kans,

na goed voorbereidend werk van Kevin
Vossen, die wederom zijn tegenstan
der te snel af was en een lage voorzet
gaf. Die kon door Rob niet worden
binnengewerkt. De rust brak dan ook
aan met een verdiende 0-1 voorsprong
voor BEVO.
Na rust moest RKSVO nog meer
komen om de achterstand goed te
maken. Echter ook nu weer stond de
BEVO-achterhoede haar mannetje.
De op één lijn fungerende Ospeldefensie kreeg geen grip op de
gevaarlijke BEVO-voorwaartsen
vanmiddag. BEVO kreeg ook na rust de
beste mogelijkheden om de wedstrijd
vroegtijdig te beslissen, maar of de
mannen misten jammerlijk of de

keeper was een sta-in-de-weg.
In de 75e minuut kreeg Ospel een
goede mogelijkheid om de gelijkmaker
te scoren. De goed opererende assi
stent-scheidsrechter Guido Theunissen
had echter gezien dat de Ospelaanvaller buitenspel stond. De tref
fer werd dan ook terecht afgekeurd.
Enkele minuten later was dan toch de
verlossende 0-2 voor BEVO. Na een
corner vanaf rechts werd de bal onvol
doende weggewerkt door de Ospeldefensie, waarbij de bal voor de voeten
kwam van Rob Minten. Die bedacht
zich geen moment en deponeerde de
bal laag in de linkerbenedenhoek. BEVO
komt door de overwinning akelig dicht
bij de koplopers.

Wij zijn op zoek naar een

MAGAZIJNMEDEWERKER
Wil jij 16 uur per week werken op dinsdag en
donderdag binnen ons team? Ben jij secuur,
leergierig, flexibel en betrouwbaar en in het bezit
van een B-rijbewijs? Laat dan snel iets van je horen.
Je CV kun je sturen naar Jolanda van Hal: administratie@salki.nl
SALKI QLEANING PRODUCTS | Panningen | T +31 (0)77-3076181 | www.salki.nl

Eerste competitiewedstrijd

Winst voor D2 SSS Helden
Door: gymnastiekvereniging SSS Helden
Het D2-team van SSS Helden mocht op zaterdag 11 februari haar eerste competitiewedstrijd turnen tegen Sparta
Swalmen. In totaal behaalde SSS Helden 210.43 punten, waarmee ze won van Sparta Swalmen dat op 197.18
punten uitkwam.
Het team bestaat uit Julia Janssen,
Janne Driessen, Lincy Smeets, Fleur
Hermans, Nienke Timmermans, Enya
Thijssen en Anouk Smets. Ze begon
nen op sprong. Daar werd door SSS
met een klein verschil gewonnen.
Daarna door naar de brug, waar het

verschil een puntje was. De wedstrijd
was dus nog spannend.
Als derde toestel gingen ze
naar vloer. Daar werd een verschil
gemaakt van vijf punten. Uiteindelijk
werden op de balk topoefeningen
geturnd en werd het verschil nog

groter, met bijna acht punten. Julia
Janssen werd eerste met haar per
soonlijke score, Nienke Timmermans
tweede, Lincy Smeets derde, Fleur
Hermans vijfde, Enya Thijssen werd
achtste en Janne Driessen eindigde
als negende.

Onderlinge verschillen klein met Trefpunt

Schutters Koningslust verliezen
Door: schietvereniging ’t Kogeltje Koningslust
Zoals verwacht kon het eerste team van schietvereniging ’t Kogeltje uit Koningslust zaterdag 11 februari niet
winnen van de kampioenskandidaat voor dit jaar. Ondanks goede series was het verschil nog aanzienlijk met
Trefpunt 1 uit Sevenum.
Hoogste schutter was Manfred
Boots met een serie van 284 ringen.
Thijs Fleuren schoot een serie van
277 ringen. Ger Rongen schoot 274
ringen en Jo Rongen schoot 273 ringen.
Ook tijdens deze wedstrijd waren de

onderlinge verschillen tussen de schut
ters weer klein. ’t Kogeltje eindigde
met een score van 834, waar het
Trefpunt 869 punten scoorde.
Juul Joosten heeft dit weekend
ronde 8 voor de discipline opgelegd

geschoten. Na de superserie van
vorige week was de druk nu extra
hoog. Juul kwam uit de baan met
een serie van 280 ringen, minder dan
vorige week maar nog altijd een goed
resultaat.

Te huur aangeboden:
Dorpstraat 52A te Maasbree
Loods: 7 bij 7 meter, toegang doormiddel van een loopdeur
en bedrijfsdeur (4x4m).
Keuken incl: gasfornuis, koel-/vrieskast, oven.
Sanitaire voorzieningen: douche, toilet.
Extra ruimte:
• 3x3m
• 4x5m met veel natuurlijk licht
• Royale tuin
Deze locatie is ideaal voor opslag met bijbehorende
voorzieningen voor eventueel kantoor of praktijkruimte.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
p.van.gog@hotmail.com of 06-53223766.
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Peelpush-dames positief
de nacompetitie in
Door: volleybalvereniging Peelpush
De laatste reguliere competitiewedstrijd heeft voor het eerste damesteam van volleybalvereniging Peelpush uit
Meijel een overtuigende 3-1 overwinning opgeleverd. De ploeg gaat daardoor met een goed gevoel de nacompetitie
in. De wedstrijd tegen het Talentteam van de volleybalbond op zaterdag 11 februari was een duel van de jonkies.
Loni Wissink was met haar 21 jaar
de oudste in het veld. De gemiddelde
leeftijd bij Peelpush is 18,6 jaar. Bij het
bondsteam is dat zelfs amper meer dan
16 jaar. Het ‘geroutineerde’ Peelpush
gaf de eerste set nog onnodig uit han
den. De twee ploegen bleven dicht bij
elkaar. Peelpush moest maar liefst zes
keer van een achterstand terugkomen.
Maar een 24-21 voorsprong was niet
voldoende om de set te pakken.
Een reeks van Meijelse fouten
zorgde ervoor dat het Talentteam uit
Papendal toch nog aan het langste eind
trok. Maar daarna ging de thuisploeg
steeds beter spelen. De passes kwamen

steeds beter, waardoor spelverdeelster
Lieke Oomen aan het net meer kon
gaan spreiden. De boomlange blokke
ring aan de andere zijde wist daar geen
raad mee.
In de tweede set stond Peelpush
de hele tijd op voorsprong. Na een
overtuigende 13-4 voorsprong werd het
nog even spannend. Het Talentteam
kwam door twee sterke servicereeksen
terug tot 15-12. Met 25-20, met het
laatste punt door een blok van het pas
16-jarige Meijelse talent Clair Crijns,
werd de stand weer gelijkgetrokken.
Talentteamcoach Julien van de Vyver
moet zich bij het zien van Crijns eens

achter de oren hebben gekrabd en zich
hebben afgevraagd waarom de 1.86
meter lange middenaanvalster aan de
overkant van het net stond.
Ook de derde en de vierde set
eindigden in 25-20. In de derde omloop
kwam Peelpush alleen bij 18-19 een
keer op achterstand. In de vierde set
leek het debacle van de eerste set
zich even te herhalen. Bij 23-17 was
de zege binnen handbereik. Maar
Peelpush moest nog even vol aan de
bak toen de gasten tot 23-20 terug
kwamen. Door rake klappen van Crijns
en Noa Kleckx bleven de punten in
sporthal De Körref in Meijel.

Leniger worden, gewicht verliezen,
kracht- en conditietrainingen

Unne sjoëne

• personal training
• voedingsschema
• trainingsschema
personal in de vorm van uitgebreide
begeleiding of in de vorm van een
individueel voedings- of trainingsschema.

!

vastelaovend

www.vanhalstomerij.nl

www.motio-sport.com

coach, vertrouwenspersoon, leraar, een bron van inspiratie en motivatie

Tegenstander sterker

Guus Manders op
NK-junioren judo
Door: judoclub JC Helden
Judoka Guus Manders nam zaterdag 11 februari namens Judoclub
Helden deel aan het NK-junioren in Nijmegen. Guus werd tijdens dit
toernooi gecoacht door Jan Coopmans. Hij kon zijn wedstrijden niet
winnen van zijn tegenstanders.
Dit was het eerste NK waar
bij de nieuwe judoregels werden
toegepast. De meningen binnen de
judowereld over deze nieuwe regels
zijn verdeeld. In Nijmegen leverden
deze regels veel aanvallend judo op.
De oude regels, met name die rond
de straffen, leverden voorheen vaak
doodsaaie partijen op, waarbij een
enkele straf al tot een overwinning
kon leiden.

Moeite met lengte
Guus begon het toernooi tegen
Damien den Bleker. Guus had moeite
met de lengte van de tegenstander,
die ook agressiever te werk ging.
Guus kon goed tegenstand bieden,
maar moest een minuut voor tijd toch

een waza-ari toestaan, waardoor deze
partij verloren ging.
In de repechage was Melle
van Daatselaar zijn tegenstander.
De tactiek van Melle was snel duide
lijk. Hij wilde zijn tegenstander snel
dwingen tot een grondgevecht en het
dan met een houdgreep afmaken.
Dit leek al na 10 seconden te lukken,
maar Guus kwam uit de houdgreep en
trok de wedstrijd naar zich toe. Guus
was lang de betere judoka. Hij zocht
naar zijn favoriete schouderworp en
leek daarin te slagen, maar Melle kon
deze afweren. Helaas kwam Guus
toch weer in een houdgreep terecht.
Dit keer lukte het niet om hier uit te
komen en was de wedstrijd en het
toernooi voor Guus ten einde.

Foutloze eerste manche

Derde plek LK voor
Lotte Hermans
Door: paardensportvereniging De Maasruiters Kessel
De Limburgse Kampioenschappen springen voor pony’s werden op
zaterdag 11 en zondag 12 februari bij manege Katsbek in Susteren
verreden. Lotte Hermans kwam met Brummerhoeve’s Pilgrim voor
De Maasruiters in Kessel aan start in de klasse CL.

Janssen Group is uitgegroeid tot een service center voor een wereldwijde klantenkring.
Naast logistieke activiteiten worden er ook diensten geleverd op het gebied van assemblage
en customer service. Het team van 350 medewerkers reageert snel op markt- en klantbehoeften. Er worden alsmaar nieuwe diensten ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt
van de moderne technologie. Wij zijn op zoek naar enkele:

Allround magazijnmedewerkers /
orderpickers (fulltime en oproepbasis, m/v)
In de functie van allround magazijnmedewerker kun je als fulltimer of als oproepkracht aan de slag
en word je ingewerkt op een van de vele afdelingen binnen ons magazijn. De werkzaamheden
variëren van het verzamelen van goederen m.b.v. een scanner, een heftruck, reachtruck, ept of
opt, tot het testen en controleren van defecte onderdelen.

Functie-omschrijving:

• verzamelen van orders van onze logistieke
klanten;
• goederen inpakken;
• goederen verzendklaar maken;
• goederen stapelen op pallets;
• laden/lossen van pallets met heftruck/EPT;
• pallets in- en uitrijden met reachtruck/
heftruck.

Wat bieden wij:

• uiterlijk op de 1e werkdag krijg je een
rondleiding binnen ons bedrijf;
• leuke collega’s en een informele werksfeer;
• mogelijkheid tot intern opleiden ter verbreding
van je kennis en ervaring;
• doorgroeimogelijkheden;
• je bent verzekerd van een baan voor langere
tijd of zelfs t.z.t. een vast contract;
• als oproeper is zowel dagdienst als
avonddienst mogelijk;

• wij zijn een erkend leerbedrijf; mogelijkheid
voor BBL werkplek (4 dagen werken en
1 dag naar school).

Profiel:

• je bent super gemotiveerd;
• je kunt een VOG (verklaring omtrent goed
gedrag) overhandigen;
• je bent als allround magazijnmedewerker in
het bezit van een hef- en reachtruckcertificaat.
Binnen het bedrijf heerst een goede sfeer.
Gezellige collega’s om mee te lunchen of te
darten in het loungegedeelte van de kantine,
wie wil dat nou niet? Daarnaast kun je genieten
van koffie, thee en soep. Tevens kun je gebruik
maken van de koelkast of magnetron.

Wat moet je doen?

Je motivatiebrief met CV graag opsturen naar:
s.meijs@janssen1877.com

Na een foutloze eerste manche
mochten Lotte en Brummerhoeve’s
Pilgrim terugkomen voor de barrage.
Ook hier zette het tweetal een fout

loze ronde neer. Hiermee mochten
ze zich opstellen op het erepodium
en konden ze een derde prijs in
ontvangst nemen.

Strijd om vijf Limburgse titels

Regiokampioen
schappen springen
in Panningen
De Limburgse indoor regiokampioenschappen springen voor paarden
vinden zaterdag 18 en zondag 19 februari plaats bij manege De Vosberg
in Panningen.
Op zaterdag 18 februari wordt
om 12.00 uur gestart met de eerste
manche van de klasse zwaar (Z)
over een 1.30 meter parcours en
daarna de klasse ZZ van 1.35 meter.
De tweede manche en barrage van
het Z wordt daarna gereden, gevolgd
door de tweede manche en bar
rage van de klasse ZZ. Om 17.00
uur is het de klasse Licht (L) die na
het eerste parcours een barrage
kent met de foutloze combinaties
uit de eerste ronde. De foutloze én
snelste combinatie van deze barrage
mag daarna met de titel Limburgs
kampioen naar huis toe. Tijdens de
tweede dag van het kampioenschap,
op zondag 19 februari, gaat de klasse
Midden (M) om 10.00 uur van start.

Deze klasse bestaat uit een eerste
en tweede manche gevolgd door
een barrage. Om 13.30 uur gaan de
hindernissen naar 1.00 meter voor
de klasse beginners (B). Deze klasse
bestaat uit een parcours dat fout
loos binnen de tijd afgelegd moet
worden. Alle combinaties die foutloos
zijn, mogen terug komen voor de
barrage. De beoordeling van deze
rubriek kent naast de standaard jury
ook een gastjury die iedere barrage
kandidaat zal voorzien van stijlpunten.
Gastjury Pieter Kersten voorziet alle
combinaties naast de punten van een
toelichting op deze beoordeling.
De startlijsten voor het weekend
zijn te vinden via www.wedstrijd
platform.nl onder Helden.
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Droomstart in nieuwe jaar

Tegen KSV Kessel

Derde zege op rij voor Baarlo Concordia D2 scoort
Door: Len Gielen, voetbalvereniging VV Baarlo
Een droomstart voor het eerste team van voetbalvereniging Baarlo in het nieuwe kalenderjaar. Drie duels, drie
zeges. Na GFC’33 en Merefeldia werd nu op zondag 12 februari Excellent het slachtoffer van de dadendrang van de
roodzwarten.

op de balk

Door: gymnastiekvereniging GV Concordia
De meiden van divisie D2 van gymnastiekvereniging GV Concordia uit
Panningen turnden zaterdag 11 februari een wedstrijd tegen KSV Kessel.
Voor de turnsters was het de tweede wedstrijd. De meisjes behaalden
een heel goed resultaat op de balk.
Alle vijf turnsters hadden een
koprol en handstand op de balk.
Er was één turnster die met de
koprol van de balk viel. De overige
turnsters bleven er allemaal
op staan. Iedereen werkte de
oefening heel mooi en ruimtelijk
af. Concordia won met een score

van 200,700 van KSV Kessel tegen
212,700 van Concordia. In de
persoonlijke uitslagen werd Myrthe
Tomassen eerste. Pien Sanders
werd tweede en de derde plek was
voor Fay Tulp. Vierde werd Daisy
Niessen en de zesde plek was voor
Mirthe Ebisch.

Baarlo-verdediger Dennis Beurskens schermt de bal af voor een tegenstander (Foto: Len Gielen)
De zege kwam echter zeker niet
gemakkelijk tot stand. Al na twee
minuten keek Baarlo namelijk tegen
een achterstand aan en moest de ploeg
achter de feiten aanlopen. En, niet
de eerste keer dit seizoen, uit een
vrije trap van de tegenstander. Door
de bal te verlengen, wist Excellentmiddenvelder Loid Schellekens
Baarlo-goalie Jeffrey Schouenberg
in de korte hoek te verrassen, 0-1.
Baarlo opende meteen de jacht op
de gelijkmaker. Matthijs Hanssen was
met twee gerichte kopballen dicht
bij die treffer, maar tot tweemaal
toe werd zijn inzet ternauwernood
gekeerd. De gelijkmaker kwam er toch
toen Roel Bouten binnen de lijnen

onreglementair werd aangepakt en
de bal halverwege de eerste helft
op de stip ging. Matthijs Hanssen
benutte de pingel ‘rücksichtslos’, 1-1.
Excellent toonde zich in de counter via
de snelle spitsen een aantal malen
ook gevaarlijk, maar zonder verder
succes. De gelijke stand bleef tot aan
de rust op het scorebord staan.
Na de hervatting was er vooralsnog
weinig te beleven voor beide doelen
Het venijn zat hem in de staart van
het duel, waarin Baarlo binnen enkele
minuten tijd met Leon Peeters aan de
basis de wedstrijd naar zich toetrok.
Met nog een kleine 20 minuten te
gaan, zorgde een indraaiende voorzet
van hem vanaf de linkerflank voor

de nodige onrust in het doelgebied
voor het Excellent-doel. Uit de kluts
viel de bal net voorbij de tweede paal
voor de voeten van Jeroen van Wijlick.
Die bedacht zich geen moment en joeg
de bal hard en hoog in het doel,
2-1. Andermaal vanaf links bereikte
Leon Peeters enkele minuten later met
een afgemeten voorzet Rik Schotman
aan de rechterkant, die vervolgens de
voor het doel vrijstaande Dennis van
de Vinne een niet te missen kans bood,
3-1.
Daarmee stond de eindstand op
het scorebord al moest Baarlo-doelman
Jeffrey Schouenberg nog wel eenmaal
aan de bak om de aansluitingstreffer
van Excellent te voorkomen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de

vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind
je meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons
bedrijf. Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!

Teeltmedewerker champignonkwekerij – Vac.nr. P014185

Je gaat alle voorkomende teeltwerkzaamheden verrichten en machines
bedienen. Op termijn krijg je meer verantwoordelijkheden. Een afgeronde mbo-opleiding en ervaring in de champignons zijn een must.

Logistiek medewerker – Vac.nr. P012715

Sorteren, verpakken, voorraadbeheer en orders verzendklaar maken: jij
verzorgt het hele proces in de loods. Je hebt logistieke werkervaring en
kunt met een heftruck of EPT overweg.

Cash & carry medewerker – Vac.nr. P014126

Je werkt op het veilingterrein in Venlo en verricht vooral logistieke taken.
Je hebt mbo-niveau, spreekt de Duitse taal, bent flexibel en hebt bij
voorkeur plantenkennis.

Chauffeur / bezorger aardappelen – Vac.nr. P014063

Je bezorgt bestellingen bij klanten en werkt ook op andere afdelingen
binnen het bedrijf. Een rijbewijs C, chauffeursdiploma en code 95 zijn
vereist. Je start parttime (30 uur), uitbreiding naar fulltime is mogelijk.

Teeltmedewerker vollegrondsgroente – Vac.nr. P013469

Je poot planten en gaat percelen beregenen en machinaal schoffelen.
Ook bedien je diverse machines, voer je gewasbescherming en grondbewerkingen uit. Bij voorkeur heb je een MAS of HAS diploma.

Nieuwe sponsors voor RKMSV
Voetbalvereniging RKMSV uit Meijel presenteerde onlangs haar nieuwe hoofd- en vicehoofdsponsor.
Restaurant De Heere van Meijel verbindt zich als hoofdsponsor aan de voetbalclub. Meeuwis SchoenenMode-Sport wordt vicehoofdsponsor. Beide sponsoren hebben getekend voor een periode van vijf jaar.
De ondernemers en het bestuur van RKMSV zijn zeer tevreden dat deze samenwerking tot stand is
gebracht.

Medewerker varkenshouderij – Vac.nr. P013272

In de kraamstal, dek- en drachtstal en bij de speenbiggen voer je alle
voorkomende werkzaamheden uit. Je hebt kennis en ervaring in de varkenshouderij en bent flexibel.

Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl.

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Mees I

CV De Eikkaters

Receptie en 50+-middag Kessel-Eik
De receptie van prins Rob IV van carnavalsvereniging De Eikkaters uit Kessel-Eik wordt gehouden op zondag
19 februari. Daaraan voorafgaand is een heilige mis in de kerk van Kessel-Eik. Een dag eerder vindt de
50+-carnavalsmiddag plaats. De receptie en de ouderenmiddag vinden plaats bij gemeenschapshuis Kessel-Eik.
De receptie van Rob IV en zijn
adjudanten Jan-Willem en Alex en
jeugdprins Tony en diens adjudanten
Bart en Joeri is aansluitend aan

de heilige mis, die om 12.30 uur
begint. Bij de 50+-carnavalsmiddag
op zaterdag komen zang, dans,
muziek en humor voorbij. De middag

wordt georganiseerd door KBO
Kessel-Eik in samenwerking met
De Eikkaters. Het programma begint
om 13.30 uur.

Receptie jeugdprins
Maasbree
De receptie van de Maasbreese jeugdprins Mees I vindt plaats op zondag
19 februari. Iedereen is welkom om hem vanaf 15.11 uur te feliciteren in
jongerencentrum Mafcentrum in Maasbree.

Styliste Britt van de Berg

Interieurlezing ZijActief Kessel
De dames van vrouwenbeweging ZijActief Kessel 2.0 houden op woensdag 22 februari een lezing over
interieur. Interieurstyliste Britt van de Berg van woonwinkel Goossens uit Roermond komt een lezing geven.
Van de Berg komt vertellen over
hoe iemand van zijn eigen huis een
WARM-thuis kan maken. “Iedereen

heeft stijl, alleen heeft men soms hulp
nodig om hem te vinden”, omschrijft
ZijActief de lezing. De lezing over

interieur vindt plaats bij café Biej
Ton & Marij in Kessel en begint om
20.00 uur.

Buuttereedners en tropische verrassing

Binkenavond Sjiwa Baarlo
Na de Kallebeskesaovend voor de vrouwen, zijn nu de mannen aan de beurt in Baarlo. Op vrijdag 17 februari
vindt bij jongerencentrum Sjiwa in Baarlo de Binkenavond plaats.
Ook de avond voor de mannen
is verhuisd naar de vrijdag. Er staan
twee buuttereedners op het pro
gramma, dj Willie verzorgt de muziek

en natuurlijk is er ook dit jaar weer een
tropische verrassing voor de aanwezige
heren.
De deuren van de Kelder in Baarlo

gaan om 20.30 uur open. Snel genoeg
erna begint het volle programma voor
de achttienplussers. Een stropdas is
verplicht.

Onder het motto ’De las-electrode
leg ik aan de kank, met dees daag
heb ik get angers in de hank’ leidt
Mees I dit jaar het jeugdcarnaval van
Maasbree.

Prins Mees I wordt bijgestaan door
zijn adjudanten Koen en Stan en de
rest van de raad van elf. De receptie
wordt aangeboden door Jeugdcarnaval
Maasbree.

Speldje voor Zonnebloem
vrijwilligster Beringe

stelaovend

e va
Prins Daan, Tom en Sander Sjoeën

De Zonnebloem Beringe heeft tijdens de jaarvergadering op
donderdag 9 februari vrijwilligster Marianne Steeghs in het
zonnetje gezet. Zij werd door Paul Delissen, voorzitter Zonnebloem
Peel en Maas, gehuldigd. De jubilaris kreeg het gouden speldje,
een oorkonde en een bloemstuk. Volgens de vereniging is
Marianne Steeghs een Zonnebloemer in hart en nieren. “Ze zorgt
ervoor dat de langdurig zieken van Beringe een kaartje en indien
gewenst een bezoekje krijgen. Ze helpt bij alle activiteiten die
Zonnebloem Beringe organiseert. Marianne heeft aandacht voor
iedereen. Wij bedanken Marianne voor de afgelopen 25 jaar.
Ze heeft gezegd dat ze nog lang niet aan stoppen denkt.”
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CV De Dörper Kuus

Receptie prins Jeu I en heilige mis
Carnavalsvereniging De Dörper Kuus uit Helden houdt op zondag 19 februari de receptie voor prins Jeu I
en zijn adjudant Ard. De receptie vindt plaats in Kuuzetempel De Zoes in Helden. Een dag eerder,
zaterdag 18 februari, gaat de Heldense carnavalsvereniging naar de kerk in Helden voor een heilige mis.
Op zondag worden prins Jeu en
zijn vrouw Carla rond 13.30 uur
opgehaald. In een optocht met
jeugdprins Tieme, jeugdadjudant Timo,
de dansmarietjes, de raad van elf, het
bestuur van de vereniging, vrienden,
bekenden en fanfare St. Cecilia van de
prins wordt Jeu vanuit zijn huis
begeleid naar De Zoes. De optocht
begint op de Molenstraat en gaat dan
via de Willem van Hornestraat, Zuster

Afrikaanse vrouwengroep in DOK6
De tien Zuid-Afrikaanse vrouwen van Abafazi komen op zondag
19 februari naar DOK6 Theater in Panningen. De dames nemen het publiek
mee op reis door de muziek en cultuur van Zuid-Afrika. De voorstelling
begint om 20.15 uur.
Abafazi is een woord uit de taal
Zulu en betekent vrouwen. De dames
groep heeft als basisinstrumenten de
Afrikaanse drum, de marimba en hun
stem. Waar de instrumenten in het
verleden bekend stonden als mannen
instrumenten, weten de vrouwen ook

goed hoe ze er mee om moeten gaan.
Internationale hits van Miriam Makeba
en Brenda Fassie passeren de revue,
afgewisseld met drum- en danspar
tijen en a-capellazang. Kijk voor meer
informatie op de website van DOK6.

Imbertastraat en In de Pas naar de Anna
Schennaersstraat. Vervolgens gaat de
optocht terug via de Zuster Meritastraat,
Zuster Imbertastraat, Willem van
Hornestraat, Haammaekerstraat,
Blauwververstraat, Veldstraat en
Molenstraat om te eindigen bij café
De Zoes. Voorafgaand aan de receptie
worden drie leden van de vereniging
gehuldigd vanwege een jubileum.
De receptie begint om 14.49 uur. Samen

met de zusterverenigingen uit
Oud-Helden wordt vervolgens carnaval
ingeluid. De muzikale begeleiding van
de middag is in handen van dj Rob
van Soest. Op zaterdag 18 februari om
17.30 uur gaat De Dörper Kuus langs
bij de kerk om ter voorbereiding op de
komende carnavalsdagen een heilige
mis te volgen. Bij de viering wordt ook
aandacht besteed aan alle levende en
overleden leden van de vereniging.

De Hobbits en Stichting Kindervakantiewerk

Carnavalsdisco Kessel

Jeugdvereniging De Hobbits houdt in samenwerking met Stichting Kindervakantiewerk Kessel op vrijdag
17 februari weer een carnavalsdisco. Clubgebouw Os Knip aan de Schijfweg-Zuid is dan van 18.30 tot 20.15 uur
geopend voor het feest.
Jeugdprins Pim en jeugdprinses
Maud van carnavalsvereniging
De Kevers komen samen met de
jeugdraad van elf langs bij de
disco. Ook ‘grote’ prins Roger I en
zijn adjudanten Roy en Bart en

de leden van de raad van elf laten
zich zien. Tijdens de avond wordt
er weer een nieuwe Hobbitprins
of –prinses gekozen. Wie dat is,
blijft een verrassing tot de disco zelf.
Alle kinderen van de basisschool tot

de leeftijd van 16 jaar zijn welkom
bij de carnavalsdisco. Ook de
ouders van de aanwezige jeugd is
welkom. De zaal is bedoeld voor de
kinderen en het bargedeelte voor
de ouders.

(foto: Wim Lanser)

Carnavals
krakers
Lekker vers
Bij aankoop van

2 x 500 gram Lasagne
4 Kaiserbroodjes &
4 Schnittbroodjes

Gratis

Lekker makkelijk

Carnavalskraker

Bij aankoop van

2 x 500 gram Zuurvlees

Deze man werd in de volksmond
’Pietje Pérkes Pier’ genoemd

Medelo-lezing over
Meijelse bijnamen
Heemkundevereniging Medelo uit Meijel houdt op woensdag 22 februari
een lezing over oude Meijelse bijnamen. De lezing wordt gegeven door
Herman Crompvoets, kenner van het Meijels dialect.
Vroeger, vóór de Tweede Wereld
oorlog en ook nog in de jaren 40
en 50, noemde men in een dorp als
Meijel bijna niemand bij zijn feitelijke
naam. Als men Verstappen heette,
kon men wel van vijftien verschillende
families Verstappen zijn. Een naam als
Harrie Verstappen kon wel vijf keer of
meer voorkomen in het dorp. Om ze
uit elkaar te houden, beschreef men
elkaar bijvoorbeeld als ‘Harrie van

Pliers Piet’ of ‘Haar van Pérke’ of ‘die
van Jééger Toone Nöl’. De mensen in
het dorp wisten zo precies wie bedoeld
werd. Deze vorm van naamgeving
wordt tegenwoordig bijna niet meer
gebruikt.
Herman Crompvoets neemt de
toehoorders mee in de wereld van de
Meijelse bijnamen. De lezing begint om
20.00 uur en vindt plaats in educatief
centrum Truijenhof in Meijel.

1 Kilo verse friet

Uit eigen keuken
Onze verse Soep in glas
Goulash of tomatensoep

1 Literpot

3,75

Eigen recept
2 x 500 gram Varkenspoulet
met champignons

Samen voor

9,95

Bij aankoop van

2 x 500 gram Shoarma

Gratis

8 Pitabroodjes

Knaller

VOOR ALLE AANBIEDINGEN GELDT:

OP=OP

Gratis

Bij aankoop van 2 x 500 gram
Gehaktballen in tomatensaus

BEN ER DUS SNEL BIJ...

8 verse
puntjes

Gratis

VEEL VOOR WEINIG

2 x 5 gebraden Gehaktballen

Supercarnavalskraker

Samen voor

9,95

AANBIEDINGEN ZIJN Geldig van maandag 20 februari t/M zaterdag 25 februari 2017
Markt 73 | Panningen | (077) 306 17 23 | info@slagerijrutten.nl | www.slagerijrutten.nl
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CV De Brookhaze Koningslust
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Wae winse Prins Derk, Nathalie en Adjudant
Anton unne Boetegewoêne Vastelaovend 2017!
De Femilies

Proﬁciat prins Derk I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proficiat Prins Derk I, maak d’r unne sjoene
en energieke vastelaovend van!

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

www.prohvobis.nl

Wij feliciteren Prins Derk I
en zijn adjudant Anton!

Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust
06 25160893

Proficiat en fijne carnavalsdagen!

16
02

cultuur 23
Meijelse
verenigingen
bundelen
krachten in
FF-Bal
Het FF Bal nieuwe stijl vindt plaats
op zaterdag 18 februari op sportpark
De Starte in Meijel. De organisatie is in
handen van carnavalsvereniging
De Kieveloeët, voetbalvereniging RKMSV,
volleybalvereniging Peelpush en
majorette- en dansvereniging MD Meijel.
Tijdens het nieuwe feest, dat voor
alle kinderen van de basisschoolleeftijd
is, is een divers programma opgesteld.
Het feest begint om 14.00 uur met een
aantal buitenspellen. Daarna volgt een
vastelaovendsmiddag met muziek en
optredens in de kantine van RKMSV. Er zijn
optredens van Meijelse artiesten en
deelnemers van de KKKM. Ook worden een
FF-prins en –prinses uitgeroepen.

Rondleiding
streekmuseum

11 vragen aan prins Derk I

‘Hopelijk kunnen mijn collega’s
mij nog even missen’
Wie ben je?
Mijn naam is Derk Verhaegh. Ik ben 30 jaar
en woon met mijn verloofde Nathalie Colbers
in Koningslust. Dit jaar is mijn elfde jaar als
actief lid bij carnavalsvereniging De Brookhaze.
Mijn jubileumjaar beleef ik dus als prins, wat
natuurlijk ontzettend bijzonder is. Ik zit bij de
vriendengroep Judas en voetbal in het vierde
elftal van VV Koningslust. In het dorp kennen ze
mij als de zoon van Will en Dorothé Verhaegh en
de kleinzoon van Theike Verhaegh.
Waar werk je?
Sinds 2010 werk ik bij Homij Technische
Installaties BV, waar ik servicemonteur
E-installaties ben. Nadat ik mijn havo-diploma
had behaald, ben ik via een omweg in de instal
latietechniek terechtgekomen. Gezien de vele
felicitaties die ik heb ontvangen van collega’s,
weet ik zeker dat ze mijn benoeming superleuk
vinden. Ik hoop dat ze mij nog een aantal maan
dagen kunnen missen de komende tijd.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Dat is de receptie van mijn vader Will
Verhaegh die in 2000 jubileumprins was van
De Brookhaze. Toen was ik hofnar van het
jeugdcarnaval. Ik was supertrots dat mijn vader
prins was en ik samen met hem op het podium
mocht staan.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd
werd prins te worden?
Op zondagavond 6 november ging de telefoon
en ik zag dat vorst William mij belde. Op dat
moment stond ik er niet bij stil dat hij mij
weleens kon bellen met dé vraag. Hij probeerde
mij voor de gek te houden en vroeg of ik het
druk had de komende tijd. Dat was toevallig

zo, dus ik zei ja. Het bleef even stil en toen
begon William te lachen. Toen had ik door waar
hij écht voor belde. Ik was erg vereerd en zei
zonder twijfel ja. Gelukkig hoefde ook mijn
adjudant Anton Eggers niet lang na te denken.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste
naar uit?
Alle activiteiten zijn deze periode natuurlijk
speciaal, maar ik kijk toch het meeste uit naar
onze eigen receptie.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Zo lang als ik mij kan herinneren, vier ik al car
naval met mijn familie en vrienden. Mijn ouders
zijn ook echte carnavalsliefhebbers. Bij elke acti
viteit in het dorp zijn ze van de partij. Jarenlang
ben ik met vrienden op stap gegaan, wat ook
een leuke periode was. Sinds mijn negentiende
ben ik lid van de raad van elf en vier ik carnaval
van het begin tot het einde van het seizoen.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het
werk of neem je even vrij om bij te komen?
Na carnaval heb ik een week vrij. Dat is denk ik
wel nodig om even bij te komen. Ik weet geluk
kig wel hoe de planning eruit ziet en wat het
inhoudt, maar ik heb het nog nooit als
prins beleefd. Ik laat het allemaal op
mij af komen.
Hoe heb je je aanstelling geheim
kunnen houden?
Het geheimhouden was erg
moeilijk, vooral bij directe familie
en vrienden. Vooral mijn moeder
heeft ervoor gezorgd dat ik het af
en toe benauwd kreeg. Er waren
zeker mensen die een vermoeden
hadden en ik werd hier en daar

ook genoemd. Uiteindelijk wist niemand het
natuurlijk zeker, dus ik heb mijzelf in elk geval
niet verraden.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
In mijn ogen kan iedereen een goede prins zijn
op zijn eigen manier. Ik denk dat je een ‘prins
vur idder mins’ moet zijn. Dan kun je er met
iedereen, jong én oud, een groot feest van
maken.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Hopelijk kijkt iedereen straks terug op een super
carnavalsperiode en heb ik daar een beetje aan
bijgedragen. Ik hoop ook dat ze zeggen dat ik
een prins was voor jong en oud, groot en klein.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in
2018?
Een naam ga ik niet noemen, want er zijn
meerdere kandidaten die méér dan geschikt
zouden zijn om prins te worden. Ik gun het dan
ook iedereen. Het is een fantastisch gevoel en
je maakt het maar één
keer mee in je
leven.

Tiën jaor
bej de raod
waas sjoën,
mer deze vastelaovend
wurt
boetegewoën!

In streekmuseum ’t Land van Peel en
Maas vindt op zondag 19 februari een
rondleiding door Jacques Cuijpers plaats.
De rondleiding gaat langs de expositie
Peel en Maas in oude kaarten die de heer
Cuijpers zelf samengesteld heeft. Ook op
zondag 26 maart en maandag 17 april zijn
er rondleidingen.
De expositie toont diverse goed gecon
serveerde oude (land)kaarten uit het land
van Peel en Maas. Veel van de gepresen
teerde kaarten tonen aan hoe eeuwenlang
strijd is gevoerd over grenzen in deze streek.
Deze grenstwisten staan centraal tijdens
de rondleidingen van de heer Cuijpers.
Daarnaast toont de expositie diverse
unieke (land)kaarten, zoals de bekende
Peutingerkaart, gebruikt als routeplanner in
de Romeinse Tijd.
In het museum is ook een speciale
wisseltentoonstelling over schansen in Peel
en Maas te zien. Dit naar aanleiding van de
reconstructie van de vroegere boerenschans
‘De onderse schans’ in Helden. Tijdens de
Tachtigjarige oorlog en ook daarna moesten
de bewoners soms vluchten voor plunde
rende troepen en zich ter verdediging achter
de schans verschuilen. Het streekmuseum is
gevestigd in gemeenschapshuis Kerkeböske
in Helden. Het is iedere woensdag en zondag
tussen 13.00 en 17.00 uur geopend voor
publiek. Kijk voor meer informatie op
www.museumpeelenmaas.nl

Koebergbal
Baarlo
Jong Nederland Baarlo organiseert op
vrijdag 17 februari het Koebergbal.
Het jeugdbal vindt plaats in blokhut
De Koeberg. Samen met prins Daan en
jeugdprinses Dirkje wordt feest gevierd.
Gedurende de avond zijn verschillende
optredens te zien van Baarlose artiesten.
Ook worden de prins en prinses van Jong
Nederland Baarlo bekendgemaakt. Het
feest is voor de kinderen van 7 tot 10 jaar
tussen 19.00 en 21.30 uur. Voor kinderen
van 11 tot en 13 jaar duurt het iets langer,
tot 22.30 uur. Kinderen van 13 jaar en ouder
mogen feestvieren tot 00.00 uur.
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De tiende editie van het Vreug Vastelaoves Konzert vindt plaats op
donderdag 23 februari. Plaats van handeling is de theaterzaal van DOK6 in
Panningen. De bekende artiesten Minsekinder, Sjraar Peetjens en Ton Engels
komen een optreden verzorgen.
De traditie van het concert begon in
2008 in DOK Café en groeide in de loop
der jaren uit tot een sfeervolle avond
in de grote zaal van DOK6. De avond
staat in het teken van vastelaovesleed
jes die live gezongen worden door
Minsekinder en een tweetal gastmuzi
kanten.

Levende legende
Misschien wel het hoogtepunt
van de avond is het optreden van
Sjraar Peetjens. “Sjraar, 94 jaar
inmiddels, is de nestor van het Venlose
Vastelaovesleed en een levende
legende”, zo schrijft de organisatie.
“Veel van de nog altijd populaire
klassiekers uit de vorige eeuw werden
gezongen door hem.” Voorbeelden
van nummers van Peetjens zijn:
‘Och waas ik maar beej moder thoès
gebleve’, ‘Waat is de natuur toch riek

Merie’ en ‘De Wuiles’. Ook muzikant
Ton Engels is weer van de partij.
“Ton is een van de beste vertolkers
van het Limburgstalige lied en, zoals
velen uit deze regio, ook opgegroeid
met de liedjes uit het rijke Venlose
vastelaovesrepertoire”, aldus de
organisatie. “Minsekinder zelf behoeft
in Peel en Maas geen introductie meer.
Al meer dan vijfentwintig jaar staat
deze Venlose band op de planken en
pakken ze iedereen in met hun mix van
dialectteksten, swingende salsa, lome
reggae, romantische ballades en een
vleugje rock ’n roll.”
De organisatie beschrijft de avond
als een concert voor iedereen die
van vastelaovesmuziek houdt en die
geen zin heeft in de verkleedpartijen,
polonaises en andere formaliteiten.
De zaal gaat om 20.30 uur open en het
programma begint om 21.30 uur.

Receptie Beringse
prins Roger
De receptie van prins Roger I van carnavalsvereniging De Beringse Kuus
vindt plaats op zaterdag 18 februari in Kuuzetempel De Wieksjlaag in
Beringe. Eerder op de dag gaan de prins, vorst en bestuur op het traditionele
ziekenbezoek. Ook het opgeven voor de carnavalsoptocht en het Jeugd van
Vreugerbal komen er weer aan.
De receptie van Roger en het
jeugdprinsenpaar Luuk en Tess begint
om 20.11 uur in De Wieksjlaag.
Voorafgaand aan de receptie worden
om 19.00 uur erelid Ad Hoeks en
1x11-jubilaris Ruud Theeuwen gehul
digd. Dj’s Leon en Menno verzorgen
de muziek. In de ochtend van zaterdag
gaan de prins, vorst en het bestuur
van De Beringse Kuus op bezoek bij
de mensen die de vastelaovend zelf
niet kunnen bezoeken vanwege ziekte.
Er wordt hen een fruitschaal aangebo
den die is gefinancierd door de verkoop
van donateurskaarten voor de zittingen.
Het ziekenbezoek is afgestemd met

vrijwilligersorganisatie De Zonnebloem.
Opgeven voor de optocht in Beringe
is ook mogelijk op zaterdag 18 februari.
Tussen 13.00 en 14.00 uur kunnen de
deelnemers zich in café De Nabber
aanmelden voor de optocht. De optocht
trekt op zondag 26 februari vanaf
15.11 uur door de Beringse straten.
Neem voor meer informatie contact op
met Roy van Ninhuys. Het Jeugd van
Vreugerbal vindt plaats op woensdag
22 februari in De Wieksjlaag. Er wordt
gestart met een koffietafel en aanslui
tend is er volop amusement met onder
andere een optreden van vrouwen
joekskapel Mingelmoos.

Vijf initiatieven

Nieuwe tarieven
dorpsvervoer
De vrijwillige dorpsvervoerders in Peel en Maas rijden in 2017 weer
gewoon door de kernen om ouderen en minder mobiele inwoners te
vervoeren. Sommige van de dorpsvervoerders hanteren sinds het begin van
het nieuwe jaar ook een nieuw tarief voor de ritten. Gebruikers moeten daar
naar informeren bij het reserveren van een rit, raden de gezamenlijke
vervoerders aan.
In Peel en Maas zijn vijf initiatieven
actief die elk hun eigen vervoermid
delen hebben om inwoners van de
gemeente thuis op te halen en weer
thuis te brengen. De ritten gaan bij
voorbeeld naar dorpsdagvoorzieningen
of andere bestemmingen in Peel en
Maas of directe omgeving.
Voor de vervoerder Grashoek,

Beringe, Koningslust kan contact opge
nomen worden via 06 41 52 68 86.
Bij Helden, Egchel, Panningen kan
dat via 06 42 04 70 75, in Meijel
via 077 466 32 15 en in Kessel en
Kessel-Eik via 06 27 03 03 70 of
06 30 87 41 15. Voor de Wensbus
Baarlo-Maasbree kan gebeld worden
naar 06 24 37 02 03.

CV Kuus oeht Kepèl Panningen

Vreug Vastelaoves
Konzert in Panningen

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

Tiende editie
Wae winse

prins Marcel I
en idderein unne
fantastische
vastelaovend
toe….

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

Proﬁciat
prins Marcel I
VROUWENMODE Panningen

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

Proficiat
prins Marcel
Patrick III
bouten-groep.nl

We winse Prins Marcel I en idderein
unne sjoene carnaval toe

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

Proﬁciat prins Marcel I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
WAE WINsE PRINs MARCEL
UNNE sJoëNE vAstELAovENd!

PANNINGEN / RAADHUISSTRAAT 160 / T. 077 - 307 1791 / Info@leenDeRSgIelen.nl
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11 vragen aan prins Marcel I

‘Nog voordat ze mij de vraag hadden
gesteld, zei ik al ja’

Wie ben je?
Ik ben Marcel Klompen en ik ben 45 jaar oud. Ze noemen mij ook
wel Shoe of Woodenshoe, vanwege mijn achternaam. Ik woon
samen met Inge Hendriks en ik heb twee kinderen. Zoë is achttien
jaar en Liam is zestien jaar. Inge en de kinderen vinden het super
dat ik prins ben en zijn ontzettend trots. Aan de ene kant kennen
mensen mij als feestnummer bij Jong Nederland Panningen en
aan de andere kant iemand die van alles regelt. Ik ben regelmatig
te vinden in een café, op het terras of in een restaurant.

Waar werk je?
In januari dit jaar ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf,
Apendi meubilair. Ik maak diverse meubels op maat, ontwerp
en maak keukens, doe interieurprojecten en houd me bezig met
houtbewerkingen.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Die zijn er zoveel. Maar de optocht in Blerick met de Rampe
tampers, een slagwerkgroep, was heel erg mooi. Helemaal bijzon
der was dat we daar een tweede plaats behaalden bij de wagens.

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

Wat was je eerste reactie toen je gevraagd werd prins
te worden?
“Yes, eindelijk!”, was mijn eerste reactie. Dat was een ongeloof
lijk mooi moment. Vele jaren werd ik al genoemd in het dorp
en nu mocht ik het dan echt worden. Peter Verlinden belde mij
om 23.00 uur of hij en de rest van de commissie langs mochten
komen. Natuurlijk mocht dat. Met een paar man kwamen ze langs
en nog voordat ze binnen waren en de vraag gesteld hadden,
zei ik al volmondig ja.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste naar uit?
Mijn eigen receptie en de Bonte Boete Belaeving zijn de twee
evenementen waar ik het meeste naar uit kijk. De optocht lijkt
me ook fantastisch en de onthulling was al een heel intense
ervaring.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Voor mij betekent dit een hele week genieten met vrienden,
muzikanten, kennissen en iedereen die het met mij viert.
Even nergens aan denken en alleen maar lachen, praten, bier
drinken en lekker eten. Al doe ik dit al sinds ik met mijn vrienden,
dus zonder ouders, op stap mocht.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het werk of neem
je even vrij om bij te komen?
Tijd om vrij te nemen heb ik helemaal niet. Tenminste, niet direct
na de vastelaovend. Eerst moet ik zorgen dat café MOMUS weer
open kan. Daarna plan ik een dag of drie vrij om alles even te
verwerken, na te genieten en de accu weer op te laden.
Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen houden?
Door gewoon te doen en te reageren als alle andere jaren dat
mijn naam in de wandelgangen werd genoemd. Ook dit jaar weer
waren er mensen die zeiden “dit jaor weurs dich prins”. Tsja,
ik zei dus maar weer dat dat zou kunnen, want “weam wet?”.
Waar moet een goede prins volgens jou aan voldoen?
Er is niet één specifiek iets waar een goede prins aan moet
voldoen, denk ik. Iedere prins is op zijn eigen manier wel goed.
En het is nu eenmaal zo dat de ene prins je misschien meer
aanspreekt dan de ander. Als ik toch iets moet noemen, denk ik
wel dat je een beetje muzikaal moet zijn, genoeg moet kunnen
drinken, genoeg energie hebben en van de vastelaovend moet
houden zoals je van een persoon kan houden.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins herinneren?
Ik hoop dat mensen mij herinneren als iemand die oprecht is en
uit het vastelaovesvolk komt. Iemand die het vastelaovesgeveul
met iedereen om zich heen gedeeld heeft.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in 2018?
Dat zou Tim Stevens wel eens kunnen zijn. Maar alle gekheid
op een stokje, ik denk dat het iemand moet zijn die er klaar
voor is en het gevoel en enthousiasme goed kan overbrengen
en delen. Alleen dan kan iedereen op en top meegenieten en
daar draait het om.

Lach, laef en
geneet, det makt ut
laeve gaaf.
Kepèl, drej maol
alaaf!

www.lenders-tegelwerken.nl

Marcel, Proficiat en veul lol en plezeer!
www.cafepierke.nl

PROFICIAT
MARCEL !!
WAT LÖÖK…

PRINS ARNO I GEFELICITEERD NAMENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
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Wij wensen
Prins Arno
proficiat!
Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree
T 077 465 12 04 www.restaurantboszicht.nl
Restaurant is tijdens de carnaval normaal geopend

Proﬁciat prins Arno I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Proficiat prins Arno I
en adjudanten Erik en Gies!

WEEj WinSE PRinS ARnO
‘nnE SCHOënE vEStElAOvEnd!

Wij wensen jullie een fantastische carnaval toe!

Maasbree

Heierveldlaan 10 077 465 16 16

Wij hebben normale openingstijden tijdens de carnaval

MAASBREE / DORPSTRAAT 1 / T. 077 - 465 2975 / GEOPEND: 13.00 - 17.00

“De plank raak geslaage!”
Van herte Prins en Adjudante!

www.parketeninterieur.nl

Gebr. Hermans B.V.

CV D’n Hab Maasbree

Uw totaalpartner van zaai tot oogst

Proficiat Arno,
Erik en Gies

Weej winse
Prins Arno I
en
adjudanten
Gies en Erik
www.rijschoolrenske.nl
unne schoë
ne
Lijsterbesstraat 6,
Wij
en onze medewerkers
:LMHQRQ]HPHGHZHUNHUVZHQVHQX
vewensen
stelaovend
5993 XJ Maasbree
!

onze Prins Chris II proficiat
SUHWWLJHIHHVWGDJHQ
enWijeen
fantastische
carnaval
toe.Arno
Alaaf!
enHQHHQ
onze
medewerkers
wensen Prins
I
JH]RQG6
en adjudanten veul plezeer mit de vestelaovend!

06 23 28 28 54 of 06 23 00 02 79

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

Ren vur
dien laeve,
Hermans kump!!!

Hey, ‘t
geit neët öm
de traktor,
mar om dae
wage.....
unne van
Gebroeders
Hermans!
250 pk...

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

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

oI
n
r
A
s
n
i
r
p
Proficiatdjudanten
en a
es
Erik & Gi

www.hermanvaessen.nl
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Comédienne
Christel de Laat
De theatershow van Christel de Laat is
vrijdag 17 februari te zien bij DOK6
Theater in Panningen. De Brabantse
comédienne vertelt hoe ze ‘past’.
Christel de Laat hoorde bij die kinderen
die niet konden aangeven wat ze later wilde
worden. Niet omdat ze het niet wist, maar
omdat ze alles wel wilde worden, alles vond
ze leuk. Hoe sterk zij ook dacht dat ze elk
beroep kon uitoefenen, de wereld dacht daar
anders over: ‘U past niet in ons team, u past
daar niet in’. In haar eerste show laat Christel
zien hoe ze wel ingepast had kunnen
worden. Niet gangbaar, niet logisch, soms
ongehoord, maar wel gezellig en grappig.
Het optreden begint om 20.15 uur. Kijk voor
meer informatie op www.dok6.eu

Toneelvoor
stelling PAAZ

11 vragen aan prins Arno I

‘Een goede prins is vestelaovend
vierder in hart en nieren’
Wie ben je?
Ik ben Arno Hermans en ik ben 5x11 min zeven
jaar oud. Ik ben getrouwd met Wendy en we
hebben een hond, Blitz. Motorrijden, kaarten
met vrienden en wandelen met Blitz zijn enkele
van mijn vele hobby’s.
Waar werk je?
Nadat ik de Middelbare Technische School, de
MTS, heb afgerond ben ik thuis in het bedrijf
begonnen als loonwerker. Nu run ik samen met
mijn broer en neef Loonbedrijf Gebr. Hermans,
ook wel bekend als ‘die van Gies’.
Wat is je mooiste carnavalsherinnering?
Wat mij het meeste is bijgebleven, is de boeren
bruiloft van onze buurt in 2014. We noemden
onszelf toen ‘Boore vreejstaot ’t Heeske’ en
hebben er een schitterend feest van gemaakt
met alle buurtbewoners.
Wat was je eerste reactie toen je gevraagd
werd prins te worden?
Die avond zat ik samen met Wendy op de bank
een film te kijken, toen om 21.33 de telefoon
ging. Ik weet het nog precies. Toen ik zag dat
het Bart was, wist ik genoeg. Die zal wel prei
willen gaan telen. Ik hoefde er niet lang over

na te denken, het is voor mij echt een eer om
gevraagd te worden.
Waar kijk je deze regeerperiode het meeste
naar uit?
Dat is lastig. Alle momenten zijn speciaal,
maar als ik dan tóch moet kiezen is het wel de
optocht. Dit blijft het hoogtepunt van de hele
vestelaovend. Zeker als je bedenkt hoeveel
werk en humor hieraan vooraf gaat. En dan de
ontlading met de prijsuitreiking, want dan barst
het feest écht los.
Wat betekent ‘vastelaovend’ voor jou?
Zonder vestelaovend is het jaar voor mij niet
compleet. Het is er bij ons thuis ook met de
paplepel ingegoten. Vroeger deed de hele buurt
nog met de optocht mee en vielen wij ook vaak
in de prijzen. Later ging ik met de vrienden
op stap. De laatste jaren ben ik zelf actief bij
de optochtcommissie en daardoor wat meer
betrokken bij de optocht en de vestelaovend.
Ga je na de vastelaovend meteen aan het
werk of neem je even vrij om bij te komen?
Het liefst zou ik een paar dagen vrij nemen.
Of dat gaat lukken ligt voor een groot
gedeelte aan het weer.

PROFICIAT!
WWW.RUUDVERHAAG.NL

Hoe heb je je aanstelling geheim kunnen
houden?
Ik heb het geheim kunnen houden door niet
alles te vertellen, wat soms wel heel erg lastig
was.
Waar moet een goede prins volgens jou aan
voldoen?
Een goede prins moet in mijn ogen allereerst
een echte vestelaovendvierder zijn in hart en
nieren. Waar die prins verder nog aan moet
voldoen, weet ik pas op Aswoensdag als ik het
zelf allemaal heb meegemaakt.
Hoe wil je dat mensen zich jou als prins
herinneren?
Gewoon zoals ik ben. Het hoeft niet gekker te
worden.
Wie zou jouw geschikte opvolger zijn in
2018?
Iedereen met het vestelaovendshart op de
goede plaats is in mijn ogen een geschikte kan
didaat. Dat kan dus iedereen
zijn. Wie het wordt,
laat ik aan de prin
sencommissie
2018 over.

‘t Wuürt
neet later
maar vruuger,
5x11
toemâr gaas
op dae zuuger

De toneelvoorstelling PAAZ, naar het
boek van Myrthe van der Meer, wordt
zaterdag 18 februari opgevoerd in het
DOK6 Theater in Panningen. Actrice en
cabaretière Yora Rienstra speelt de rol
van Emma.
Als Emma van de ene op de andere
dag opgenomen wordt op de psychiatrische
afdeling van een ziekenhuis, de Paaz, weet
ze één ding zeker: hier is een fout gemaakt.
Ze heeft een goed leven, dus dat ze dood
wil kan dan toch geen probleem zijn? Het is
het begin van Emma’s zoektocht door de
absurde wereld van de psychiatrische kliniek,
met al haar regels, pillen en diagnoses. Een
zoektocht naar de uitgang, maar vooral naar
zichzelf. Tijdens haar reis langs vreemde
patiënten en nog vreemdere therapeuten,
depressieve kerstballen en onverwachte
vriendschappen, begint Emma te beseffen
dat ze hier niet voor niets zit, en dat zij de
enige is die kan bepalen of, maar vooral ook
hoe ze ooit de paaz weer verlaat. ‘PAAZ’
is een solovoorstelling vol humor, die de
donkere kant van de psychiatrie echter niet
schuwt. De voorstelling begint om 20.15 uur.

Zevende Britse
Boëte Zitting
Het pleintje naast het Mafcentrum in
Maasbree wordt op zaterdag 18 februari
vanaf 13.00 uur weer omgetoverd worden
tot joekstempel. Het is dan tijd voor de
zevende editie van de Britse Boëte
Zitting.
De Britse Boëte Zitting wordt gepre
senteerd door Silvio Giesen. Joekskapel
De Eierjônge en Toemârop warmen de
menigte op. Na de officiële opening zijn
er optredens van onder andere joekskoer
Veur de Joeks uit Maasbree, Sjots, Sjeif en
Oeht de Maot uit Koningslust en dansgarde
D’n Hab uit Maasbre. Ook treden Jonk
belaege uit Beringe, De Kruumels uit Egchel,
H4 en Veul plezeer uit Horst op. Zij worden
gevolgd door de Aod Prinse uit Panningen.
Rond 15.00 uur is het podium onder
andere voor de Veteranen uit Koningslust
en ’t Booregezelschap met Lisette en
Mark. Ook de Leedjesaovend-winnaar
2017 Marieke en Jan Tim en LVK-finalist
De Breurkes uit Panningen treden op. Pats
Light uit Grubbenvorst sluit de buitenzitting
af. Vanaf 18.00 uur gaat het feest verder in
het Mafcentrum. Kijk voor informatie op
www.britseboetezitting.nl of op Facebook.
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Agenda t/m 23 februari 2017
do
16
02

Jantje Beton-collecte

vr
17
02

Repair Café Maasbree

Vogelmarkt

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: Bibliotheek Maasbree

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

Wafelverkoop

Opgave optocht carnaval

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: De Zonnebloem afd. Helden
Locatie: supermarkt Plus Helden

Tijd: 11.00-12.30 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: zaal De Houbereij Panningen

Limburgse Indoor
Kampioenschappen springen

Carnavalsdisco

Limburgse Indoor
Kampioenschappen springen

(t/m vrijdag 24 februari)

Tijd: hele dag
Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: huis-aan-huis in Maasbree

Tijd: 18.30-20.15 uur
Organisatie: jeugdvereniging De Hobbits en Stichting
Kindervakantiewerk Kessel
Locatie: clubgebouw Os Knip Schijfweg-Zuid Kessel

Receptie
prins Stan I en prinses Eefje I

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

Receptie jeugdprinsentrio en
carnavalsavond

Rondleiding streekmuseum

FF-Bal

Tijd: 13.00 en 17.00 uur
Locatie: streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in
Kerkeböske Helden

Heilige carnavalsmis

Verkoop carnavalskrant
jubileumeditie

Tijd: 17.30 uur
Locatie: kerk Panningen

Tijd: hele dag
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: huis-aan-huis in Meijel

Receptie prins Roger I
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Kinjeractie Kessel

Het boeremoosbal van carnavalsvereniging
De Kook uit Baarlo vindt plaats op zaterdag
18 februari. Zaal Unitas is de plaats van handeling.
De zaal gaat om 20.11 uur open. Als eerste is het
gezelschap van vorig jaar aan de beurt om het
‘kiendje’ te laten kijken. Hoe ziet de liefdesbaby van
bruid Anke van den Eertwegh en bruidegom Christan
Smedts van het BaolderkèrRace-gezelschap van 2016
eruit? Daarna wordt het nieuwe boerengezelschap
bekendgemaakt. Wie van het nieuwe gezelschap
Die Boeruh zullen er tijdens de ‘boerebroelef’ op
dinsdag 28 februari in het onecht met elkaar worden
verbonden? (Foto: Sanne Ottenheijm Fotografie)

Tijd: 13.33 uur
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Tijd: 17.20 uur
Locatie: kerk Koningslust

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Kelder jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Boeremoosbal
Baarlo

Britse Boëte Zitting

Tijd: 12.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: mis in kerk, receptie in gemeenschapshuis
Kessel-Eik

Carnavalsmis

Binkenavond

Tijd: hele dag
Organisatie: Jong Nederland Baarlo
Locatie: huis-aan-huis in Baarlo

Heilige mis en receptie
prins Rob IV en prins Tony I

Receptie prins Jeu I
Tijd: 14.49 uur
Organisatie: CV Dörper Kuus
Locatie: café De Zoes Helden

Receptie prins Mees I

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Aod Wieverpromotieteam
Locatie: café De Boesjer Kessel

(t/m donderdag 23 februari)

50+-carnavalsmiddag

Verkoop ‘Eikkatergazet’

Aod Wieverbal

Jantje Beton-collecte

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

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët, RKMSV, Peelpush en
MD Meijel
Locatie: sportpark De Starte Meijel

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

Tijd: hele dag
Organisatie: Stichting Boerebroelof Kessel
Locatie: huis-aan-huis Kessel

Verkoop vastelaoveskrant

Tijd: 12.00 uur
Organisatie: PV De Cavaliers Helden
Locatie: manege De Vosberg Panningen

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

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaeskes
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

za
18
02

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: PV De Cavaliers Helden
Locatie: manege De Vosberg Panningen

zo
19
02

Boeremoosbal
Tijd: 20.11 uur
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Wandeling Grote Heide
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: Jeugd en Natuur Maasbree
Locatie: vertrek vanaf Kennedyplein Maasbree

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

wo
22
02

Optreden vrouwengroep Abafazi
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Lezing Meijelse bijnamen
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: heemkundevereniging Medelo
Locatie: educatief centrum Truijenhof Meijel

do
23
02

Lezing over interieur
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Kessel 2.0
Locatie: café Biej Ton & Marij Kessel

Vertoning balletvoorstelling
Woolf Works
Tijd: 20.00 uur
Locatie: DOK6 Cinema Panningen

Vreug Vastelaoves Konzert
Tijd: 20.30 uur
Locatie: DOK6 Panningen

16
02

service 29

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

|

pet.horst@home.nl

|
|

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

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

Boerenbruidspaar Kessel gepresenteerd
Vriendengroep De Verkesboere uit Kessel heeft zich zaterdag 11 februari gepresenteerd als het
nieuwe boerebruiloftsgezelschap bij gemeenschapshuis De Paort in Kessel. Het boerenbal werd
georganiseerd door Stichting Boerebroelof Kessel. Feestband Sjloetingstied trad die avond op.
Bruidegom André Dings en bruid Monique Teeuwen-Vestjens worden tijdens carnaval in de onecht met
elkaar verbonden. De boerenbruiloft vindt dinsdag 28 februari plaats op de Markt in Kessel.

Parochie Beringe

Parochie Koningslust

Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
Doopviering 16.00 uur: Ellucy-EveneyDanley van Heugten
Zondag 19 februari
H. Mis 9.30 - koor t.i.v. Mien DriessenTimmermans (zeswekendienst); Henk
Schrijnwerkers (jaardienst).
Woensdag 22 februari
H. Mis 09.00 uur sacristie.

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81.
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
H. Mis b.g.v. carnaval 17.30 uur
t.i.v. Hay Boots (jaardienst); Nelly
Verhaegh-Gommans (jaardienst)
Zaterdag 25 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
Geen H. Mis
Zondag 26 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek

Drie ‘zorgzusters’ van Kessel-Eik
Het prinsentrio van 2009 betreedt jaarlijks het podium tijdens de bonte avond in Kessel-Eik. Ook dit
jaar stonden oud-prins Eugène van der Linden en oud-adjudanten Lorenz en Twan eind januari klaar om
een act te verzorgen rondom het thema van dit jaar: De zorg in Kessel-Eik. “Als drie zusters die zogenaamd een eigen zorgvoorziening in het dorp gaan opstarten, hebben we alles op de hak genomen”,
laat Eugène weten. Omdat gemeente Peel en Maas uiteindelijk ook in Kessel-Eik zelf de afval-inzameling wil gaan verzorgen, werd er in het dorp alvast een incontinentiecontainer geplaatst. De zorgzusters
van de bonte avond hebben deze ‘officieel’ geopend.

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
H.Mis 19.00 uur Carnavalsmis t.i.v.
Tinus Spreeuwenberg (jaardienst),
Theodora Schoeber (verj) en zoon
Wiel Spreeuwenberg; Mie WillemsKessels (zeswekendienst); Lev. en
overl. leden C.V. De Graasvraeters;
Overl. leden KBO Grashoek in het
afgelopen jaar: Noor van NieropGommans, Jeanne Steeghs-Lormans,
Fons Reijnders, Herman Gielen,
Jan Goeden, Wiel v.d. Sterren, Piet
de Lauw,Ria Zegers-Zijlmans, Annie
Sonnemans-v.d. Ven, Wiel
v. Grimbergen, Mie Willems-Kessels

Parochie Helden

Nieuw prinsentrio basisschool De Horizon
Basisschool De Horizon in Grashoek maakte onlangs het nieuwe prinsentrio bekend. Prins Milan,
prinses Anouk en vorst Job heersen de komende vastelaovend over de leerlingen van de basisschool.
Ze hebben als spreuk ‘Mit groep 8 aan de macht, viere weej vastelaovend op volle kracht!’.
De Grashoekse scholenoptocht staat dit jaar voor vrijdag 24 februari op de planning. Het thema is
‘fiëstbiëste’. De optocht start om 13.33 uur en gaat via de Pastoor Kengenstraat naar de Hennepstraat,
Johan Spruijtstraat, Vlasstraat, Pastoor Vullinghsstraat en Helenaveenseweg.

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
H. Mis vw carnaval 17.30 uur m.m.v.
De Dörper Blaozers t.i.v. leden en
overl. leden Dörper Kuus
Zondag 19 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Dré Hesen (zeswekendienst); Nellie
Nijssen-Joosten (verj); Jo van den
Beuken-Korsten (jaardienst/verj);
Nel en Piet Wilms-Hendriks, kleinzoon
Dennis en overl. fam. Wilms-Hendriks
(verj).

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 16 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle parochianen
09.30 uur-10.00 uur Stille Aanbidding
Zaterdag 18 februari
Geen H. Mis
Zondag 19 februari
H. Mis 11.00 uur – herenkoor t.i.v.
Antoon Janssen, Drika JanssenSchreurs, Jan Janssen en Annie v.LeeJanssen (gest.jaard) en Piet Janssen
en Danée Janssen; Pierre Nelissen
(coll); Ter nagedachtenis aan overl,
fam.; uit dankbaarheid
Maandag 20 februari
Stille Aanbidding 18.30 uur
Rozenkrans 19.00 uur
Dinsdag 21 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 23 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. zuster Gratia
09.30-10.00 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
Zaterdag 18 februari
H. Mis 19.00 uur – blaaskapel
De Dorstvlegels t.i.v. lev. en overl.
leden carvavalsver. De Kuus oeht
Kepèl; Jo Leijssen (jaardienst) en
fam. Leijssen-Strijbos; Lies Weekers;
Silvester Janssen, Maria Smeijsters,
Jozef Janssen, Wiel Hendrix en Beb
Hendrix-Janssen en Hubert Janssen;
Raffaele Coppola (coll); Jo Ramaekers
(b.g.v. verj.)
Overleden:
Jo Lenders, 77 jaar,
Nel Grijmans, 84 jaar
Wiel Koopmans, 92 jaar
Zondag 19 februari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur

Tummers

Enthousia st,
ga stvrij & betrouwbaar!

NIEUW IN HEYTHUYSEN!
Onze nieuwe winkel op de Dorpstraat 82 is 7 dagen per week geopend!

ALLE
S
L
E
K
WIN
N
E
R
E
I
V
!
T
S
E
E
F

12 49
3 ’’
cm

Alle ﬁlialen vieren feest mee! Kom langs voor feestelijke acties!

FEESTPRIJS!

1099,-

LED-TV / UE49KU6670

4K

745,-

ULTRA HD

GRATIS BEZORGD
& GEINSTALLEERD!

FEESTPRIJS!

799,-

695,-

WASMACHINE / WDA111

49 inch (123 cm) t 4K Ultra HD resolutie t Curved design t 1600 PQI t UHD Picture Engine
t Bioscoopervaring dankzij HDR Pro t 2 USB- en 3 HDMI-poorten t DVB-TCS2(T2 Ready)
t

t Energieklasse A+++ t Vulgewicht 7 KG t Snelheid 1400 t/pm t Resttijdindicatie
t Behoedzame wasbehandeling met de SoftCare-trommel t Watercontrol system

Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

www.eptummers.nl

Nieuw!

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond (Retailpark)
T. 0475-425262

Nieuw!

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Al onze winkels zijn
elke zondag geopend!
Roermond: 11.00 - 17.00
Overige vestigingen: 12.00 - 17.00

TUMMERS MAAKT HET VERSCHIL - ENTHOUSIAST, GASTVRIJ EN BETROUWBAAR!

