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Maas claimt
Baarloos grondgebied
Geen veerpont en een verdronken strandje. Door het gestegen peil van rivier de Maas werd het veerpont tussen Baarlo en Steyl uit de vaart genomen en verdween het
in 2016 aangelegde ‘Baolder beach’ aan de Maasoever in Baarlo onder het wateroppervlak. Enkel door het houten bord en de twee houten banken was nog te zien waar
het strand zou moeten liggen. Ook in Kessel verdween een gedeelte van de oever onder water. Door regen en smeltend sneeuw in onder andere de Belgische Ardennen
steeg het waterpeil van rivier de Maas de afgelopen dagen. Daardoor steeg ook het waterpeil bij diverse beken. Waterschap Limburg zette dinsdag 3 januari daarom meer
pompen klaar bij onder meer de Kwistbeek in Baarlo, zodat eventueel overtollig water sneller afgevoerd kon worden. Volgens het waterschap is het hoge water normaal
voor deze tijd van het jaar, maar de organisatie liet weten wel alert te blijven op de afvoeren. Bij hevige regenval zou het waterpeil nog meer toe kunnen nemen.
Gemeente Peel en Maas liet vrijdag 5 januari nog weten geen problemen te verwachten in de kernen.

Herinrichting omgeving Huis van de Gemeente

‘Wilhelminapark Panningen moet belevingspark worden’
Het Wilhelminapark aan de Parklaan in Panningen, nabij het gemeentehuis, moet weer een bruisend
belevingspark worden wanneer de omgeving wordt heringericht. Dat vindt een aantal belangstellenden die
dinsdag 9 januari naar de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente in Panningen was gekomen.
De voorkeur van de betrokken
TIP-groep, bestaande uit het
centrummanagement, IVN Helden,
de heemkundevereniging,
ondernemers en omwonenden, gaat
uit naar het duurste plan. In dat plan
wordt het park groter, komt een
grotere parkeerplaats in het
Wilhelminapark, wordt een terras
aan het Huis van de Gemeente bij de
bibliotheek gerealiseerd, wordt de

Wilhelminastraat verlegd en het aantal
parkeerplaatsen aan het
Wilhelminaplein verminderd.
Daarnaast staat in het plan onder
andere meer groen gepland, wordt het
plein voor het gemeentehuis
uitgebreid en worden de Schoolstraat
en de ingang van de Markt aangepast.
In totaal zou dit plan 2,2 miljoen euro
moeten gaan kosten, het dubbele van
de 1,1 miljoen euro die enkele jaren

geleden beschikbaar werd gesteld
door de toenmalige gemeenteraad.

‘Wilhelminapark
verloedert’
Tijdens de beeldvormende vergadering op dinsdag 9 januari konden
aanwezigen in gesprek met gemeenteraadsleden over de drie plannen
die liggen voor de herinrichting. Er

werden ideeën uitgewisseld en tips
aangedragen over onder andere het
parkeren en het groen. Aanwezige
Panningenaren en omwonenden
van het gemeentehuis gaven aan
dat meer groen essentieel is voor de
beleving van het centrum.
“We moeten van het park weer
een belevingspark maken”, aldus een
bewoner van de Parklaan. “Het park
is altijd voor iedereen geweest,
maar de laatste jaren is het erg aan
het v erloederen. Ik woon er al bijna
35 jaar tegenover en in die tijd is
er nauwelijks of niks aan gebeurd.

Mijn voorstel aan de raad is ervoor
zorgen dat de jeugd het park leert
kennen door er regelmatig activiteiten te laten organiseren, eventueel
het poppodium terug te brengen
en ervoor zorgen dat hangjongeren er ’s avonds niet graag meer
komen.” Een andere aanwezige
pleitte ook voor meer beleving.
“Er horen kunstwerken thuis tussen
dat groen en dat mis ik nog in de
plannen. Dat vind ik heel belangrijk
voor een betere beleving van en in
het park.”
Lees verder op pagina 04
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Onderzoek naar vervoer op afroep

‘Kijk naar de behoefte van reizigers’
“Het is een hype op het platteland om vraaggestuurd openbaar vervoer aan te bieden, maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de reizigers.” Dat zegt student Sjors de Ridder. Hij doet onder andere in de
Peelregio onderzoek naar de behoeften van reizigers op het gebied van
vervoer op afroep.

Bijlagen
U vindt deze week in HALLO
de volgende bijlagen:
Bakkerij Ummenthun
gehele gemeente

Colofon
HALLO Peel en Maas
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naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
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De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
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aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Sjors de Ridder, student ruimtelijke planning aan de Wageningen
Universiteit, doet een onderzoek naar
voorkeuren van gebruikers rondom
vraagafhankelijk openbaar vervoer
op het platteland. De Ridder onderzoekt twee regio’s. Deze koos hij op
basis van het gemiddeld beeld van
het Nederlandse platteland. Een van
de twee regio’s is ‘De Peel’, waar
gemeentes Peel en Maas, Venray
en Horst aan de Maas onder vallen.
Daarom heeft hij onder andere aan
dorpsraden in de gemeentes gevraagd
zijn enquête te verspreiden.

Resultaten naar
regiovervoerders
De student geeft aan dat er
in diverse regio’s in het land veel
initiatieven rondom vraaggestuurd
openbaar vervoer zijn opgericht.
“Om de Peel bereikbaar te houden,
zijn er in de loop der tijd verschillende
vervoersdiensten ontstaan”, vertelt
De Ridder. “Denk hierbij aan de
wensbus of -auto, de OV-shuttle,
regiotaxi en de lijntaxi. Op andere
plekken zijn weer heel andere
initiatieven, dat varieert. Ik onderzoek
de eigenschappen van elk systeem en
kijk welke er zijn en of er een optimale
samenstelling is.”
Hij kijkt daarbij vooral naar de
behoefte van reizigers: hoe ver van
tevoren willen zij hun vervoer maxi-

Sjors de Ridder verwacht de resultaten van zijn onderzoek in maart bekend te kunnen maken
maal reserveren? Wat willen ze
ervoor betalen? Hoe moeten routes
lopen en welke voertuigen zijn favoriet? Dorpsraden kregen onlangs een
verzoek om een enquête onder haar
inwoners te verspreiden. De resultaten wil de student terugkoppelen naar
regiovervoerders en gemeenten.

Sluiten keuzes Arriva
nog aan?
De Ridder heeft ook contact
gehad met de organisaties van de

wensbussen in de regio, zegt hij.
“Dat is ook een soort vervoer op
afroep, maar met een hele andere
organisatie. Ik heb de organisaties
van de wensbussen benaderd, zodat
ze zich niet overvallen voelen. Maar
de resultaten van het onderzoek
richten zich op algemene conclusies,
waaruit je mogelijk vervoerstypes
kunt afleiden. Er komt niet uit
dat vervoerders moeten kiezen
voor de ene of de andere vorm,
maar het onderzoek biedt wel
aanknopingspunten die laten zien wat

de gebruikers het liefste zien.”
De Peelregio is een interessante,
geeft De Ridder aan. “Arriva is hier
in 2016 begonnen en er zijn diverse
ontwikkelingen geweest. De vraag
is nu of al hun keuzes wel aansluiten bij de bewoners en of het vervoer
nog toereikend is.” De Ridder heeft
al voldoende reacties op zijn enquête
om uitspraken te kunnen doen, maar
“hoe meer reacties, hoe betrouwbaarder het onderzoek.” Geïnteresseerden
kunnen hun mening tot half januari
laten weten via een enquête.

Borrelen met de politie
Politie Peel en Maas houdt dinsdag 16 januari een buurtborrel voor inwoners van de dorpen Helden, Kessel en Kessel-Eik op het politiebureau in
Panningen. Dit met het doel agenten en buurtbewoners kennis met elkaar te laten maken.
De lokale politie-afdeling maakte
op Facebook een evenement aan,
waarin ze inwoners van de drie
dorpen uitnodigt voor een ‘borreltje’.

Ze doet dit in het kader van het project
Dorp van de maand, waar elke maand
andere dorpen centraal staan en wat
extra aandacht krijgen, zo schrijft

de politie. Het is de bedoeling dat
inwoners van de andere acht kernen
later dit jaar worden uitgenodigd.
Aanmelden voor de borrel kon tot

en met woensdag 10 januari via de
Facebook-pagina van Politie Peel
en Maas. De borrel vindt plaats van
19.00 tot 21.00 uur.

Rabobank versterkt
partnerschap
Centrum Manage
ment Panningen
Wim Evers en Jan Bouten van Centrum
Management Panningen en Thijs Janssen van
Rabobank Peel, Maas en Leudal hebben
vrijdag 5 januari een partnerschaps
overeenkomst getekend die de huidige
samenwerking voortzet en versterkt.
“Centrum Management Panningen heeft de
laatste jaren laten zien dat ze in staat is om
detailhandel, horeca en vastgoed te verbinden
en zo samen het hoofd te bieden aan diverse
uitdagingen”, aldus Janssen van de Rabobank.
Wim Evers: “Meer dan voorheen gaan we écht
samenwerken en dat is een mooie stap
vooruit.” (Foto: Jac Willekens)
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Auto-ongeluk in Baarlo door omgewaaide boom

Schutterij in Egchel dupe van storm
De storm die op woensdag 3 januari over Peel en Maas trok, heeft
vooral voor de schutterij van Panningen en Egchel, St. Leonardus, voor
veel problemen gezorgd. De zeven schietbomen op het terrein van de
vereniging in Egchel zijn allemaal onherstelbaar beschadigd en moeten
vervangen worden. In Baarlo waaide in de avonduren nog een boom om
waarna drie auto’s op de stam botsten.
De gezamenlijke schutterij voor
de dorpen Egchel en Panningen ligt
aan de rand van Egchel met veel

open weiland rondom het terrein.
Een plek waar de wind vrij baan heeft.
“De bomen hebben precies op de

foute manier gestaan ten opzichte
van de wind woensdag”, vertelt
penningmeester Wendy ReindersMeuwissen. Het terrein ligt al vele
jaren op dezelfde plek en nooit eerder
ging het mis voor St. Leonardus.
“Ik heb zelfs van andere schutterijen
nooit gehoord dat dit is gebeurd.
We hebben veel pech gehad.”

Zeker 5000 euro
schade
Het ijzerwerk dat aan de
onderkant van de palen zit, is bij
één van de bomen geknakt en bij de
andere zes palen te erg beschadigd
om nog te kunnen herstellen.
“Ze moeten allemaal vervangen
worden”, vertelt Wendy. “Dat komt
volgens onze eerste schatting
neer op een bedrag van zeker
5.000 euro. Een bedrag dat wij als
kleine vereniging niet zomaar op de
rekening hebben staan of zomaar
op kunnen hoesten. We hebben een
stormschadeverzekering, maar die
geldt alleen voor het gebouw en
de kogelvanger en die zijn allebei
onbeschadigd gebleven. Momenteel
wordt uitgezocht of we misschien
toch iets van de verzekering kunnen
krijgen, maar dat is nog niet zeker.
We zijn al aan het denken om op aan
andere manieren aan geld te komen.”
Er is haast geboden bij de vervanging van de bomen. In het weekend
van zaterdag 16 en zondag 17 juni

(Foto: Facebook Erna Achten)

staat namelijk een bondsfeest gepland
op het terrein van de vereniging.
“We zijn niet bang dat het bondsfeest
niet door kan gaan, maar het gaat
gewoon een heleboel extra geld en
werk kosten. We zullen er een hele
hoop uren in moeten gaan steken.”

Eén persoon gewond
in Baarlo
Ook in Baarlo zorgde de harde
wind voor problemen. De Baarlose
brandweer moest ’s middags net
na 16.00 uur al een keer uitrukken
omdat er dakpannen van een huis
de openbare weg opvlogen, wat
een gevaarlijke situatie opleverde
voor voorbijgangers. Samen met de

hoogwerker van brandweer Venlo
werd de situatie veilig gesteld. In
de avonduren moest het Baarlose
brandweerkorps nog een keer eruit.
Op de Napoleonsbaan Noord was
rond 20.45 uur een boom omgewaaid
en die was terecht g
 ekomen op het
fietspad en de weg die beide volledig
geblokkeerd raakten. Drie auto’s
konden de boom niet meer ontwijken
en botsten er bovenop. Eén persoon
raakte daarbij gewond en werd naar
het ziekenhuis vervoerd. Wederom
kwam de hoogwerker van brandweer
Venlo helpen met het oplossen van
het probleem. Met een kettingzaag
werd de boom kapot gezaagd en
kleingemaakt totdat de weg weer vrij
was voor het verkeer.

Love Awards publiekprijs

Kessels kasteel hoogst
gewaardeerde trouwlocatie
Kasteel De Keverberg in Kessel heeft onlangs de Love Awards publieksprijs gewonnen als hoogst gewaardeerde trouwlocatie van Limburg. Daarmee dingt het kasteel mee voor de landelijke award die op 1 februari
wordt uitgereikt.

(Foto: Wendy Reinders-Meuwissen)

(Foto: Wendy Reinders-Meuwissen)

In oktober 2015 opende het
gerenoveerde kasteel haar deuren.
“En we vallen zeer in de smaak bij
bruidsparen”, laat een medewerker
van het kasteel weten. “Niet alleen
door het unieke karakter, maar ook
door de warmte en gastgerichtheid

van het personeel en de vele
vrijwilligers die verbonden zijn aan het
kasteel.”
De Keverberg werd als hoogste
gewaardeerd in de categorie ‘Locatie
Limburg’. Op de tweede plaats
eindigde Kasteelhoeve De Grote

Hegge uit Thorn. Wat betreft het
aantal stemmen, greep het Kesselse
kasteel net naast de titel. De hoeve in
gemeente Maasgouw, waartoe Thorn
behoort, kreeg de meeste stemmen
en liet Kessel op de tweede plaats
achter zich.
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Impressie van ‘leefbaar plein’

Maasbree maakt keuze Kennedyplein
Het Kennedyplein aan de Dorpstraat in Maasbree laten zoals het is, of inrichten met mobiele groenbakken,
ziteilanden en waterspeelmogelijkheid. Dorpsoverleg Maasbree laat de keuze aan de inwoners van het dorp
over. Maasbreenaren kunnen hun stem uitbrengen via de poll op de Facebook-pagina van het dorpsoverleg.

ziteilanden met groen die verplaatsbaar zijn, zodat tijdens de kermis en
Ossefeesten het plein leeggeruimd
kan worden. De speelplaats op het
lager geleden deel van het plein en
het terras van horecagelegenheid
Bruiz worden met elkaar in verbinding gebracht door twee waterpompen. Kinderen kunnen hier zelf water
uit pompen. De zijde van de MFA en
de horecazaak wordt autovrij en aan
de zijde van de Kennedyflat komt een
blauwe parkeerzone met veertien
parkeervakken. Aan de kerkzijde kan

dan de weekmarkt komen te staan.
Daarnaast wordt in het plan op de rest
van de Dorpstraat ook bloembakken
geplaatst, die automobilisten moeten
ontmoedigen harder dan 30 kilometer
per uur te rijden.
Tot zaterdag 20 januari kunnen
inwoners van Maasbree hun stem uitbrengen via de poll op de Facebookpagina van Dorpsoverleg Maasbree.
Stemmen kan ook door een stemformulier in te vullen en in te leveren bij
de Dorpsdagvoorziening in de MFA in
Maasbree. (Impressie: Drissen Design)

Auto over de kop
op A67
De brandweer van Panningen werd op vrijdag 5 januari opgeroepen
om te assisteren bij een ongeluk op de A67. Een auto was enkele keren
over de kop geslagen en terechtgekomen in een weiland naast de
snelweg aan de Grashoekse kant.

Het plan Hart voor Maasbree is
bijna voltooid. De afgelopen jaren
werd het gemeenschapshuis MFA
’t Hoës van Bree gerealiseerd, kwam
er een nieuw gezondheidscentrum en
een openbare school. Ook kreeg de
Dorpstraat een opknapbeurt en werd
de waterpomp teruggeplaatst op haar
vertrouwde plek voor het voormalige
gemeentehuis.

Mobiele groenbakken
en ziteilanden
In 2016 werd het Kennedyplein
naast het nieuwe MFA vernieuwd,maar

daarover zijn veel Maasbreenaren niet
tevreden, aldus het dorpsoverleg. “De
vele geparkeerde auto’s en het ontbreken van groen op het plein is velen
een doorn in het oog”, laat deze weten.
Daarom besloot Dorpsoverleg Maasbree
met direct betrokkenen nog een keer
te kijken naar een nieuwe invulling van
het plein dat binnen het nog overgebleven budget moest passen. Nu het
idee er is, wil het dorpsoverleg de
inwoners van Maasbree laten bepalen of het ‘parkeerplein’ blijft of dat
het nieuwe, alternatieve plan wordt
uitgevoerd. Uit de door het dorpsoverleg georganiseerde brainstormsessies

zijn verschillende ideeën naar voren
gekomen. In grote lijnen stonden beleving, multifunctionaliteit, spelen en
groen centraal. Het plein moest een
aantrekkelijkere aanblik krijgen, maar
wel voldoende ruimte behouden om
de Ossefeesten-tent er neer te kunnen
zetten elk jaar, zo liet bestuurslid Bart
Linssen van Dorpsoverleg Maasbree in
juli weten.

Veertien
parkeervakken
In het nieuwe plan wordt het plein
ingericht met groenbakken en twee

De melding kwam net na
21.30 uur binnen bij de brandweer
in Panningen.
De leden van de brandweer
hielpen met het openknippen van

de gehavende auto en daarna met
het rechtop zetten en wegslepen
van de wagen. Hoe het met de
chauffeur van de auto is, is niet
bekend.

Vervolg voorpagina

‘Wilhelminapark
Panningen moet
belevingspark worden’

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

Allround

De functie

De Allround Service-Onderhoudsmonteur zorgt
voor een correcte en klantgerichte aflevering
van een project middels het opstarten van de
gemonteerde systemen. Samen met de klant
bespreek je de laatste details en analyseer je
eventuele tekortkomingen en storingen tijdens
de inbedrijfname. Daarbij communiceer je
klantgericht, servicegericht en oplossingsgericht.
Daarnaast draag je zorg voor periodieke
onderhoudswerkzaamheden en zorg je voor het
oplossen van storingen. Tijdens de contacten met
de klant staat kwaliteit en continu verbeteren
centraal. Je bent ook goed in staat om kennis over
te dragen middels het trainen van onze klanten
zodat zij onze prachtige producten optimaal
kunnen laten renderen. Uiteraard is ook interne

kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Na een inwerkperiode werk je het merendeel
zelfstandig maar ook in teamverband.
Bij gebleken geschiktheid, passie en de juiste inzet
zal deze vacature leiden tot een vast dienstverband,
met een zeer goede passende beloning.

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
MBO opleiding, ervaring in de elektrotechniek en
kennis van pompsystemen.
Je bent een teamplayer, accuraat, met drive en
daarnaast heb je passie voor het vakgebied waar
je werkzaam in bent. Je bent in het bezit van
goede communicatieve vaardigheden, analytisch
vermogen en een resultaatgerichte, continu
verbeterende instelling.

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Een ander punt van aandacht
was het parkeren. Ambtenaren van
gemeente Peel en Maas horen hun
auto bij het zwembad te parkeren,
maar volgens aanwezige bewoners
gebeurt dat niet altijd. Ook vreesden
aanwezige ondernemers en
omwonenden voor parkeeroverlast
als het aantal parkeerplaatsen
wordt verminderd. “Het ‘Thuis in
Panningen’-gevoel is geen blik”,
verkondigde een omwonende.
Andere Panningenaren waren van
mening dat er daarom voldoende
blauwe-zone parkeerplekken
gerealiseerd moeten worden en
liefst aan de zijde van het Huis
van de Gemeente, in plaats van
tussen het groen. Ook vinden
zij dat er strenger gehandhaafd
moet worden bij langparkeerders.
Centrummanager Jan Bouten stipte

tijdens het gesprek een ander punt
van aandacht aan. “We moeten
erop letten dat het bevoorraden
van winkels en horecazaken aan
de Markt niet in de weg gestaan
wordt door aanpassing van de
straat. Niet alle zaken zijn namelijk
aan de achterzijde bereikbaar.”
Wat betreft het parkeren ziet Bouten
geen probleem. “Het aantal plekken
neemt mogelijk af als het duurste
plan doorgaat, maar als we goed
blijven handhaven op bijvoorbeeld
lang parkeren en foutparkeren door
gemeentemedewerkers, verdienen
we er alsnog op.” De gemeenteraad
van Peel en Maas gaat dinsdag
16 januari in discussie over de
herinrichting van de omgeving
rond het Huis van de Gemeente in
Panningen. Het besluit volgt naar
verwachting op dinsdag 30 januari.
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Uit

Peel en
Maas

Marit
Trienekens

Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de
rubriek Uit… Peel en Maas gaan we zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
De in Helden geboren Marit Trienekens ging in 2009 naar Nijmegen voor haar studie geneeskunde en bleef
daar wonen nadat ze haar diploma in ontvangst nam. Daarnaast timmert ze aan de weg als singersongwriter.

HALLO op de elfde
van de elfde
Baarlonaar Harry Huys stond tijdens het inschieten van het
carnavalsseizoen op de elfde van de elfde, 11 november, op het
podium samen met La Bamba. Het zangduo trad op het
Maastrichtste Vrijthof op en had verschillende slagwerkspelers
van de grote trom uit Limburg uitgenodigd mee te doen op het
podium. Ze werden als Vips ontvangen en mochten tijdens het
nummer ‘Knaokehel op det vel’ hun tromkunsten laten horen.
Harry Huys besloot HALLO mee te nemen en plakte het nieuwsblad op zijn trom voordat hij het podium betrad.

HALLO in Nicaragua
Niels Jeuken, Stan Vissers en Koen Ottenheijm reisden vanuit
hun eigen Koningslust naar Centraal-Amerika. Daar trokken
ze drie weken rond met een backpack door Costa Rica en
Nicaragua. “Heerlijk om de winter te ontvluchten en de kerst te
beleven in een zwembroek met 30 graden”, aldus de jongens.
De foto met HALLO maakten Niels, Stan en Koen op de top van
de vulkaan Concepción op Isla de Ometepe in Nicaragua.
Koen: “De beklimming van de ruim 1.600 meter hoge vulkaan
was een tocht van ruim zeven en een half uur door weer en wind.
En dat zie je wel terug op de foto.”

Marit (27) is de jongste van drie kinderen en heeft
twee oudere broers, Dirk en Bram. “We hebben een
heel warm gezin en een fijne jeugd gehad”, vertelt
Marit. “Mijn ouders wonen nog in Helden, net als mijn
broer Dirk. Bram is in Panningen gaan wonen. Een aantal vriendinnen van me wonen ook nog in Helden of in
de buurt, dus ik kom elke twee à drie weken zeker een
keer terug. Zeker ook voor carnaval. Het is qua afstand
ook goed te doen. Helden voelt ook nog steeds als thuis,
hoewel ik er al lang niet meer woon.” Daaraan voegt ze
grinnikend toe: “Maar mijn ouders en broers mogen ook
best wat vaker naar Nijmegen komen.”
Ze studeerde af in maart 2016 en werkt sinds eerder
dit jaar op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het
Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. “Het is heftig, maar ook
erg leuk werk. Je maakt als arts in het algemeen meestal
lange dagen en de werkdruk is hoog, maar je kunt écht
iets voor mensen betekenen. Ik vind het belangrijk werk.
Uitdagend ook. Het is altijd een puzzel om tot een diagnose te komen.”
Marits grootste en meest dierbare hobby is muziek.
“Al sinds ik me kan herinneren, ben ik bezig met muziek
maken”, aldus Marit. “Als kind kreeg ik met pakjesavond
de oude, akoestische gitaar van mijn vader. Daarna heb
ik een aantal jaar gitaarles gevolgd. Maar toen ik een
jaar of vijftien was, ben ik gestopt. Ik had voor mijn
gevoel geleerd wat ik wilde leren en wilde toen zelf
liedjes gaan maken. Als dank heb ik toen voor mijn
gitaarleraar een liedje geschreven.”
Marit trad voor het eerst met een eigen liedje op
tijdens de jaarlijkse revue van het Bouwens. Jaren later,
in 2012, deed ze mee met het televisieprogramma
De beste singer-songwriter van Nederland. “Ik kroop
na de revue uit mijn schulp en durfde toen de stoute
schoenen aan te trekken. Ik mocht zelfs meedoen

met de liveshow van het programma. Daarna mocht
ik in het voorprogramma spelen van De Dijk, Kane en
Ed Struijlaart.” In oktober bracht Marit haar allereerste
EP uit, Dance With my Dark Side, met hulp van een
crowdfundingsactie. “Het was een wens die ik eindelijk
in vervulling kon laten gaan. Om verder te komen in dit
wereldje, is het belangrijk om goede muziek te hebben
en ervoor te zorgen dat mensen je muziek kunnen
vinden. Nu ben ik vooral bezig met muziek maken,
optreden en een beetje bekendheid krijgen. Ik zie wel
hoe het gaat lopen.”
Inmiddels is het acht jaar geleden dat Marit haar
vertrouwde dorp inruilde voor de grote stad en naar
Nijmegen vertrok. Ze zat op het Bouwens in Panningen
en wilde geneeskunde gaan studeren. “Ik wilde
alleen niet te ver van huis gaan wonen”, vertelt Marit.
“Toen nam ik mezelf voor dat ik wel weer terug
naar Helden wilde kunnen gaan om mijn familie en
vrienden te bezoeken. Het moest daarom Maastricht
of Nijmegen worden. Mijn keuze viel uiteindelijk op
dat laatste. In Maastricht hadden ze namelijk een
heel ander studiesysteem, wat inhield dat studenten
veel zelfstandiger moesten werken. Op de Radboud
Universiteit in Nijmegen was de manier van studeren
nog wat traditioneler, met hoorcolleges en meer
begeleiding. Ik kende mijzelf, dus ik vond dat de manier
van studeren in Nijmegen beter bij me paste. Mijn
broers zaten toen op kamers en dat wilde ik ook. De
studentenkamer heb ik uiteraard niet meer. Nu woon
ik in een appartementje op 10 minuten fietsen van het
centrum. Zo’n stad heeft wel wat, heb ik ontdekt. Er is
altijd een plek die je nog kunt gaan ontdekken en ik vind
Nijmegen een heel vriendelijke stad. Hoewel de charme
van Helden de warmte, de kleinschaligheid en het ‘onskent-ons’ is.” (Foto: Arnoud van de Weerd)
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Dankbetuiging

Geheel onverwachts is vandaag, na een leven dat
getekend was door inzet en hartelijkheid voor allen die haar omringden, overleden onze zus, schoonzus en tante

Truus Lemmen

Zonder Mathieu, pap, opa is alles anders. Het doet ons goed zoveel
kaarten, bemoedigende woorden, belangstelling en meeleven te
hebben mogen ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Mathieu Peeters
Maria Peeters-van Soers
Kinderen en kleinkinderen

“ Tante Truus ”

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
* Panningen, 8 maart 1925
† Venlo, 3 januari 2018
Drika † en Sjaak † Janssen-Lemmen
Jeu en Nelly † Lemmen-Hendrix
Thom † en Coba † Lemmen-Jeuken
Sjaak † Lemmen
Piërre † Lemmen
Jan en Jet † Lemmen-Gommans
Harry en Truus Lemmen-Hanssen
Louis en Annie Lemmen-Peeters

Panningen, januari 2018
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4 februari om
9.30 uur in de kerk van de H. Jozef te Beringe.

Dankbetuiging
Lieve mensen, uw medeleven na het overlijden en bij de uitvaart
van mijn man, onze pap, schoonvader en opa

Door Naus-Houben
Leon
Enny en Theo
Lieke
Lotte

Loo 11
5981 NN Panningen
De uitvaartdienst heeft op dinsdag 9 januari plaatsgevonden, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof aan de Kerkstraat.

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.
Te koop gevraagd sloopauto’s,
100 euro contant bij afhalen en direct
vrijwaring. Tel. 06 53 13 85 59/
077 306 12 03.
Voluit leven in 2018!
Wilmien coacht en traint. Waardevol
leven met meer veerkracht. Cursus in
MC WIEENHOF te Venray. Voluit Leven
kan ook op individuele basis. Kijk op
www.act4balance.nl/actueel voor
meer informatie.
Rommelmarkt. Gezocht voor 2018
standhouders voor 14 jan in de Bosparel
in Bakel en voor 25 feb/25 ma/29 apr
/30 sep in de sporthallen van S.S.H
Panningen meer info mob 06 24 45 28 10
of op www.heldensmarkten.nl
www.hulpaanhuislimburg.nl
Zoekt u hulp in de huishouding?
Kijk op onze site of bel 077 467 01 00.

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

Pedicure aan huis.
Voor informatie of een afspraak
Petra Vossen 077 462 22 04.
Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies, of een
compleet en praktisch interieurplan?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Yoga voor beginners!
Op de mat én in een doek, deze cursus
start zaterdag 13 jan. bij Lekker Laeve!
Info op lekkerlaeve.nl
T. k. gevraagd landbouwmach.
2.3.4.schaarwenteploegen/frees/
kopeg/klepelmaaier/kipper/
mesttank/bloter/weisleep/schudders/
hark/maaier/tractors enz. 06 19 07
69 59.
Te huur gevraagd echtpaar, 65 jaar
zoekt vrijstaande huurwoning met
garage aan de rand van Panningen.
Tel.: 06 30 77 19 09.

Panningen, januari 2018

Panningen

Bedankt voor de vele kaarten, de mooie bloemen
en de grote drukte tijdens de crematie van

Herman van Riswick
Fijn om te weten dat wij niet de enigen zijn die hem gaan missen!
Jacqueline van Riswick
Kevin & Maddy
Shirley
& Luuk

Gevonden bruine hondenriem in
Vlakbroek. Tel. 077 465 23 63.
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.

Reanimatie- en AED cursus.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij
voor de reanimatie- en AED cursus
op dinsdag 16, 23 en 30 januari
in Panningen. Informatie via
secretarisheldenreanimeren@gmail.
com.

Fien Bos
Uitvaartzorg

regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

Yoga voor beginners!
Introductieworkshop bij Lekker Laeve!
27 januari van 13-16 uur. Info en
aanmelden: www.lekkerlaeve.nl

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
www.fienbosuitvaartzorg.nl

Uitvaartverzorging
077-3874141
info@vanderlaan-uitvaart.nl

www.janssenuitvaart.nl

Te huur champignonkwekerij
4 kweekruimtes van 152 m2. Loods,
koelcel en kantine, computergestuurde
klimaatregeling, ook per ruimte te
huur als opslag. Heverstraat 7 Roggel,
info J Piels 06 21 51 60 97.

Tulpen te koop. Met zorg geteeld
bij Zorgtuinderij Kaate, Zandberg
10 Helden. Ma t/m do van 8.30 15.30 vrij en zat van 8.30 - 12.00.
Vrijdagmiddag op de markt in
Panningen.

regio Peel en Maas

www.vanderlaan-uitvaart.nl

Proficiat Pap, Mam, Opa en Oma
namens kinderen en kleinkinderen

Welkom lief ventje!

Geboren op
24 december 2017

Stijn
Zoontje en broertje van:
Ruud, Simone, Wout en Juul
van Enckevort-Nillesen
Kuukven 2
5991 NK Baarlo

Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart!

Zorgzaam & betrokken

tel. 077-3078642

60 jaar getrouwd
Frans en Leen
van Heugten

Leo Naus
was hartverwarmend en heeft ons goedgedaan.

Neven en nichten

18-1-2018

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

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

Aandacht, rust en tijd
en altijd, samen met ú,
letten op betaalbaarheid.
Kijk en vergelijk.
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Te koop in het nieuwe jaar 2018
aardappelen, verse vollegrond- en
kasgroenten, grote zak boerenkool
1.25, koolrabi 0.50, 1kg onbespoten
prei 1euro., eigen teelt Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.
Computerproblemen?
Voorkom óók in 2018 dataverlies,
bankfraude en andere stress. Ik zorg
voor een schone, veilige en snelle pc/
laptop. Karel Heines Baarlo. Verdere tips
en info: karelheines.nl 06 50 96 29 15.
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.
Aardappelen.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

Brand
gerucht in
Grashoek
Brandweer Panningen is
dinsdag 9 januari uitgerukt voor
een brandgerucht. Op de
Roomweg in Grashoek zou brand
zijn. Uiteindelijk bleek het loos
alarm.
De alarmering werd om
19.14 uur gemaakt, zo laat de
brandweer weten. Toen de brandweerlieden eenmaal ter plaatse
waren op de Roomweg, bleek dat
het om een vuurtje in een metalen
bak te gaan. Daarin werd volgens
de brandweer afval in opgestookt.
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GEPLUKT Marco Teeuwen

Nooit of te nimmer gaat Marco buiten zijn dorpje Kessel wonen. Vriendin Babet mag dan uit Kessel-Eik komen, zelfs die grens wordt niet overgestoken. De 32-jarige Marco is erg gehecht
aan zijn dorpje. Zo zit hij bij de voetbalvereniging, komen al zijn vrienden uit Kessel en was hij onderdeel van het toneelstuk over Sinterklaas dat in december werd opgevoerd. Deze week
wordt Marco geplukt.
“Ik kan helemaal niet
voetballen”, begint Marco het

vaak naar de club om te kijken
naar vrienden en naar de kantine
natuurlijk.” In het derde team
van Kessel speelden veel van zijn
vrienden en toen daar de vlagger
stopte, werd Marco benaderd. “Ze
vroegen mij en ik was er toch altijd
al bij, dus heb ik ja gezegd. Had ik
ook een excuus om iedere zondag
in de kantine te staan.” Ook is Marco
af en toe scheidsrechter bij de jeugd
van VV Kessel. De reden daarvan?
“Als ik bij een vereniging zit, wil ik
ook iets meer betekenen dan alleen
lid zijn. Dat hoort erbij, vind ik.”

verhaal over zijn carrière bij VV
Kessel. “Ik ging op zondags wel

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Zijn vrienden zorgden er dus
voor dat hij bij het voetbal kwam
in Kessel. Niet zo gek aangezien de
hele vriendengroep van Marco uit
het dorp komt. Samen organiseerden ze ook jaren de Celke 9-fuif. We
hebben tien jaar het feest georganiseerd. Dat was altijd echt gaaf. We
hadden het ook helemaal op orde
met een draaiboek en een stichtingsbestuur. Daar was ik nog een
tijdje secretaris van. Alles rondom
het feest heen was eigenlijk net zo
en misschien wel gezelliger dan de
avond zelf.”

Naast het voetbal en de fuif
zorgde die vriendengroep er ook
voor dat Marco betrokken raakte
bij sketchgroep 7pk. Eerst deed hij
daar het licht en geluid en later nam
Marco ook deel aan de sketches.
“Ik vind het bedenken al heel leuk
en zo ben ik er ingerold.” Eén van
de ouders van een ander lid van 7pk
vroeg Marco of hij geen interesse
had om bij de toneelclub in Kessel
te komen. “Dat is elke woensdag en
vond ik toch wat te veel tijd kosten,
dus ik heb nee gezegd.”
Toen er figuranten gevraagd werden voor een stuk, besloot Marco
dan toch eenmalig mee te doen.
“Daaruit kwam weer een vraag voort
vanuit de organisatie van het kindertoneelstuk over Sinterklaas in Kessel.
“Of ik mee wilde spelen in het stuk.
Vroegen ze me of ik een liedje wilde
zingen, terwijl ik helemaal niet kan
zingen. Uiteindelijk heb ik bij één
nummer meegezongen het eerste stuk en het tweede stuk moest
ik een dansje doen. Het zal er niet
zo goed uit hebben gezien. Ach ja,
als de kinderen die kijken het maar
leuk vinden en dat is wel gelukt
geloof ik.”
Voor zijn werk rijdt Marco iedere
dag naar Boxmeer. Daar is hij werkzaam bij machinebouwer Marel.

“Daar ben ik projectengineer. Als
er klanten zijn die machines willen,
ga ik met onze verkoper mee met
een tekening van hoe de machine
er uit komt te zien. Daarna houd ik
intern steeds bij of de machines die
gebouwd worden ook daadwerkelijk
voldoen aan de eisen van de klant.”

‘Sfeer bij de ‘Ride’
is fantastisch’
Af en toe gaat Marco met de
fiets naar Boxmeer. Dat lukt hem vrij
aardig, aangezien hij alweer enkele
jaren in een fietsgroepje met vrienden en bekenden zit. Daar gaat hij
in het seizoen twee keer per week
mee wielrennen. Van daaruit raakte
Marco betrokken bij de Ride for the
Roses, een fietsevenement om geld
op te halen voor onderzoek naar
kanker. “Twee keer heb ik meegefietst, maar niet alleen voor het
fietsen. Mijn moeder heeft zelf ook
de verschrikkelijke ziekte gehad. En
overwonnen. De sfeer bij de ‘Ride’
is echt geweldig. Sportief gezien is
het allemaal te doen, het is maar
100 kilometer ofzo. Maar iedere
deelnemer heeft zijn eigen verhaal
en die zijn vaak indrukwekkend. Daar
krijg je wel wat levenslessen mee.
Een onvergetelijke ervaring.”
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Persoonlijke Nederlandse kampioenschappen

Drie Heldense troeven bij NK beugelen
Bij de persoonlijke Nederlandse kampioenschappen beugelen op zondag 14 januari zijn drie spelers van
HBC uit Helden die in het eigen clubgebouw de Nederlandse titel kunnen pakken. Het NK vindt voor het tweede
jaar op rij in Peel en Maas plaats. Vorig jaar werd Maasbree aangedaan, dit jaar mag HBC in Helden de beste
beugelaars van het land ontvangen. Drie HBC-spelers zijn nog in de race in hun eigen klasse.

Bij het NK spelen alle deelnemers
voor zichzelf. De voorrondes zijn
al eerder gespeeld, waardoor op
14 januari meteen begonnen kan
worden met de halve finales van
de vijf klassen die er zijn. Alle
beugelaars die aangesloten zijn bij de
Nederlandse Beugel Bond konden zich
inschrijven.
Het zijn volgens Johan Verest (45)
vaak dezelfde tegenstanders die hij
tegenkomt. “Van de top 10 uit de ranking in de ereklasse is iedereen wel
aanwezig. In de halve finales kom ik
eigenlijk altijd dezelfde mensen tegen,
al zijn er dit jaar twee verrassingen.
Dat is wel leuk.” Johan is zelf de grote
favoriet om zijn 14e (!) Nederlandse
titel binnen te slepen. De afgelopen
drie edities won hij ook al. “Toch ligt
het echt aan de vorm van de dag.
Als ik spierpijn heb bijvoorbeeld, dan
raak ik niks. Het is geen uitgemaakte
zaak.”

‘Elke baan
is anders’

Johan Verest, Sander Maassen en Geert Beurskens

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!
Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com

Naast Johan plaatsten nog twee
leden van HBC zich voor de finaledag
in hun klasse. Sander Maassen (41)
gaat voor zijn kansen in de eerste
klasse en Geert Beurskens (59) heeft
zich door de ietwat andere regels
in zijn categorie al geplaatst voor
de finale in de vijfde klasse. De drie
Heldense finalisten zijn helemaal
gewend aan de baan van hun club. Dat
kan een groot voordeel zijn bij het NK,
vertelt Sander. “De wanden en achterbalk zijn bij elke baan anders en je
weet precies hoe recht of scheef de
baan is. Dat is overal verschillend.”
Het NK is het grootste individuele
toernooi van het beugelen.
“Maar omdat de sport niet heel groot
is, kom je dus vaak dezelfde mensen
tegen”, aldus Geert. “Je speelt al jaren
tegen ze in de competitie en ook
bij het NK kom je die tegen. Er zijn
weinig nieuwelingen en jongeren.
Dat is jammer. Maar je weet wel hoe

ze spelen.” De tegenstander is bij
beugelen van groot belang. Op de
vraag of de heren hun spel aanpassen
op de man of vrouw die tegenover
hen staat, antwoorden ze alle drie
heel stellig: “Ja.” Soms wat sneller,
soms wat langzamer. Bij iedere
tegenstander wordt gekeken waar hij
of zij gepakt kan worden.

Helft van deelnames
gewonnen
Beugelen is volgens de drie heren
namelijk een mentaal spelletje.
“Ik vergelijk het vaak met schaken”,
vertelt Johan. “Ik probeer altijd in te
schatten wat de volgende zet is van
mijn tegenstander. Het mooie vind ik
als ik drie zetten vooruit heb gedacht
en dat dat dan ook echt zo gebeurt.”
Spelers proberen elkaar ook met meer
dan alleen goed spel te verslaan.
“Je hebt spelers die extra langzaam
spelen of juist op en neer gaan lopen
over het veld omdat ze weten dat de
tegenstander daar niet tegen kan.
Het is soms een vuil spelletje”, lacht
Sander.
Johan is bezig aan zijn 28e NK.
Mocht hij de komende editie winnen,
dan heeft hij bij de helft van zijn
deelnames de titel mee naar huis
genomen. “Johan is eigenlijk de Phil
Taylor van het beugelen. Als hij in
de finale komt en verliest, zal hij wel
stoppen”, lacht Geert. Geert speelt
in zijn finale tegen iemand die hij
nog niet kent. “Lastig inschatten dus
hoe het zal gaan. We zien het wel.”
Sander komt in de halve finale wel
een bekende tegen. “Ik heb wel eens
van hem gewonnen, dus ik zie wel
kansen. De finale halen zou een mooie
prestatie zijn.”
Het persoonlijke NK beugelen op
zondag 14 januari begint om 11.00 uur
met de halve finales. Rond de klok van
14.00 uur wordt gestart met de finalepartijen. De prijsuitreiking volgt rond
17.00 uur. Alle wedstrijden vinden
plaats in Het Beugelhoes in Helden.

Teamrecord

Schutters HSV
winnen, Bree verliest
Door: schietverenigingen Bree 4.5 en HSV
De schutters van HSV hebben op zaterdag 6 januari een overwinning
geboekt op De Rangers uit Swolgen. Op dezelfde dag ging Bree 4.5
onderuit tegen Sevenum.
HSV won met 848-721 van het
tweede team van De Rangers.
Het lijkt erop dat de competitiestop
tijdens de feestdagen de schutters
van HSV goed heeft gedaan. In het
treffen met de schutters uit Swolgen
werd het hoogste teamtotaal neergezet en werd er een afgetekende
zege behaald. Mark Beurskens schoot
286 ringen, Sjaak Gommans 281,
Ron Burhenne 281 en Patrick Niessen
260.
Bree 4.5 verloor de
thuiswedstrijd tegen het topteam

uit Sevenum met dertig ringen
verschil: 829 tegen 859 ringen.
Het teamtotaal was zeker niet slecht
met 829 ringen. De individuele
resultaten van Marco Vissers en
Thijs Philipsen waren zelfs bijzonder
goed: Marco schoot 282 en Thijs 281
ringen. Als Drees Wijnen (266 ringen)
zijn normale niveau had bereikt,
had er zelfs een nieuw teamrecord
ingezeten. Maar tegen mannen die
meer dan 290 ringen schieten, is het
eerste team van Bree 4.5 nog niet
opgewassen.
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Persoonlijke kampioenschappen Seniorenbiljartbond

Henny Pijnenburg uit Panningen wint
kampioenschap biljart
Door: Seniorenbiljartbond Maas en Peel
Bij Biej Ton en Marij in Kessel vonden op woensdag 3 en op donderdag 4 januari de persoonlijke kampioenschappen van de Seniorenbiljartbond Maas en Peel plaats. Henny Pijnenburg uit Panningen ging er met de winst
vandoor.

meegeteld. Henny Pijnenburg ging
door met winnen en versloeg allereerst Frits Kuijpers en daarna met
grote moeite Math Lemmens in
33 beurten. Math kwam één carambole tekort. Piet Thijssen liep tegen zijn
eerste nederlaag aan tegen
Wiel Welles in 18 beurten. In de
zevende en laatste ronde zouden de
beslissingen gaan vallen. Wiel Welles
moest winnen van Frits Kuijpers en
Piet Thijssen van Henny Pijnenburg. In
dat geval zouden Henny, Wiel en Piet
met twaalf punten gelijk eindigen en
zou het zogenaamde procentuele
gemiddelde de doorslag moeten
geven. Beide partijen werden gelijktijdig gespeeld. Wiel was als eerste klaar

met een overwinning op Frits en
moest lijdzaam toekijken of Piet er in
slaagde Henny te verslaan. Het was
een nerveuze partij met veel missers.
Henny bereikte in de 30e beurt zijn te
maken 52 caramboles en werd daarmee ongeslagen kampioen van SBB
Maas en Peel. In de nabeurt maakte
Piet nog gelijk, maar dat was niet
genoeg. Wiel werd tweede en Piet
derde. De organisatie was deze keer in
handen van bestuurder Wiel Henderikx
die ook de prijsuitreiking voor zijn
rekening nam. Alle deelnemers kregen
een fles wijn. De kampioen kreeg,
naast de nieuwe wisselbeker en
plaquette, een bos bloemen van
gastvrouw Marij.

Manege De Vosberg

Kennismaken
met Bixiesport in
Panningen
Manege De Vosberg in Panningen staat zondag 14 januari in het
teken van Bixie. Kinderen tussen de zes en dertien jaar kunnen dan
kennismaken met deze ponysport.
Van de 62 spelers in de voorronden
hadden zich tien spelers geplaatst voor
de kampioenschappen. Er werden

twee groepen van vijf geformeerd, die
een halve competitie speelden.
De bovenste drie van elke groep

plaatsten zich voor de uiteindelijke
finaleplaatsen, waarbij de resultaten
uit de vorige groep zouden worden

Elise Vaessen
pakt prijs bij JIL
Door: paardensportvereniging De Cowboys
Tijdens Jumping Indoor Leunen (JIL) op zaterdag 6 en zondag 7 januari stonden diverse leden van De Cowboys
uit Maasbree aan de start. Elise Vaessen pakte de winst in haar categorie.
Elisa Vaessen wist op zaterdag
in de klasse B voor de Maasbreese
vereniging de winst binnen te

slepen. Op de accommodatie in
Kronenberg reed zij met haar
paard Tolana Z en ze behaalde

maar liefst 84 stijlpunten, meer
dan voldoende om er met de winst
vandoor te gaan.

Tijdens de Bixie-kennismakings
dag kunnen de deelnemers leren
over de disciplines dressuur en
springen met een pony. Ook de
mensport komt die dag aan bod.
Jonge menners kunnen meedoen
aan een minimarathon, terwijl de
jongere kinderen kunnen proeven
van de wedstrijdsport. De kennismakingsdag vindt plaats in twee rijhal-

len van de manege. Bij het dressuur
zijn drie categorieën, in de moeilijkheidsgraat van AA, A en B1.
Het springen telt de categorieën AA
en A. De mini-marathon is aangepast
aan de deelnemers, zodat deze door
iedereen kan worden gemend.
Dressuur en springen begint om
09.00 uur terwijl het mennen rond
14.00 uur van start gaat.

Jumping Indoor Leunen

Wedstrijden
voor Cavaliers en
Maasruiters
Door: Monique Peeters, PSV De Cavaliers en PSV De Maasruiter
Jumping Indoor Leunen voor paarden en pony’s vond plaats op
zaterdag 6 en zondag 7 januari bij Equestrian Centre De Peelbergen in
Kronenberg. Ruiters van zowel De Cavaliers uit Panningen als de
Maasruiters uit Kessel lieten hun kunsten zien.
Bij de paarden behaalde Dionne
Dorssers van De Cavaliers een derde
prijs met Chicaro in de klasse B en in
de klasse L behaalde Tessa Duijf een
dertiende prijs met Goingon van de
Rikse. Bij de pony’s was er voor Nikki
Hanssen een overwinning in de
klasse D-B met Mutsaarts Pascha en
in de klasse C-L behaalde Nikki een
tweede prijs met Millstreet’s Stuufke.
In de klasse D-L behaalde Jessica
Maassen een vierde prijs met
Bockmann’s CoCo.
Nina Vercoulen van De Maas
ruiters met LvS Kantje’s El Passo wist

Jette Staaks met Hugde Z tijdens de cross

foutloos te blijven en kreeg 78 stijlpunten. Dat was goed voor een
vijfde prijs in de klasse D-B.
Jessica Maassen van De Cavaliers
nam zaterdag ook deel aan een
springwedstrijd in De Warre in België
en behaalde daar met Bockmann’s
CoCo een vijfde prijs in de klasse
90 centimeter. Ook werd er dressuur gereden op zondag in Susteren.
Romee Neefs behaalde hier een
tweede prijs met Demi-Beau in de
klasse ABC-L2 en Anouk Neefs een
derde prijs met Champ of Dance in
de klasse D-Z1/Z2.
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Prijzenregen voor Judoclub Helden
Door: Judoclub Helden
Judoclub Helden nam op zaterdag 6 en zondag 7 januari deel aan twee toernooien in Meeuwen-Gruitrode in
België op zaterdag en Amby in Zuid-Limburg op zondag. Bij beide toernooien regende het prijzen voor de leden
van JC Helden.

het prijzen voor de jongere leden.
Dennis Nowakowski, Luuk van den
Berg, Ralf Relou en Frits Hermans pakten alle vier overtuigend het goud.
Willem Zelen, Vian van Dril, Bart
Verstappen en Daisy van Os hadden
totaal geen moeite met de nieuwe
leeftijdsklasse en werden ook alle

vier overtuigend eerste. Niels van den
Berg, Isis van Dril, Bo van den Brand,
Kep Verkoeijen, Lindsay van Os, Meike
Timmermans en Joris Verstappen lieten mooi judo zien en wonnen ook
allemaal diverse partijen en ook de
andere judoka’s veroverden op mooie
manieren het podium.

DSG Expression bij
gardefestival Velden
Door: Lisanne de Wit, dans- en showgroep DSG Expression
Alle leden van DSG Expression uit Baarlo deden op zondag 7 januari
mee aan het gardefestival van GMV De Wuilus in Velden. Het leverde
verschillende prijzen op voor de Baarlose vereniging.

Aron Theunissen werd eerste in Meeuwen-Gruitrode
De jeugd tot 15 jaar ging goed van
start op zaterdag. Noa Janssen en
Joyce Peters wisten allebei het brons
te winnen. Kevin Janssen en
Brent Schuijers judoden erg goed,
maar wisten net geen podium te
pakken. Bij de jeugd tot 18 jaar

regende het prijzen. Aron Theunissen
judode voor het eerst in deze leeftijdsklasse en eiste direct het goud op.
Mark van Dijk was drie maten te groot
voor de rest en won ook met gemak
het goud. Luna Lucker kwam uit in
haar nieuwe gewichtsklasse en pakte

direct het zilver. Dit deed ze door drie
mooie overwinningen te boeken.
Janine Janssen wist ook drie keer te
winnen en won het brons.
Bart Cuppens won bij de senioren
eveneens brons.
Op zondag in Amby regende

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?
Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?
Dan zoeken wij naar jou!

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

De senioren showgroep pakte goud
De bambino’s, tot en met 7 jaar,
waren als eerste aan de beurt.
De danseresjes van het gardegroepje
haalden op hun allereerste toernooi
de eerste plaats. Ook de showdanseresjes dansten goed, zij behaalden
met hun heksendans de tweede
plaats. De categorie gardesolo’s, 8
tot en met 11 jaar, was een Baarloos
onderonsje. Nina werd derde, Danée
behaalde de tweede plaats en
Sjoukje werd eerste. In de categorie
12 tot en met 15 jaar gardesolo’s
behaalde Indy de eerste plaats
terwijl Elvera de beker voor de eerste
plaats in ontvangst mocht nemen
voor haar Hunger Games-dans in de
categorie showsolo’s. Vanwege het

grote aantal deelnemende groepen
bij de categorie 12 tot en met 15-jarigen, waren deze groepscategorieën
zondag gesplitst. De Baarlose juniorengroepen kwamen uit in de
categorie junioren 12 en 13 jaar.
De danseressen van Expression
wisten de eerste plaats te behalen
bij de garde- én bij de showgroepen.
Ook de G-danseressen waren zondag
van de partij. Voor hun stoere opdans
en supercoole dans ontvingen de
enthousiaste danseressen een mooie
beker voor de eerste plaats en een
groot applaus uit de zaal. De senioren dansten in de laatste categorie
van de dag. Zij behaalden met hun
show Ouija de eerste plaats.

Podiumplekken
Atletiek Helden
Door: Atletiek Helden
In Asten vond op zondag 7 januari de Jaspercross plaats. Het was de
zesde wedstrijd in de Limbra Cross Competitie. Atletiek Helden wist
verschillende podiumplekken te bemachtigen.
Er zijn nog drie te gaan, waaronder de Heldense Bossencross op
zondag 21 januari. Na de vele regen
van afgelopen tijd lag het parcours in
Asten er verrassend goed bij en
konden er snelle tijden verwacht
worden. Ron Koster streed zich naar
een eerste plaats op de lange cross,

Nico Verstraten werd tweede bij de
M60. Jolanda Verstraten werd knap
tweede op de korte cross waar Guus
Heijnen derde werd bij de junioren A.
Ook in Boekend was er succes voor
Atletiek Helden. Op de 5.000 meter
werd Wim Ebisch derde en Rinie
Ebisch eerste.
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MTB Baarlo

Spanning stijgt bij mountainbikers
Door: Kirsten Janssen, mountainbikevereniging MTB Baarlo
Venlo was op zondag 7 januari de plaats van handeling voor de
renners van MTB Baarlo. Met nog drie wedstrijden te gaan, wordt het
langzaam spannend in de klassementen.
In het eerste blok was het de
beurt aan de nieuwelingen junioren.
Noud Peeters was niet geheel fit.
Hierdoor kon hij de nummer 1 in de
wedstrijd niet bijhouden en moest hij
gedurende de wedstrijd zelfs zijn
tweede plekje afstaan. Hij werd derde.
Glenn Caumanns verscheen regelrecht
vanuit wintersport op het parcours.
Ook hij kon niet voluit presteren, met
het skiën nog in de benen. Gedurende
de wedstrijd kreeg hij zijn ritme te
pakken en wist zich naar voren te
vechten en een vijfde plaats te
bemachtigen. Tim Janssen kon niet
mee met de kopgroep en werd zesde.
Niels Disveld werd negende.

Jeugd
Bij jeugd categorie 3 waren het
Guus Janssen en Luc Disveld die de
strijd aangingen. Luc kreeg al snel
zijn ritme te pakken. Hij werd elfde.
Guus kon wat moeilijker in het ritme
komen. Voor hem een dertiende
plaats. In de middag was het de beurt
aan de jongste telgen van MTB Baarlo.

Bij de jeugd van categorie 1 verschenen Koen Zeelen, Emiel Thijssen en
Luc peeters vol enthousiasme aan de
start. Emiel eindigde op een zestiende
plaats, gevolgd door Luc op een zeventiende plaats. Ook Koen had er vandaag veel zin in. Vooral op de rechte
stukken kon hij goed vaart maken en
haalde hij de ene na de nadere renner
in. Hij werd elfde.

Volwassenen gingen
strijd aan
Aan het einde van de dag was het
de beurt aan de volwassen mountainbikers. Bij de heren MTB kon Yannick
Smedts goed uit de voeten op dit snellen parcours. Voor hem was er een
tweede plaats. Bij de masters gingen
Luuk Peeters en Harrie Peeters de strijd
aan. Harrie, die na de vorige wedstrijd
in Venlo vond dat er meer in zat, was
van plan het podium te behalen. En dat
lukte. Voor hem een derde plaats. Voor
Luuk werd het een twaalfde plaats.
(Foto: Theo Gelissen, sportfotograaf)
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Hoorreecaij
Hoeverij
Prroever
P

Heb jij geen ervaring in de horeca, maar ben jij
Heb
jij
geen
ervaring
in
de
horeca,
maar
ben
jij
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
Kom dan naar onze Horeca Proeverij bij Center Parcs Het Meerdal.
Tijdens
Proeverij
nemenbij
wijCenter
je meeParcs
in de wereld
van de horeca en laten
Kom
dandeze
naarHoreca
onze Horeca
Proeverij
Het Meerdal.
we jou ervaren
en beleven
dat een
carrière
de horeca
ook voor
jouhoreca
weggelegd
is!
Tijdens
deze Horeca
Proeverij
nemen
wij jein
mee
in de wereld
van de
en laten
we jou ervaren en beleven dat een carrière in de horeca ook voor jou weggelegd is!
Ga jij de uitdaging aan? Geef je dan op via ellen.brinkman@albron.nl.
De Horeca
Proeverij
is op
vrijdag
19op
januari
van 18:30 – 21:00 uur. Voor meer informatie over de
Ga
jij de uitdaging
aan?
Geef
je dan
via ellen.brinkman@albron.nl.
Horeca
Proeverij
neem
contact
de HR
Albron
Parcs
via 077-4647225.
De
Horeca
Proeverij
is op
vrijdagop
19met
januari
vanafdeling
18:30 –van
21:00
uur. Center
Voor meer
informatie
over de
Horeca Proeverij neem contact op met de HR afdeling van Albron Center Parcs via 077-4647225.
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Bespreking Poll week 52

Na nieuwjaar ga ik sporten
Peel en Maas blijkt een sportieve gemeente te zijn als we de uitslag van
de poll van week 52 mogen geloven. Een meerderheid van 56 procent van de
stemmers gaf aan het nieuwe jaar goed te beginnen en te gaan sporten om
de kilo’s van de feestdagen er meteen weer af te werken. Die mensen zijn
dus geïnspireerd door het begin van het nieuwe jaar en willen 2018 op een
positieve manier beginnen. De goede voornemens vlogen zoals altijd weer in
het rond tijdens de jaarwisseling en sporten is er daar vrijwel altijd ook eentje

van. Uit de poll van twee weken geleden blijkt dat ook in Peel en Maas veel
mensen na de kerstdagen en oud en nieuw toch wel behoefte hebben aan
wat extra beweging. De kilo’s van al het eten en de alcohol beginnen zich
toch te tonen en niets is fijner dan het jaar goed te beginnen. Meteen werk
van maken, hebben veel stemmers gedacht. Natuurlijk kun je altijd beginnen,
maar het nieuwe jaar kan een mooie stimulans zijn om daadwerkelijk de
sportschool op te zoeken.

Overstappen van raadsleden
is een vorm van kiezersbedrog
eens/oneens > www.hallopeelenmaas.nl
Twee raadsleden van Lokaal Peel&Maas stappen over naar AndersNu.
Vier jaar geleden hebben mensen op hen of op de partij gestemd waardoor
zij in de gemeenteraad zijn gekomen. Nu stappen ze over naar een partij
met een ander gedachtegoed. Is dat niet een vorm van kiezersbedrog voor
de mensen die op hen gestemd hebben?
Je zou het absoluut zo kunnen zien. Als kiezer stem je op een partij en
het gedachtegoed wat daaraan hangt. Je gaat ervan uit dat alle leden op de
lijst er hetzelfde over denken. Als die leden dan vervolgens naar een andere
partij gaan, is jouw stem dus niks waard gebleken. Het moet niet zo zijn dat

raadsleden zomaar van partij kunnen wisselen als ze dat willen. Ze hebben
een verantwoordelijkheid ten opzichte van de stemmers.
Van de andere kant is het zo dat de overstappers ook juist wél aan
hun kiezers denken. Zij denken dat ze bij hun huidige partij niet meer het
juiste kunnen doen voor hun kiezers en dus gaan ze naar een partij waar
ze denken zich wel optimaal te kunnen inzetten voor de mensen die op
hen gestemd hebben. Misschien is juist de partij veranderd en niet de
raadsleden.
Overstappen van raadsleden is een vorm van kiezersbedrog. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 01)
> De gemeente moet digitale aankondigingsborden neerzetten > eens 33% oneens 67%
De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Oudejaarsavond
Hoe beleeft iedereen oudejaarsavond? In een bruin café of gewoon
gezellig thuis om wat opties te benoemen. Tot middernacht een gezelschapsspelletje erbij, Top 2000 op de achtergrond en daarna nog op pad
gaan, vind ik wel lekker klinken.
Afgelopen oudjaar stond bij ons
de traditionele Top 2000 aan. Muziek,
mooi van begin tot eind.
Tegenwoordig kun je het ook nonstop volgen via NPO Cultura, en het
café zelfs bezoeken. Op oudejaarsavond heb ik het gevolgd in café
Tinus van 20.00 tot 23.00 uur.
De muzikale toneelstukjes tijdens

‘Paradise by the dashboard light’
blijven plezierig om te zien. Draai deze
plaat en jong en oud gaat uit zijn dak.
Helaas stond het volgende ‘feestje’ al
vroeg op de planning en wie wil er op
oudejaarsavond nu alleen achterblijven? Wat zijn nu de NYE-party’s van
tegenwoordig? Nou, dat zal ik je
vertellen. Ik was nog geen 5 minuten

binnen of ik kreeg al drank over me
heen, wat niet gek klinkt in een drukke
zaal. Al doende leert men.
Oudejaarsavond 2018 zal ik mijn
vingers niet nogmaals branden!
Persoonlijk verheug ik me elk
jaar meer op de nieuwjaarsborrels.
Jong en oud bij elkaar, gezellige sfeer.
Helaas heb ik de nieuwjaarsborrel
in ‘t Café dit jaar wegens hevige
verkoudheid overgeslagen, maar
keek ik het laatste uurtje van de Top
2000 terug. Genietend van de klanken
van ‘Stairway to Heaven’ en ‘Hotel

California’. Een jaar geleden had ik
al het idee het Top 2000-café zelf te
bezoeken, een goed voornemen voor
komende december dus. De sfeer
daar proef je door het beeldscherm
heen. Conclusie: de mensen daar
op dat moment, hebben een
fantastische jaarwisseling gehad.
Denk aan je medemens, maar
vergeet ook zeker jezelf niet en
doe waar je jezelf het gelukkigst bij
voelt. Ik wens iedereen een liefdevol,
inspirerend en gezond 2018 toe!
Nicole Maessen, Helden

Wij zijn op zoek naar:

Zelfstandige monteur
Installatietechniek
Wij vragen:
• ervaring met de w-installatietechniek
• bezit van rijbewijs B (evt. met E)

• zelfstandig en proactieve instelling
• flexibel en geen 9 tot 5 mentaliteit

Wij bieden zeer afwisselende werkzaamheden in een groeiend bedrijf in
Hegelsom. Solliciteren kan via info@tonvanrens.nl of bel voor informatie
met 06 11 39 29 82.

Gevraagd:

ERVAREN ALLROUND
1E AUTOMONTEUR
MET APK
Ben jij zelfstandig, flexibel, resultaat- en klantgericht?

dealer

W- installaties
Heijnenstraat 36, 5963 NL Hegelsom
Tel. 06 11 39 29 82 info@tonvanrens.nl

www.tonvanrens.nl

Neem dan contact op met:
Roel Hendriks, tel: (077) 308 25 25 / 06 34 19 48 75
of mail je motivatie met CV naar info@autohendriks.nl
John F. Kennedylaan 12 | 5981 XC Panningen

Lang, lang
geleden…
Lang, lang geleden, toen ik
nog een meisje was van begin
twintig, leerde ik een
Amerikaanse kennen.
Zij verbleef een jaar in
Nederland bij de ouders van een
toenmalig vriendje. We zagen
elkaar veel en konden het prima
met elkaar vinden. Zij leerde
ons land kennen en genoot van
vrijheden die ze in Amerika nog
niet had. Autorijden en verliefd
worden mocht misschien niet,
maar op stap gaan en een
glaasje drinken wel. Dat deden
we dus ook regelmatig.
Na dat jaar volgde het
onvermijdelijke afscheid en het
contact verwaterde, zoals dat
vaak gaat. Tenslotte hadden we
nog geen e-mail, Facebook of
WhatsApp en moest je ouderwets brieven schrijven. Met
Facebook gaat dat gemakkelijker. En zo kreeg ik een vriendschapsverzoek uit het verre
Amerika. Iets wat ik normaal
gesproken verwijder. Maar na
een blik op de foto besefte ik
dat deze volwassen dame dat
meisje van weleer was. Blij
verrast stuurde ik haar een
bericht terug en werd ons
contact hersteld.
Nu zou ze eindelijk naar
Nederland komen! Na een
eerdere poging die niet gelukt
was, stonden we ineens weer
tegenover elkaar. Na meer dan
20 jaar is er eerst ongeloof en
een soort All You Need Is Lovemomentje waarbij je op elkaar
afrent. Dan volgt er een stilte,
want er is zovéél te vragen.
Waar begin je? Dat gevoel
verdween al snel. Ook nu nog
konden we het prima met
elkaar vinden. Dat ene moment
werden er drie en zo luidden we
ook samen met vrienden het
jaar goed in. Moeiteloos werd ze
weer in de groep opgenomen,
ze was duidelijk nog niet vergeten. Ook mijn gezin leerde ze
kennen. Een warm nest, vond
ze. Bijna gaat ze weer terug,
maar de herinnering aan de
start van 2018 zal me nog lang
bijblijven.
Karin
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Aankondiging Opiniërende
raadsvergadering

Beperkte dienstverlening

Het Huis van de Gemeente is door ICT-werkzaamheden op donderdag 18 januari vanaf
13.00 uur gesloten. De bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Op dinsdag 16 januari 2018 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 16 januari 2018.

Fotowedstrijd gemeentegids
Peel en Maas

De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas.
U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu de link aanklikken.

Ook de gemeentegids 2019 willen we niet alleen vóór u maken, maar
met u. Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de
winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2019.

Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur.
De foto’s worden beoordeeld door een jury. Stuur de foto’s (minimaal
1Mb/foto) vóór 20 september 2018 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl.
Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats van de foto(’s).

Opiniërende vergadering
6. Sociale Raad (2017-089)
7. Omgeving Huis van de Gemeente (2018-003)
8. Bestemmingsplan Buitengebied Herziening (2018-001)
9. Bestemmingsplan Rinkesfort Maasbree (2018-002)
10. Kredietaanvraag Willem van Hornestraat kredietaanvraag (2018-004)
11. Suppletie-uitkering ’bommenregeling’ projecten Dörper Toren en rotonde Halfweg (2017-097)
12. Zienswijze begroting 2018 RUD (2018-005)
13. Zienswijze POL bestuursafspraken (2018-006)
14. Sluiting.
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 13 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 16 januari 2018 of tijdens de besluitvormende
raadsvergadering van 30 januari 2018.

Waar moeten de foto’s aan voldoen?
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn
voor de gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de mail en/of in de
documentnamen ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb en vrij zijn van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Stuur de foto’s voor 20 september 2018 naar maria.witbaard@peelenmaas.nl onder
vermelding van uw naam en adresgegevens. Heeft u meerdere foto’s, maak dan gebruik van
www.wetransfer.com.
6. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.

WhatsApp

Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04.
Wij antwoorden tijdens de uren waarop wij
telefonisch bereikbaar zijn.

Vacature

Lid Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Peel en Maas is wegens het terugtreden van
een van haar leden op zoek naar een enthousiaste en maatschappelijk bewogen collega.
Heb jij affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling? Heb jij kennis van de aanpak van het
sociaal domein in Peel en Maas? Dan is de Adviesraad op zoek naar jou.
Lees verder: www.adviesraadsociaaldomein-peelenmaas.nl

Gebruik WhatsApp niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

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

Ruimte voor goede plannen
Het CDA Peel en Maas wenst u veel geluk en gezondheid toe voor
2018. Er zijn veel goede ontwikkelingen in onze mooie gemeente. Er
komen steeds opnieuw sterke initiatieven vanuit de bewoners. Die
moeten we koesteren en daar waar het kan ondersteunen.
Daarbij moeten we wel
zorgen dat de gemeente genoeg
steun kan bieden als dat wordt
gevraagd en altijd klaar staat om
een handje in de rug te houden bij
goede plannen. Wij staan als CDA
voor leefbare, vitale kernen en
blijven plannen die dit versterken,
ondersteunen. De dorpen van Peel
en Maas hebben een enorm sterk

verenigingsleven. Samen moeten we
zorgen dat dit kan blijven. Op het
gebied van ‘wonen’ hebben we als
CDA de discussie stevig opgepakt en
anderen aan onze zijde gekregen. De
afgelopen paar jaren is er veel te strak
vastgehouden aan de doemscenario’s
van de bevolkingskrimp in plaats
van de kansen die er zijn te
benutten. Eindelijk komt er nu

langzaam de beweging waar het
CDA al een hele tijd voor pleit.
Want er is wel degelijk behoefte
aan appartementen, geschikte
ouderenwoningen, woningen voor
jongeren en meer middenhuur.
We moeten de ogen niet sluiten voor
toekomstige ontwikkelingen, maar dat
betekent niet dat we de woonbehoefte
die er nú is maar moeten ontkennen.
Er zijn diverse voorbeelden van bouwof herinvullingsmogelijkheden die
die hier prima aan kunnen voldoen.
Vindt u burgerinitiatieven, sterke
verenigingen, voldoende woningen en

een buitengebied waar ruimte is voor
wonen, werken en recreëren in ons
mooie landschap ook belangrijk? Dan

bent u bij het CDA Peel en Maas aan
het juiste adres.
Fractie CDA Peel en Maas
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Vaart achter zonneparkenbeleid
De aanleg van zonneparken is een punt waarover veel inwoners zich
zorgen maken. Zoals plannen laten zien in Grashoek en de Gruise Epper
in Helden. Deze zorgen delen wij. Op dit moment is er echter geen beleid
op dit gebied en kunnen zonneweides in principe zomaar gerealiseerd
worden.
Reden voor Lokaal Peel&Maas
om zo snel mogelijk beleid te formuleren op dit thema. In de raad van
19 december zijn allerlei initiatieven
geopperd om snel beleid te formuleren. Daar gaan we binnenkort als
raad en samenleving over in dialoog.

Tussentijds aangevraagde initiatieven
worden aangehouden. In Grashoek
bestaat weinig draagvlak voor de zonneweide, reden dat de voorlopige vergunning niet is verlengd.
In 2050 moet Peel en Maas
energieneutraal zijn, zo staat het

in de kaderstelling economie en
ruimte beschreven. Wij zijn een groot
voorstander van meer duurzaam
opgewekte energie, maar niet ten
koste van vruchtbare landbouwgrond
waar we vooral voedsel op kunnen
telen. Zonnepanelen horen volgens
ons thuis op daken óf op arme, niet
bruikbare gronden. Bovendien zijn er
gerede twijfels over de effecten van
grootschalige zonne-akkers. Reden
voor Lokaal Peel&Maas om eerst eens
goed uit te zoeken wat de effecten op

de lange termijn zijn. Energie kost ons
geld, maar investeren in zonneparken
kost de gemeenschap ook geld.
Mocht u verhelderende ideeën
hebben? Voor- of tegenstander? Wij
horen het graag. U bent welkom tijdens onze fractievergaderingen op
maandagavond of reageer via mail.
Kijk hiervoor op onze website.
Wij wensen u een gezond en
duurzaam 2018 toe.
Tiny Valckx,
raadslid Lokaal Peel&Maas

Schuif aan op maandag 15 januari
Bijna is het weer zover, dan zit ik alweer vier jaar in de
gemeenteraad van Peel en Maas. Wat gaat de tijd enorm snel als je
plezier hebt in wat je doet.
Toen ik in 2014 met 360 voorkeursstemmen gekozen werd in
de gemeenteraad, gaf me dat een
enorme motivatie om me voor u als
inwoner van Peel en Maas in te zetten en dat heb ik ook met enorm veel
plezier gedaan. Op bezoek gaan bij

verenigingen, evenementen, inspreekavonden of een ondernemer die je
opbelt met een idee of probleem, vind
ik erg belangrijk om mijn raadswerk
goed te kunnen doen. Vier avonden
per week op pad zijn, is eerder regel
dan uitzondering en dat doe ik nog

steeds met heel veel plezier. Daarom
heb ik besloten me weer kandidaat te
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Onlangs
hebben we ons verkiezingsprogramma
gepresenteerd met de titel ‘de VVD
is er voor jou’. Dit is te vinden op de
website van de VVD Peel en Maas.
Graag ga ik het gesprek met u aan
onder het genot van een kopje koffie. Misschien wilt u wel eens weten

EuroTree Horst BV is een moderne boomkwekerij
in Melderslo. Wij kweken een breed assortiment
kwaliteitsproducten, op 120 ha vollegrond, 4 ha kas
en 3 ha containerveld, die hun weg vinden in West- en
Oost-Europa. EuroTree heeft de ambitie om zich verder
te ontwikkelen tot een professionele organisatie en uit te
groeien tot een toonaangevend internationaal bedrijf in
een boeiende en uitdagende sector.
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons verkoopteam:

Verkoper

m/v

Heb jij:
• een proactieve houding en commercieel
inzicht;
• hbo werk- en denkniveau;
• een zelfstandige werkhouding, en je bent
tegelijkertijd ook een teamplayer;
• naast beheersing van de Engelse taal in
woord en geschrift is enige kennis van Duits
gewenst.

Over de functie:
• verkopen van en advies geven over ons totale
plantenassortiment;
• relatiebeheer van bestaande klanten;
• oﬀertes opstellen, orders verwerken, transport
plannen;
• acquisitie van nieuwe klanten;
• bezoek van buitenlandse klanten en beurzen;
• meedenken met de klant en optimale
oplossingen aanbieden.

Wij zijn op zoek naar een ambitieuze medewerker die de containerteelt verder uitbouwt en
professionaliseert:

Meewerkend voorman
Heb jij:
• goede communicatieve vaardigheden en
leidinggevende kwaliteiten;
• een proactieve houding;
• relevante mbo- of hbo-opleiding;
• kennis en aﬀiniteit met
boomkwekerijproducten;
• geen 8:00 tot 17:00 mentaliteit.

m/v

Over de functie:
• aansturing en coaching van medewerkers;
• inbrengen en uitvoeren van verbeteringen
en optimaliseren van de containerteelt;
• planning van dagelijkse en wekelijkse
werkzaamheden;
• verantwoordelijk voor het teeltresultaat.

Wij bieden:
• een uitdagende functie met veel afwisseling en ruimte voor eigen inbreng;
• prettige werksfeer bij een informeel bedrijf, een platte organisatiestructuur met korte lijnen;
• goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, bij een gezond en groeiend bedrijf.

Heb jij interesse in een van deze functies?
Mail dan jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar admin@eurotree.nl. Voor meer
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Dhr. Eef van Os: 06 - 5331 2229

wat de VVD de afgelopen vier jaar voor
u gedaan heeft in de gemeente, of
heeft u nog goede ideeën, suggesties
of andere zaken die u bezig houden.
Ik verneem ze graag. Op maandag
15 januari van 12.00 tot 14.00 uur zit
ik in het Oranje Hotel te Meijel. U bent
van harte welkom om aan te schuiven,
want ‘de VVD is er voor jou!’
Teun Heldens,
raadslid VVD
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jongeren 15

aan
Roeli van Leeuwen

Feestdagen

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Roeli van Leeuwen
15 jaar
het Bouwens
Helden

Wat is je laatste miskoop?
Dat was een jas. Ik had hem op het
internet besteld, in de hoop dat ik de
goede maat had gekozen. Maar toen
hij bezorgd werd, bleek hij te kort te
zijn. Toen heb ik hem teruggestuurd.
Heb je een bijbaantje?
Ik werk bij een aardbeienteler.
Daarnaast werk ik ook bij een cateringbedrijf in Egchel. Hier help ik met
het verzorgen van kookworkshops,
catering en presentaties. Af en toe pas
ik ook op bij verschillende adressen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een paar weken geleden was ik op
vakantie naar het eiland Texel met
mijn familie. Toen heb ik een foto
gemaakt van mijn moeder die op het
strand staat.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Het derde schooljaar op de middelbare school zou ik niet meer over willen doen. Dat was vorig jaar. Ik moest

toen heel veel doen op het gebied
van leren en huiswerk maken om mijn
punten te verbeteren. Met mijn sociale
leven zat het vorig jaar wel goed.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Altijd groen licht en wind mee, want
ik moet vaker lange afstanden fietsen en dan ben je minder snel te laat.
Daarnaast zou ik dan iets langer uit
kunnen slapen.
Wanneer was de laatste keer dat je
door de grond wilde zakken?
Kortgeleden nog, want toen moest ik
een hele berg Latijns leren, zodat ik
vandaag mijn toets goed zou maken.
Jammer genoeg heb ik wat moeite
met dit vak en moest ik er dus extra
aandacht aan besteden.
Wat is de slechtste film die je ooit
hebt gezien?
Laatst keek ik een horrorfilm genaamd
The Chosen. Normaal gesproken word
ik snel bang, maar deze film vond ik
totaal niet eng. Echt een slechte film.
Waar ben je het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit dat
ik het derde jaar van het vwo heb
gehaald. Zoals ik eerder al zei was dit

een erg moeilijk jaar voor mij vanwege al het schoolwerk. Tóch heb ik
doorgezet en daardoor ben ik met vwo
door kunnen gaan.
Heb je ooit gespiekt?
Zoals de meeste mensen die ooit niet
goed hebben geleerd voor een toets,
heb ik wel eens gespiekt. Ook al mag
het eigenlijk niet, het heeft me wel
vaker naar een hoger punt geholpen.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Voor mijn verjaardag in februari, dit
jaar, heb ik van mijn ouders een taart
gekregen. Daarop stonden allemaal
make up producten. Geen echte
natuurlijk! Ze waren nagemaakt van
fondant. De taart was lekker en mooi!
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Dat is de carnavalstijd, omdat het dan
altijd gezellig is met vriendinnen en
je je kunt verkleden. Daarnaast ben
ik dit jaar jarig met carnaval en dat is
natuurlijk ook een groot pluspunt.
Welke superkracht zou je graag
willen hebben?
Ik zou me graag overal naartoe kunnen verplaatsen zonder dat ik me
daarvoor moet inspannen. Als ik zou
kunnen teleporteren, zou de kans dat

ik te laat kom veel kleiner worden.
Ook zou ik dan niet meer hoeven betalen voor openbaar vervoer en zou ik
’s ochtends later op kunnen staan.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Jurken vind ik persoonlijk erg mooi,
omdat ze zo vrouwelijk zijn. Het is
dan ook mijn favoriete kledingstuk.
Daarnaast zijn er in jurken veel opties,
kun je ze gemakkelijk aandoen en zie
je er al snel heel verzorgd uit wanneer
je er een draagt.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Dat was Egypte. Tot twee jaar geleden was ik niet buiten Nederland of
een omliggend land geweest. Met ons
gezin zijn we uiteindelijk op vakantie
naar Egypte gegaan. Het was zo leuk
en warm daar, dat we er later nog
eens naar terug zijn gegaan.
Wat vind je een fijn gevoel?
Wanneer ik een zware sporttraining
heb gehad, is het fijn om thuis rustig
te kunnen douchen. Dat geeft me
een fijn gevoel. En als ik, nadat ik heb
gedoucht, uiteindelijk in bed ga liggen
kan ik altijd erg goed slapen. Dat komt
omdat ik zo moe ben geworden van
de training.

Geef iemand op!
Ken jij (of ben jij) iemand uit Peel en Maas tussen de 12 en 18 jaar die het leuk lijkt om vijftien vragen te beantwoorden én op de foto
te gaan voor HALLO Peel en Maas? Geef diegene of jezelf dan op! Stuur een mail met vermelding van contactgegevens van die persoon naar
redactie@hallopeelenmaas.nl

Kerstmis, Pasen, Pinksteren
of Hemelvaartsdag.
Waarschijnlijk kent iedereen
deze feesten wel. Een groot
percentage van Nederland is
christelijk, zo’n 45 procent. Nu
moet je je afvragen of deze
mensen daadwerkelijk naar de
kerk gaan en bidden. Ik sta
bijvoorbeeld bij de kerk ingeschreven, maar ik ga er bijna
nooit naartoe. Ook al zijn er
velen in Nederland ‘theoretisch
gezien’ christelijk, het percentage ontkerkelijking neemt
sinds 1899 ook steeds meer toe.
De reden hiervoor is waarschijnlijk de ontwikkeling in technologie en wetenschap. We komen
steeds meer informatie te
weten en verspreiden deze
informatie steeds sneller en
beter. Ook al is niet iedereen
christen en neemt ontkerkelijking toe, we vieren nog steeds
deze feesten. Zelf doe ik dit
ook, ook al weet ik niet of ik in
God geloof of niet. Hoe komt
het dan dat we ondanks dat we
minder gaan geloven, toch nog
actief deze feesten vieren?
Bij mij, en ik denk ook bij velen
anderen, is de reden hiervoor
het samenkomen met familie.
Ik vind Kerstmis en andere
feesten juist gezellig omdat je
samen bent met familie. Ook
staat er altijd veel eten op tafel,
worden er kerstfilms afgespeeld
en draait er leuke muziek. Velen
worden bovendien met kerst
ook herenigd met familie die ze
normaal gesproken nooit zien.
Zo was mijn oom een paar jaar
geleden met zijn gezin uit
Australië hierheen gekomen
voor Kerstmis, dit was toen nog
gezelliger omdat zij erbij waren.
Ook betekent Kerstmis
meestal een tijd van vrede.
Dit was vroeger ook al zo;
tijdens de Eerste Wereldoorlog
in 1914, was er de zogenaamde
Kerstvrede. Britse en Duitse
soldaten vierden samen
Kerstmis, terwijl ze daarvoor
tegen elkaar vochten. Zo zie je
dat Kerstmis toch een grotere
impact op ons heeft dan we
beseffen.
Lique

16

verkiezingen

11
01

Wezenberg en Craenmehr wisselen van partij

Twee raadsleden van Lokaal naar
AndersNu
De gemeenteraadsleden Edward Wezenberg (53) uit Baarlo en Peter Craenmehr (64) uit Panningen stappen per direct over van Lokaal Peel&Maas
naar AndersNu. De twee waren het niet eens met hun plek op de kandidatenlijst van Lokaal Peel&Maas voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
op woensdag 21 maart. Craenmehr wordt lijsttrekker voor AndersNu bij de verkiezingen.

Jeanne Hesen verder te gaan als
eenmansfractie nadat ze zich niet
meer kon vinden in hoe de lokale partij
de politiek bedreef. In oktober sloot
ze zich aan bij de VVD. Wezenberg en
Craenmehr waren het niet eens met
hun plek op de kandidatenlijst van
Lokaal Peel&Maas voor de komende
verkiezingen, waardoor ze besloten
over te stappen. De kandidatenlijst van
Lokaal Peel&Maas is nog niet openbaar
gemaakt.

Lokaal Peel&Maas
vindt het jammer

Jos Wilms, de huidige fractieleider van AndersNu, is blij met de
komst van de twee leden. “Het zijn
twee politiek ervaren mensen die
het gedachtegoed van AndersNu
delen.” Wilms zit momenteel zelf nog
in de raad samen met partijgenoot
Marij Peeters. Wilms besloot vanwege
zijn leeftijd om niet zelf nog een keer
als lijsttrekker op te treden en ook

Peeters doet na de verkiezingen een
stapje terug. Wilms: “Ik ben nu 75
jaar en het is tijd om het roer over te
geven aan anderen. Met de komst van
de twee nieuwe leden kunnen we de
continuïteit van AndersNu in goede
handen leggen.”
Craenmehr neemt per 1 februari
het fractievoorzitterschap over van
Wilms. Wilms: “Met deze aanwinsten

hoopt AndersNu op basis van inhoud
dè lokale partij te worden.” Craenmehr
en Wezenberg stappen over naar
AndersNu omdat ‘het gedachtengoed
van de partij volledig ruimte biedt
voor eigen inbreng’. Daarnaast biedt
de partij ‘de kans voor een verdere
persoonlijke groei’, aldus de twee
raadsleden. De kiestlijst van AndersNu
wordt eind januari bekendgemaakt.

Jos Wilms zal daar op staan als lijstduwer.

Niet eens met plek
op kieslijst
Lokaal Peel&Maas begon de
raadscyclus vier jaar geleden met
negen zetels, maar inmiddels zijn er
daar nog zes van over. In juni besloot

Lokaal Peel&Maas vindt de overstap van de twee raadsleden jammer.
“Wij betreuren ten zeerste dat zij onze
partij verlaten, doch respecteren hun
keuze”, aldus Jos van Hal, voorzitter
van Lokaal Peel&Maas. De reden dat
de kandidatenlijst van de partij nog
niet bekend is gemaakt, komt volgens Van Hal omdat er nog een aantal
gesprekken in de afrondende fase zit.
“We hebben contact met de kandidaten en het is eigenlijk wachten op een
definitief ja. Het is natuurlijk een grote
stap voor mensen om politieke kleur
te bekennen. Zodra de lijst definitief is,
brengen we die naar buiten.”
Door de overstap van de twee
raadsleden verliest de coalitie van
Lokaal Peel&Maas, VVD Peel en Maas
en PvdA/GroenLinks de meerderheid
in de raad. Ze hebben nu nog 13 van
de 27 zetels. AndersNu heeft tot aan
de verkiezingen op 21 maart nu vier
zetels in de gemeenteraad.

Trade Port Venlo Logistics BV (TPV)
is een logistieke dienstverlener met een
vestiging op Trade Port Oost in Venlo.

Wij zijn per direct op zoek naar een

Warehouse medewerker

dameskleding | schoenen | tassen

m/v

(full- of parttime)

Je werkzaamheden omvatten
voornamelijk o.a.:

• om- en her-/verpakken van pallets;
• sealen, labelen en stickeren van pallets;
• lossen en laden van vrachtwagens
(containers);
• positioneren van pallets op locatie.

Mogelijkheden om door te groeien
binnen het team:

• orders verzamelen op basis van
picklijsten met reachtruck;
• positioneren van goederen in stellingen;
• lichte bijkomende administratieve
werkzaamheden.

Wie zoeken wij?

• je weet van aanpakken;
• flexibele instelling;
• je bent uitstekend in staat om zelfstandig
te werken;
• enige ervaring met EPT (Electriche Pallet Truck)
of heftruck;
• je hebt een BASIS / MBO+ denk- en werkniveau;
• basisbeheersing van de Engelse en Duitse taal.

Wat hebben wij te bieden?

• een prettige werksfeer;
• beloning conform gebruikelijk in de branche;
• Mogelijkheid tot behalen certificaten hef-/
reachtruckchauffeur.

Heb je interesse in deze functie, reageer dan voor 31 januari 2018 en stuur je brief met cv
naar maarten@tpvlogistics.nl . Wil je meer informatie over deze functie, neem dan gerust
contact op met Maarten Jans bij voorkeur via e-mail.

Vanaf vrijdag 12 januari

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

50%
60%
70%
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Hadé Collection
VOOR SFEER IN HUIS

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

Bel vrijblijvend
voor een afspraak
Hanny Derks
Tel. 077 – 477 33 75

www.hadecollection.nl

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

Tien jubilarissen SV Egchel
Voetbalclub SV Egchel kon op zaterdag 6 januari negen leden in het zonnetje zetten vanwege een
jubileum. Daarnaast kreeg Giel Peeters uit handen van KNVB-ambassadeur Jan Heijnen de zilveren
KNVB-waarderingsspeld voor al zijn bewezen diensten voor de club. Martien van Berkel, Mark
Leijsten en Christiaan van Roij zijn 25 jaar lid, Hans Gielen, Fabian Nicke, Ruud Theelen, Marcel
Verhaegh en Peter Wilms zijn 40 jaar lid en Wiet Tielen wist zelfs de halve eeuw vol te maken.
Paul Ververgaert (25 jaar lid) ontbreekt op de foto.

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

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

L ARICKS BALK11E,9N5
p/m • incl. btw

150 x 150 mm

€

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Dieet
op japonnen
&
en (heren
colberts
en dames)
Leef

actie geldig tot 15 januari

10%

korting

Houthandel & Timmerbedrijf
Tel. 077-3072462
Rene van Ophoven
v.o.f.
www.vanhalstomerij.nl
www.dieetenleef.nl
Regio Peel en Maas
Tel. 06 - 53 87 43 60

Jubilarissen Schutterij St. Nicolaas
Op het nieuwjaarstreffen van schutterij Sint Nicolaas uit Meijel op zondag 7 januari zijn liefst
dertien jubilarissen in het zonnetje gezet. Jeroen en Rick van Buggenum zijn 10 jaar lid, Marcel
Pijnenburg en Josien Hoeben zijn 25 jaar lid, An Bots, Gonny Janssen, Rianne Baltussen en Willy
Frederiks zijn 40 jaar lid, Thieu van de Moosdijk en Frits Vaes zijn 50 jaar lid en Jo van Bree is inmiddels alweer 70 jaar lid. Op de foto ontbreken Leo de Waal en Thieu Vestjens, beiden 40 jaar lid.

Zes jubilarissen bij VV Helden
Voetbalvereniging VV Helden heeft op zaterdag 6 januari bij de nieuwjaarsreceptie zes jubilarissen gehuldigd. Bij elkaar stond er 215 jaar aan lidmaatschap op het podium. Jo Stroucken (60 jaar
lid), Wilbert van Nisselroy (40 jaar), Theo Beeks (40 jaar), Rob Alsters (25 jaar), Jules Peeters (25
jaar) en Peter Crooymans (25 jaar) ontvingen een speldje voor hun langdurige lidmaatschap. Frank
Janssen (25 jaar), Joep Marcelissen (50 jaar) en Wim Kessels (60 jaar) waren afwezig.

ADVERTENTIE W E E K 0 2
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Jules en Anouk

Prins en prinses
in Koningslust
Jules Bos en Anouk Smets zijn zondag 7 januari onthuld
als het nieuwe jeugdprinsenpaar van De Brookhaeskes uit
Koningslust.
In een grote heksenketel
die op het podium stond bij
gemeenschapshuis De Sprunk
in Koningslust, werden de
ingrediënten gegooid die
nodig waren om een nieuw
jeugdprinsenpaar te vormen.
De waarzegger, die later prins
Jurjen bleek te zijn, roerde
en keek in de glazen bol om
te zien of de juiste personen
achter het witte doek stonden.

Na een paar pogingen ging het
om het juiste prinsenduo en
kwamen prins Jules en prinses
Anouk tevoorschijn.

Receptie
Het nieuwe prinsenduo
krijgt op zondag 14 januari een
receptie aangeboden. Deze
begint om 19.00 uur en vindt
plaats in dorpshuis De Sprunk in
Koningslust.
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Prins Jaco I
Sem en Dana
heerser Maasbree jeugdpaar Beringe
Jaco Hermans uit Maasbree is zaterdag 6 januari tijdens
het prinsenbal van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree
uitgeroepen tot nieuwe prins. Prins Jaco I is de 57e heerser
van het ‘Habberiëk’.
De prins is de zoon van
oud-prins en oud-wethouder
Wim Hermans. Jaco is getrouwd
met Anjuli en samen hebben
ze twee kinderen: Coco en
Vinnie. In het dagelijks leven
is de heerser field manager
Nederland bij een bedrijf
waar sportdranken worden
geproduceerd. Ook is prins
Jaco I lid van voetbalclub
MVC’19, waar hij in het vierde
seniorenteam speelt, en is

hij al enige jaren lid van de
raad van elf. Samen met zijn
adjudanten Erik Joosten en
Dennis van Woezik gaat Jaco
Hermans voorop tijdens de
vastelaovend in Maasbree.
Dit onder het motto: ‘Wie later
dèste zuüpte, löpte neet, den
kruüpte!’. De receptie van de
nieuwe prins wordt gehouden
op carnavalszondag 11 februari
vanaf 15.11 uur bij zaal Niëns
in Maasbree.

Sem Wilms en Dana de Voight zijn op zaterdag 6 januari
gepresenteerd als het jeugdprinsenpaar van carnavalsvereniging De Beringse Kuus. Jeugdprins Sem is 13 jaar oud, net als
jeugdprinses Dana. De spreuk van het jeugdpaar luidt: ‘Effe
gin paerd of water, deze carnaval gaeve wae unne optater!’.
Het jeugdprinsenpaar
van Beringe kwam op zaterdag in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag naar buiten.
Na spannende muziek en hints
rondom het prinsenpaar sprongen op het ‘moment suprême’

Sem en Dana uit de zelfgeschilderde kist. Sem en Dana gaan
samen voorop met adjudant
Sabien en een jeugdraad van
maar liefst achttien kinderen.
De JWB-groep heet de Wilde
Kippenbende.

Diverse optredens

Bonkte Aovenden in Beringe
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus houdt op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari weer de jaarlijkse ‘Bonkte
Aovenden’. Die vinden plaats in gemeenschapshuis De Wieksjlaag. De voorverkoop voor de avonden vindt plaats op
zondag 14 januari, eveneens in de Wieksjlaag.
Op de avonden zijn onder meer optredens te zien van De
Beringse Blumkes en Splash, de showdansgroep van De
Beringse Kuus. Ook Springlaevend, De Aod Prinse, Slagwerk
groep Beringe en Onkroed Vergeit Neet zorgen voor optredens
van eigen bodem. Buuttereedeners Henry van Geneijgen en Fer
Naus brengen de humor en ook Vlugzout brengt het publiek aan

het lachen. Trio Ongeplök uit Born komt ook nog langs.
De afsluiting wordt verzorgd door Bjorn en Mieke uit Venray.
Dameskapel Mingelmoos zorgt tijdens de avond voor de muzikale omlijsting en de presentatie is in handen van John Timmer
mans. De voorverkoop op 14 januari begint om 11.00 uur.
De bonte avonden beginnen beide dagen om 20.00 uur.

Nieuw jasje zittingen

Nieuw evenement ‘staoninge’
in Maasbree
Carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree heeft er dit jaar voor gekozen de zittingen in een nieuw jasje te steken.
De vrijdag, 26 januari blijft hetzelfde, maar de zaterdag, 27 januari, gaat verder onder de naam ‘staoninge’. Zoals de naam
al duidelijk maakt, blijven de bezoekers op zaterdag staan tijdens de optredens.
Tijdens de eerste editie van de ‘staoninge’ gaat de muziek
van carnavalsband Pats als een rode draad door de avond
lopen. Tussendoor zijn er optredens van artiesten en als
afsluiter komt zanger Fabrizio. De voorverkoop voor de zitting
en ‘staoning’ vindt plaats op zondag 14 januari bij party
centrum Niëns. Leden kunnen terecht van 13.11 tot 14.33 uur
en niet-leden zijn daarna aan de beurt.

De ouderenzitting van D’n Hab vindt plaats op zaterdag
27 januari. De voorverkoop voor de middag begint op maandag 15 januari. Vijf dagen later, zaterdag 20 januari, is weer
het jaarlijkse ziekenbezoek door de raad en bestuursleden van
CV D’n Hab. Opgeven voor het ziekenbezoek kan door een mail
te sturen naar info@cvdenhab.nl Kijk voor meer informatie
over de activiteiten van de vereniging op www.cvdenhab.nl

36e KingerBoore
Broelofspaar in
Koningslust
Faye Janssen en Niek Schers uit Koningslust zijn zondag
7 januari gepresenteerd als het nieuwe ‘KingerBoore
Broelofspaar’ van carnavalsvereniging De Brookhaze uit
Koningslust. Ze zijn het 36e paartje van het dorp.
De kersverse bruid en
 ruidegom werden in gemeenb
schapshuis De Sprunk in
Koningslust tegelijkertijd met
de nieuwe jeugdprins en –prinses onthuld. Nadat de waarzegger in de glazen bol had
gekeken, kwamen bruid Faye

en bruidegom Niek tevoorschijn. Op dinsdag 13 januari
vindt na de ‘boorebrunch’ de
‘kingerboorebroelof’ plaats.
Dan wordt het boerenbruidspaar in de onecht verbonden bij
De Sprunk in Koningslust. Het
feest begint daar om 13.00 uur.
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Nico Theelen
prins in Beringe
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus heeft op zaterdag
6 januari Nico Theelen als nieuwe prins gepresenteerd.
De 37-jarige Nico heeft een relatie met Robin Reinders en de
twee hebben samen een dochtertje, Evi.
Prins Nico I is in het dagelijks leven onderhoudsmonteur
en actief bij veel verenigingen
in Beringe. Zo is hij leider en
bestuurslid bij voetbalvereniging BEVO en bestuurslid van
5x Beringen. Verder was hij lid
van Dookie en is Nico actief bij
carnavalsgroep De Sjottelslette.
De Beringse Kuus viert komend
seizoen het 5x11-jubileum. Bij
de onthulling kwam daarom de
eerste prins van de vereniging,
Sjraar van Horen, een spannend

sprookje vertellen. Na afloop
van het sprookje kwam niet de
nieuwe prins, maar de nieuwe
vorst Han onder de deken
vandaan. Nico stond nog in de
zaal tussen zijn vrienden toen
hij tot prins werd uitgeroepen.
De spreuk van Nico luidt: ‘Ut
geit al lekker mèr ut kin nog
veul gekker!’. De receptie van
de heerser van De Beringse
Kuus vindt plaats op zaterdag
3 februari in gemeenschapshuis
De Wieksjlaag in Beringe.

Roy en Janneke Tillemans

Prins en prinses
Grashoek
Carnavalsvereniging De Graasvraeters uit Grashoek heeft
zaterdag 6 januari Roy en Janneke Tillemans uit het dorp
uitgeroepen tot de nieuwe prins en prinses. Dat gebeurde in
‘Graasvraetertempel’ café-zaal Leanzo in Grashoek.
Eerst mocht prins Joeri
aftreden. Hij werd ontdaan van
zijn prinselijke attributen en in
de raad van elf opgenomen.
Daarna kwamen de raadsleden
met enveloppen de zaal in om
door middel van een toneelstukje met een ‘huizentinder’
het prinselijk paar te onthullen.
Prins Roy II en prinses
Janneke zijn de ouders van
Pien, Ties en Saar en wonen

in Grashoek. Roy werkt bij een
speciaalzaak in Panningen en
Janneke is coach in de zorg.
Samen gaan ze tijdens carnaval
voorop met hun spreuk: ‘Oeht
Grashook neet wig te houwe,
wae gaon heij ein geweldig
fiësje bouwe’.
De receptie van de prins en
prinses vindt plaats op vrijdag
12 januari bij zaal Leanzo vanaf
20.11 uur.

Frank Bouten
aan het roer bij
Dörper Kuus
De Dörper Kuus uit Helden staat het komende carnavalsseizoen onder leiding van Frank Bouten. Als adjudant werd
bij het uitkomen op zondag 7 januari Jeroen Thijssen gepresenteerd. De spreuk van de 65e prins van de Dörper Kuus
luidt: ‘Proost, sjpring en lach, ut leefst wies deep in de nach!’.
De zondagmiddag bij The
Apollo begon met het aftreden
van prins Jeu I en zijn adjudant
Ard. Daarna was het na optredens tijd voor de onthulling.
Frank Bouten was als agent
077 duistere figuren te slim
af en werd zo gekroond tot
nieuwe prins. Frank (32) werkt
als pedagogisch medewerker
bij een buitenschoolse opvang.

Hij is lid van voetbalvereniging
VV Helden. Adjudant Jeroen
Thijssen (33) woont samen met
Maud Lamerichs en is vader
van zoons Dylan en Roan. Hij is
werkzaam als accountmanager
en speelt al jaren in het eerste
team van VV Helden.
De receptie van Frank is op
zondag 4 februari bij De Zoes in
Helden.

Kinjeractie Boere Nieuwe prins
broelof Kessel
bij De Kook

Onthulling
jeugdtrio Baarlo

Alle ‘boeren en boerinnen’ die tussen carnaval 2017 en
carnaval 2018 zijn geboren, worden tijdens de Kinjeractie
van Stichting Boerebroelof Kessel ook dit jaar bezocht en
opgenomen in de ‘boerestand’. De traditie vindt plaats op
zaterdag 3 februari.

Jeug Vastelaovend Baolder (JVB) maakt op vrijdag
12 januari het nieuwe jeugdtrio bekend in jongerencentrum
Sjiwa. Daarnaast wordt ook de complete jeugdraad en de
nieuwe ceremoniemeester gepresenteerd. JVB organiseert
de onthulling onder de naam ‘Het Grote Bal Der Fissa!’.

Elk kind dat wordt opgegeven voor opname in de
boerenstand, krijgt een oorkonde en rode zakdoek wanneer het
gezelschap bezoek krijgt van de stichting. De ‘boerehofkapel’
speelt daarnaast voor elke boer of boerin een liedje. Omdat de
Stichting Boerebroelef Kessel geen baby wil missen, roept zij
Kesselnaren op nieuwgeborenen door te geven. Dat kan door
een mail te sturen naar info@boerebroelofkessel.nl of door
een berichtje te sturen via Facebook.

Carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo presenteert op
zaterdag 13 januari als laatste dorp van de gemeente de
nieuwe prins. Zoals gebruikelijk is de plaats van handeling
zaal Unitas. De deuren van de zaal gaan om 20.00 uur open.
De prins van afgelopen jaar, Daan I, neemt samen met zijn
adjudanten rond 21.00 uur afstand. Het trio wordt vervolgens
opgenomen bij de Aodprinse en de Aod-adjudantenclub. Na het
aftreden komen de artiesten van de liedjesavond, Kook van Eige
Deig, hun nummers ten gehore brengen. Aansluitend volgt de
onthulling van het Kook-trio van het huidige carnavalsseizoen.
De nieuwe jeugdprins van Jeug Vastelaovend Baolder speelt ook
een rol in de onthulling. De avond wordt muzikaal omlijst door de
Fanfare Kapel en dj Rene.

Voordat alle nieuwe leden bekend worden gemaakt, wordt
er eerst afscheid genomen van het jeugdtrio 2017: prinses
Dirkje I met haar adjudanten Eline en Yoni. Optredens tijdens
de avond zijn er van Hitmaestro en Lampegastuh, de groep
die onlangs nog bij de Party Awards werd bekroond tot
populairste en best party-act van 2017. De zaal van Sjiwa gaat
om 21.00 uur open. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van JVB.

Zittingen Kuus oeht Kepèl

Gezonde bierpong

De zittingen van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl vinden plaats op vrijdag 26 en zaterdag 27 januari
bij DOK6 Theater in Panningen. Net als afgelopen jaar is de vrijdag de ‘Buutte-aovond’ met verschillende buuttereedners en de zaterdag is de traditionele ‘Zadderdigzitting’ met muziek, buutten en dans.

Oud-topsporters uit Noord-Limburg, oud-volleybalinternational Nico
Freriks en oud-handbalinternational Ron Klemann, hebben iets bedacht
om te helpen bij goede en sportieve voornemens. Ze lanceren de gezonde
variant van het bekende bierpong: fruitpong.

De voorverkoop voor de twee
zittingsdagen vindt plaats op zaterdag
13 januari vanaf 11.00 uur bij café
Pierke in Panningen. Op volgorde van
binnenkomst worden de kaarten dan
vanaf 12.00 uur verkocht. Op vrijdag

komen de buuttereedners Rob
Scheepers, Pierre van Helden, Rob van
Elst, Fer Naus, Andy Marcelissen en
Marlon Kicken naar Panningen. De
avond wordt afgesloten door Fabrizio.
Op zaterdag zijn er optredens van de

Dansmarietjes, Applaus Amusement,
Pierre van Helden, Rob van Elst,
Vlugzout, Schlagermedley, Andy
Marcelissen en Tadaa!. Duo Spik en
Span sluit de zitting af. Kijk voor meer
informatie op www.kuus-oeht-kepel.nl

Fruitpong is een gezonde variant
van het populaire bierpong. Ron en
Nico introduceren deze nieuwe variant
via Wij zijn Koplopers in een video. Bij
fruitpong wordt er geen alcohol, maar

het water en het fruit genuttigd.
Deelnemers kunnen een foto of
filmpje delen via @wijzijnkoplopers op
Facebook of Instagram. Kijk voor meer
informatie op www.wijzijnkoplopers.nl
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Danny Rijksen
nieuwe prins
De Kevers Kessel
Carnavalsvereniging De Kevers in Kessel heeft zaterdag
6 januari het nieuwe trio onthuld. Prins Danny Rijksen gaat
dit carnavalsseizoen voorop, samen met zijn adjudanten
Paul en Frank.
De onthulling vond plaats
bij gemeenschapshuis De Paort
in Kessel, waar eerst afscheid
genomen werd van de vorige
prins. Nadat prins Roger I en
zijn adjudanten Roy en Bart
officieel afgetreden waren,
startte de onthulling van het
nieuwe trio.
Prins Danny I is 38 jaar en
getrouwd met Marjan. Samen
hebben ze twee kinderen:

Lenn en Vic. De nieuwe prins
is al zeventien jaar lid van
CV De Kevers, hij is leider van
het vierde seniorenteam van
Voetbalvereniging Kessel en
leider van het kaboutervoetbalteam waar zoon Lenn voetbalt.
Het trio gaat de komende
‘vastelaovend’ samen voorop in
Kessel onder het motto: ‘Same
met ug alles gaeve, dit wuürd
de vastenaovend van ôs laeve’.
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Bjorn Albers prins Jurjen Verbong
Kessel-Eik
prins Koningslust
Internationaal chauffeur Bjorn Albers is zaterdag 6 januari
uitgeroepen tot nieuwe prins van Kessel-Eik. Carnavals
vereniging De Eikkaters onthulde de nieuwe heerser in het
gemeenschapshuis van het dorp.
Aansluitend aan de Bonte
Avond, waar artiesten optraden
en sketches van eigen bodem
werden opgevoerd, werd
het nieuwe trio onthuld van
CV De Eikkaters. De 28-jarige
Bjorn is geboren in Maastricht
en woont samen met zijn vriendin Joyce van den Heuvel in
Kessel-Eik.
Prins Bjorn I was twee
jaar geleden de adjudant van
prins Rob III. Nu is oud-prins
en goede vriend Rob Stemkens

adjudant van Bjorn. Ook adjudant Nick Grinwis staat aan
de zijde van de nieuwe heerser van De Eikkaters in KesselEik. De drie gaan de komende
‘vastelaovend’ voorop met het
motto: ‘Genne paniek, deze
vastelaovend wuurt kei sjiek!’.
Het nieuwe trio feliciteren
kan op zondag 4 februari. Na
de mis in de kerk om 12.30 uur
vindt aansluitend in het
gemeenschapshuis de receptie
plaats.

Jurjen Verbong uit Koningslust is zondag 7 januari uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging De Brookhaze in
Koningslust. Adjudant Aron Vissers staat dit seizoen aan zijn
zij.
De onthulling vond
plaats in gemeenschapshuis
De Sprunk in Koningslust.
Nadat prins Derk I en adjudant
Anton waren afgetreden,
werd door middel van een
toneelstukje de nieuwe prins
onthuld. De waarzegger die
de zaal op het verkeerde
been zette en vijf kandidaten
afkeurde, sprong uiteindelijk
zelf door het witte doek en
maakte zichzelf bekend als
prins Jurjen I. Adjudant Aron

en vriendin Jacqueline werden
vervolgens het podium
opgeroepen.
Prins Jurjen I en adjudant
Aron heersen deze carnaval
over de Brookhaze met de
spreuk ‘De vastelaovend zit
mich in ut blood, dus mit
dees daag ff ginne bal aan de
voot!’.
De receptie vindt
zondag 28 januari plaats bij
gemeenschapshuis De Sprunk
in Koningslust vanaf 13.00 uur.
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Jeugdprinses Lisa I Marcel I prins
van Panningen
in Meijel
Lisa Geraets uit Panningen is zondag 7 januari onthuld als
de nieuwe jeugdprinses van CV Kuus oeht Kepèl uit
Panningen. Samen met adjudanten Bo Romonesco en Raaf
Houben gaat zij voorop tijdens de ‘jeugdvastelaovend in
Kepèl’.
Het trio nam voor de onthulling plaats achter een groot,
wit doek dat voor het podium
was gehesen. Daardoor waren
alleen drie schimmen zichtbaar.
De presentator stelde diverse
vragen, zodat het publiek iets
meer te weten kwam over het
nieuwe jeugdtrio. Uiteindelijk
werd het doek gehesen en
kwamen jeugdprinses Lisa I en
haar twee adjudanten tevoorschijn.

Lisa is net twaalf
geworden en zit in groep 8
van basisschool De Wissel
in Panningen. Adjudant
Bo is elf jaar en zit op de
Nieuweschool. Adjudant Raaf
is ook elf jaar.
Met zijn drieën gaan
ze met de spreuk ‘Deze
vastelaovend zien wae de
baas en gaeve wae dréj daag
plankgaas!’ voorop bij de
jeugd in Panningen.

De 29-jarige Marcel Thijssen is zondag 7 januari
uitgeroepen tot de nieuwe prins van carnavalsvereniging
De Kieveloeët in Meijel.
De onthulling vond plaats
in het Oranje Hotel in Meijel.
Eerst werd afscheid genomen
van prins John I en zijn prinses
Jolanda, die tijdens het 6x11jarig jubileum van de carnavalsvereniging over Meijel
heersten. Door middel van een
‘wie ben ik, wat ben ik’-spel
verscheen ten slotte de nieuwe
heerser van De Kieveloeët op
het podium. Marcel Thijssen is
geboren in Deurne en werkzaam als werkvoorbereider
in de bouw. Samen met zijn

vriendin Susan Houwen woont
hij in Meijel. Prins Marcel I is
wekelijks op het veld en in de
zaal te vinden voor een potje
voetbal. Ook zong hij jaren een
noot mee in de vriendengroep
‘Kumtjie!’, die sinds november 2004 deelnamen aan de
Meijelse liedjesavond en vorig
jaar voor het laatst optraden.
Het komende carnavalsseizoen gaat prins Marcel I voorop
met de spreuk ‘Goe veurberéjd
baowe, èn ‘ne vastelaovend um
van te haawe’.
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Prins Patrick I
in Panningen
Patrick van Roij is op zondag 7 januari uitgekomen als de
nieuwe prins van carnavalsvereniging De Kuus oeht Kepèl uit
Panningen. De spreuk van de prins is: ‘Door fieëst en gezelligheid gedreve, de vastelaovend, dae is mich op ut lief gesjreve!’.
De Kuus oeht Kepèl viert dit jaar het 66-jarig jubileum.
De middag in DOK6 in
Panningen werd geopend met
het presenteren van het nieuwe
jeugdtrio. Daarna sprak prins
Marcel I zijn laatste woorden
als heerser van de carnavalsvereniging. Om de nieuwe prins
goed te verwelkomen, werden voor het eerst de Kepèlse
oscars uitgereikt. Na het tonen
van de kandidaten per categorie inclusief filmpjes, werden
de oscars uitgereikt voor beste

actiescene, beste filmquote,
beste vrouwelijke hoofdrol en
beste mannelijke hoofdrol. Uit
een levensgroot oscarbeeld
kwam vervolgens Patrick van
Roij naar buiten als nieuwe
heerser. Patrick heeft altijd in
Panningen gewoond en heeft
een relatie met Fanny van
den Beucken. De receptie van
prins Patrick I vindt op zaterdag 21 januari plaats in DOK6 in
Panningen.

Festival

Achtste Britse Boëte Zitting
De achtste editie van de Britse Boëte Zitting vindt
zaterdag 3 februari plaats bij het Mafcentrum in Maasbree.
Onder meer ZoeWieZoe, en De Breurkes staan dan op het
podium van het carnavaleske festival.
De buitenzitting in Maasbree werd in 2011 voor het eerst
georganiseerd door het vijftal ‘vestelaovesgekke’ van de Britse
Organisatie Boetezitting (BOB). Voor de editie van dit jaar
stelden ze een programma samen met artiesten uit Maasbree
en omgeving. Uit Maasbree laten Dennis en Jaco, dansgarde
Den Hab, de ‘joekskapellen’ Eierjônge en Toemârop, het
‘booregezelschap’, Vur de Joeks, Aod Prinse en ZoëWieZoë zich
horen en zien.

‘Vestelaovesgekke’

De organisatie en de presentator van de Britse Boëte Zitting

Verder treden Springlaevend uit Beringe, Vrolijke Vrolliej en
2 Hand op iën Proëk uit Horst, Fris E-weg uit Helden, De Bubs uit
Meijel, Twieë Half Um uit Baarlo, Meine Mutti uit Koningslust,
Ken en Robbie uit Grubbenvorst, Aod Prinse oeht Kepèl,
Badjakkers en De Breurkes uit Panningen op.
De presentatie is ook dit jaar in handen van Silvio Giesen.
De optredens beginnen om 13.00 uur en duren tot 18.00 uur.
Daarna kunnen bezoekers zich naar het café begeven om daar
nog verder te ‘wauwele’.
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Goud, zilver en brons bij Jong Nederland Maasbree

Naar Duitsland

Vakantie KBO Meijel
voortaan openbaar
Waar voorheen de vakantietrip van KBO Meijel alleen voor de leden
van de ouderenvereniging was, is het voortaan ook voor niet-leden
mogelijk mee te gaan. De vakantie is dit jaar van maandag 11 tot en
met vrijdag 15 juni en gaat naar de Lüneburgerheide in Duitsland.
Volgens de KBO is het voordeel
van niet-leden mee laten gaan, dat
de prijs per persoon kan zakken
door het hogere deelnemersaantal.
Deelnemers dienen wel zelfstandig
te kunnen reizen om mee te mogen.
“Dat kan bijvoorbeeld door de
partner of iemand anders mee te
vragen die de hulp verleent”, aldus
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Waarderingsspelden
uitgereikt

Bij jongerenorganisatie Jong Nederland Maasbree zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari vijf
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Wethouder Paul Sanders reikte aan hen een gouden, twee zilveren en twee
bronzen waarderingsspelden uit.

de KBO. Mochten er meer mensen
zich aanmelden dan er ruimte is
in het hotel, worden deze op basis
van aanmelding op de reservelijst
geplaatst.
Meer informatie verkrijgen en
aanmelden voor de vakantietrip
kan door contact op te nemen met
Peter Creemers via 077 466 17 19.

Levenstestament

Voorlichtingsavond
Reumavereniging
Reumavereniging Peel en Maas en omstreken start het nieuwe jaar
met een voorlichtingsavond op donderdag 18 januari. Bij de bijeenkomst wordt een lezing verzorgd door Consendo, een bedrijf dat mensen begeleidt rondom verliessituaties.
Tijdens de avonds komen
verschillende zaken aan de orde. Zo
wordt er dieper ingegaan op bewind
en levenstestament. Wat houdt het
in en wat zijn de verschillen? Andere
vragen die beantwoord worden,
zijn: ‘Hoeveel eigen bijdrage moet
ik betalen als ik naar de zorg moet?’,

‘In welke mate speelt mijn vermogen
een rol bij de hoogte van de eigen
bijdragen?’ en ‘Hoe zorg ik dat
mijn naasten mijn administratie en
wensen vinden en weten?’.
De avond begint om 19.30 uur
en vindt plaats in gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden.

Plantinga
Plantinga
Carnaval
Carnaval

Wethouder Paul Sanders speldt de gouden waarderingsspeld op bij Theo van Megen
Ans en Huub Hendriks, Margreth
Grutters, Marjo van Megen en Theo
van Megen hebben zich jarenlang ingezet als kookstaf bij Jong
Nederland. Ans en Huub ontvingen
allebei een bronzen waarderingsspeld voor hun functie als leider en
leidster en hun inzet als kookstaf
tijdens de zomerkampen en andere
activiteiten. In totaal hebben ze dertien zomerkampen gezorgd voor het

eten. Margreth Grutters en Marjo van
Megen werden beloond met een zilveren waarderingsspeld. Margreth
kookte 26 jaar op de kampen van
de Maasbreese jongerenorganisatie.
Ze maakte inkooplijsten klaar, stelde
menu’s samen, was nestor van de
kookstaf en was verantwoordelijk voor
de medicatie en EHBO. Marjo was al in
1978 lid van de toenmalige Jong Garde
(KMG). Ze zat jarenlang in het bestuur,

is meegegaan op kamp als assistent
kampleidster en was achttien jaar lang
kookstaflid. Ook Theo van Megen was
achttien jaar lid van deze kookstaf.
Hij was daarnaast 22 jaar lang secretaris van Jong Nederland Maasbree
en stond aan de wieg voor de hernieuwbouw van de Blokhut. Theo is de
eerste in het 70-jarig bestaan van Jong
Nederland Maasbree die de gouden
waarderingsspeld ontvangen heeft.

Open repetitie Femmes
Vocales
Vrouwenkoor Femmes Vocales uit Meijel houdt op woensdag 17 januari een open repetitie. Deze is
toegankelijk voor alle dames die graag vrijblijvend kennis maken met het zingen in een koor. Femmes Vocales is
een actief koor en staat al sinds jaar en dag onder leiding van Véron Jongstra.

350 M2
RUIM 400
CARNAVALSARTIKELEN

DE GROOTSTE COLLECTIE
IN DE REGIO
PEND
7 DAGEN GEO
-17.00 UUR
ZONDAG VAN 13.00

MARKT 41
-PANNINGEN
DE KOUK 2A,
HEYTHUYSEN
HELDEN
15 km van Panningen

Het vrouwenkoor organiseert
elk jaar een voorjaarsconcert en een
najaarsconcert. Ook presenteert het
koor zich graag tijdens concerten
bij andere koren. Het repertoire
bestaat voor het grootste deel uit
hedendaagse muziek, wat niet

wegneemt dat er ook wel eens
licht klassiek op het programma
staat. Het koor werkt ook mee
aan het jaarlijks terugkerend
evenement Oudejaarsconcert dat
georganiseerd wordt door Meijels
Mannenkoor, Harmonie Eendracht

en Femmes Vocales. De repetities
van Femmes Vocales vinden plaats
op woensdagavond van 20.15 tot
22.15 uur in gemeenschapshuis
D’n Binger in Meijel. De open repetitie
op 17 januari begint om 20.15 uur in
D’n Binger.
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Kroegentocht met spel-element

Sjliepseloop door
centrum van Panningen
Een zelfgevouwen, papieren stropdas veilig naar het einde loodsen en onderweg acht kroegen langsgaan.
Dat is wat zondag 14 januari tijdens de Sjliepseloop in Panningen gaat gebeuren. Het idee komt van een groep
ondernemers uit de regio die ook al jaren de Eierloop in Venlo organiseert.
Twee ondernemers uit Peel en
Maas pakten de organisatie voor de
Sjliepseloop op, maar het idee komt
vanuit Junior Kamer Venlo, een jonge
ondernemersvereniging uit de stad.
“Al enige jaren worden in Venlo de
kroegentochten Eierloop en afgelopen
jaar voor het eerst de Oktoberfestloop
georganiseerd”, vertelt Nathalja
Kremers. De in Koningslust geboren
onderneemster is eigenaresse van
dameskledingzaken in Panningen en
Venlo en lid van de Juniorkamer.
“Afgelopen jaar heb ik samen met Bart
Kranen uit Helden, die werkt bij een
accountancybureau, het plan opgepakt
om nog zo’n kroegentocht te gaan
organiseren, maar dan in onze eigen
gemeente. Dat werd Panningen.”
De organiserende ondernemers
zochten horecazaken in het centrum

van Panningen die mee wilden
werken. “Ze reageerden meteen
enthousiast”, aldus Kremers. “Ze
wilden ons graag helpen de Panningse
horeca op de kaart te zetten in de
omgeving.” Aan de tocht doen acht
zaken mee. Om de afstand tussen
sommige deelnemende bedrijven te
overbruggen, rijdt er een treintje rond.
Het idee van een kroegentocht
als de Eierloop of de Oktoberfestloop,
is dat deelnemers het voorwerp dat
ze krijgen bij de start, na een rondje
langs de kroegen, weer heelhuids
moeten inleveren bij de kroeg
waar ze gestart zijn. Ondertussen
krijgen ze in elke kroeg één shotje
sterke drank. Tijdens de Eierloop,
die met Pasen wordt gehouden, is
dit voorwerp een rauw ei. Bij de
loop in oktober krijgt iedereen een

Duits worstje. In Panningen krijgen
deelnemers een stropdas, die ze zelf
moeten vouwen, mogen versieren
en om moeten doen. Verliest een
deelnemer zijn of haar ‘sjlieps’,
dan moet een vervangingsstropdas
worden aangeschaft. “Mensen
doen er alles aan om hun voorwerp
te beschermen”, aldus Kremers.
“Er worden tasjes meegenomen of
hele kooitjes gebouwd om het worstje
of ei te bewaren, dus we verwachten
ook dat de stropdassen goed worden
beschermd. Ieders creativiteit wordt er
door geprikkeld, maar dat maakt het
juist zo leuk.”
De Sjliepseloop begint om
15.00 uur en duurt tot 19.00 uur.
Kijk voor meer informatie en
voor de deelnemende kroegen op
www.sjliepseloop.nl

www.haardstede.nl

De Vangrail

Voorronde NK poker
in Meijel
Een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker vindt op donderdag 18 januari plaats in
café De Vangrail in Meijel. Verspreid over heel Nederland worden er 125 voorrondes gespeeld met als doel het
halen van de landelijke finale. Iedereen kan zich inschrijven voor de voorrondes.

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!
Medewerker asbestverwijdering – Vac.nr. P019441

Op een vakkundige en veilige wijze ga je asbest saneren bij bedrijven
en particulieren. Dit doe je in een team van 4-7 mensen. Je hebt een
opleiding DAV afgerond, of bent bereid deze te behalen.

Teeltbegeleider plantenkwekerij – Vac.nr. P020238

Jij bent verantwoordelijk voor de groei van de planten. Hierbij voer je
gewaswerkzaamheden en gewasbescherming uit, maar je verricht ook
reparaties en lost storingen op. Samen met de teeltmanager bepaal je
de strategie.

Grondwerker – Vac.nr. P019167

Een veelzijdige baan waarbij je o.a. grondwerk uitvoert, werkt met
rioleringen en calamiteiten behandelt en oplost. Je hebt minimaal lboniveau. Ervaring is niet vereist, je wordt namelijk on-the-job opgeleid.

Parttime technisch medewerker melkveehouderij
Vac.nr. P019969

Je verricht onderhoud en klusjes rondom het bedrijf. Ook verricht je
tractorwerk en ondersteun je bij klauwbekappen en het omzetten van
de koeien. Je hebt affiniteit met de melkveehouderij.

Teeltmedewerker boomkwekerij – Vac.nr. P019606
De Vangrail wordt omgetoverd
tot een pokerroom en de deelnemers
gaan spelen om de beste pokerspeler
van de gemeente te worden.
De winnaar van de voorronde mag dan
een jaar lang de titel ‘Amateur poker
kampioen van gemeente Peel en

Maas’ dragen en krijgt bovendien
een beker. Daarnaast kwalificeert
diegene zich voor de landelijke finale.
Niet alleen de winnaar plaatst zich
voor de landelijke finale. Aan de hand
van het deelnemersaantal wordt
bepaald hoeveel mensen zich direct

kwalificeren voor de finale en hoeveel
pokerspelers zich plaatsen voor
de halve finales. Iedereen die mee wil
doen, kan zich via de website
www.onkpoker.nl inschrijven.
De voorronde in Meijel begint om
19.30 uur.

Je voert diverse teeltwerkzaamheden uit zoals klimaatregeling, beregening en gewasbescherming. Ook controleer je de gewasgroei en -gezondheid en onderneemt indien nodig actie. Mbo-niveau is een must.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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De Kemphazen laatste van de cyclus

Egchel maakt zich op voor 24e
P&M Liedjesfestival
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel was twaalf jaar geleden de laatste in de rij van verenigingen
die het P&M Liedjesfestival organiseren. Op zaterdag 13 januari komt er weer een einde aan de cyclus van de
twaalf dorpen die deelnemen en beurtelings het evenement organiseren. In de showroom van Steeghs
Aanhangwagens in Egchel vindt dan het 24e P&M Liedjesfestival plaats.

Het liedjesfestival wordt gehouden
in het bedrijfspand van Jan en Thea
Steeghs in samenwerking met Steeghs
Helden BV. Dat is dezelfde locatie als
die gebruikt werd de vorige keer dat
het evenement Egchel aandeed.
“Met de locatie kunnen we heel blij
zijn, net als met de fantastische
medewerking van eigenaar Luviek
Maessen”, vertelt Ruud
Spreeuwenberg van De Kemphazen.
“Naast dat het volledig geïsoleerd is,
hoeven we geen tent neer te zetten of
iets te huren. Dat is een voordeel.”

‘Krijgt zeker vervolg’

Het liedjesfestival 12 jaar geleden

Huidkliniek Gaaf houdt in samenwerking met Vacu-Shape by Linda,
Paulien Tielen (diëtist van De Zorggroep) en Buurtzorg Peel en Maas een

OPEN DAG
ZATERDAG 13 JANUARI
van 10.00 uur - 16.00 uur
Op deze dag kunt u ons nieuwe pand bekijken,
diverse presentaties van onze bedrijven bijwonen
en kunt u profiteren van verschillende leuke acties!
Loop gerust even binnen,
wij zien u graag op zaterdag 13 januari a.s.!

Het wordt dus de laatste
in de cyclus van organiserende
verenigingen. Er gingen geruchten
dat het P&M Liedjesfestival in
Egchel de laatste editie zou beleven.
Volgens Ruud Delissen, voorzitter
van De Kemphazen, is dat niet het
geval. “Een paar jaar geleden gingen
daar inderdaad geruchten van in de
rondte, maar de laatste twee edities in
Kessel-Eik en vorig jaar in Palladio van
De Brookhaze waren een groot succes.
Het was volledig uitverkocht. Er was
en is dus nog genoeg belangstelling
voor het liedjesfestival. Het wordt
misschien een iets andere opzet, maar
het gaat zeker door.”
Dat is echter toekomstmuziek.
Eerst moet er een winnaar van 2018
worden gekozen. Alle elf dorpen
van Peel en Maas hebben een
afvaardiginggekozen en ook Neer
doet al jaren mee aan het liedjes
festival. Uit de liedjesavonden en
–middagen uit de dorpen kwamen
de winnaars naar voren die het bij
het P&M Liedjesfestival tegen elkaar
gaan opnemen. Uit Baarlo komen
Manon & Bart, Beringe stuurt de
Aod Prinse, Neet van unne vrimde
vertegenwoordigt Grashoek, Alaaf
Airlines komt uit voor Helden, uit
Kessel komen de Aod Prinse Kessel,
John Gubbels komt namens Kessel-Eik,
Hofkapel Sjots, Sjeif en oeht de Moat
staat op het podium voor Koningslust,
uit Maasbree komt ZoeWieZoe, Meijel
stuurt De Klèpbókse en uit Panningen

komt de Dotje Crew. En voor de
Egchelse vereniging zelf mag
Sjoorpapeer proberen het Lindebumke,
de eerste prijs, binnen te slepen.
Delissen heeft geen flauw idee
welke van de inzendingen met de
eerste prijs naar huis gaat. “Ik houd
me alleen maar bezig met de organisatie. Ik moet bekennen dat ik
nog geen nummer gehoord heb.”
Spreeuwenberg hoopt op een mooie
eindklassering voor Sjoorpapeer.
“Maar we verwachten vooral dat de
deelnemers veel plezier gaan hebben.” Vorig jaar wonnen De Breurkes
uit Panningen het Liedjesfestival.
Zij doen dit jaar niet mee en gaan hun
titel dus niet verdedigen.

Alle leden moeten
meehelpen
Alles bij elkaar was het een hele
organisatie voor De Kemphazen.
De vereniging heeft zo’n 45 leden,
geen enorm aantal. “We hebben van
tevoren ook gezegd dat die allemaal
bereid moeten zijn een weekend op
te offeren. Anders hoefden we er niet
aan te beginnen. Iedereen stemde
toe. Er staan een stuk of tien man
in pak straks in de zaal, maar zodra
het af is moeten die ook gewoon
meehelpen bij de garderobe of iets
dergelijks. Niemand heeft vrij.”
De vereniging schakelde nog een hoop
andere vrijwilligers in uit het dorp.
“Met alleen leden komen we er niet.
We zijn heel blij dat zoveel Egchelsen
bereid zijn te helpen.”
De prins van De Kemphazen kwam
dit seizoen voor het eerst in november
al uit. “Dat hadden we natuurlijk wel
al bedacht”, aldus Delissen. “Als we de
prinsonthulling naar november wilden
zetten, moest dat ook dit seizoen
gebeuren. Nu hebben we wat meer
tijd om alles te regelen. Dat komt
goed uit. Volgens mij heb ik de
afgelopen tien dagen elke avond een
vergadering gehad. We hebben alles
strak geregeld met een draaiboek en
schema’s. Het gaat helemaal goed
komen.”

DOK6 Panningen

Tribute-show
Simon&Garfunkel
Muzikanten Jop Wijlacker en Dennis Kolen staan woensdag 17
januari onder de naam Simon&Garfunkel Acoustic op de planken van
het DOK6 Theater in Panningen. Daar treden ze op met hun tributeshow Sounds of Silence.

Huidkliniek Gaaf | Piet Petersstraat 1-3 | 5993 DC Maasbree
Tel. (077) 465 07 16 | www.huidkliniekgaaf.nl

Met hun voorstelling halen de
twee artiesten jeugdherinneringen
op aan verschillende nummers van
het bekende Amerikaanse zangduo.
Onder meer de nummers Sounds of
Silence, Scarborough Fair en
Homeward Bound, Mrs. Robinson,
The Boxer en Cecilia komen voorbij.
De liedjes worden ondersteund

met beelden en afgewisseld met
anekdotes en persoonlijke herinneringen van Wijlacker en Kolen.
“Met hun voorstelling brengen de
twee muzikanten ons dichter bij
Simon en Garfunkel dan we ooit
durfden te dromen”, aldus het
theater. De voorstelling Sounds of
Silence begint om 20.15 uur.
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Mountainbiketocht

Nieuwe elementen toertocht
Kwistneetdettoapaedjeswoare
De jaarlijks terugkerende toertocht door de Heldense Bossen
Kwistneetdettoapaedjeswoare van Rundje Koeberg vindt dit jaar op
zondag 14 januari plaats. Dit jaar zijn drie nieuwe elementen aan
het mountainbikeprogramma toegevoegd: meer afstanden, uitgepijlde
routes en een drinkpauze.
Oud-toerfietsclub Everloclublid Henk Coolen bedacht
het concept van de toertocht in
2001. Hij nodigde destijds zes
fietsvrienden uit om samen vanuit
zijn woonplaats Koningslust een
parcours te fietsen door de Mariapeel
die hij bedacht had. Na een aantal
jaar werd de groep fietsers te
groot en nam de organisatie van
het sportieve evenement Rundje
Koeberg het over. Dat werd
Kwistneetdettoapaedjeswoare.

Geen gezamenlijke
maar vrije start

Mountainbikers aan de koffie na de toertocht
tijdens een eerdere editie (Foto: Rundje Koeberg/TC Everlo)

Deelnemers aan
de mountainbiketocht
Kwistneetdettoapaedjeswoare
hebben dit jaar de keuze uit drie
afstanden: 20, 35 en 50 kilometer.
De gezamenlijke start is vervangen
door een vrije start tussen 08.30 en

Fresh Valley is een glastuinbouwbedrijf met
2 productiebedrijven in Uden (NB) en in
Maasbree (L). Op ons bedrijf in Maasbree
wordt alles verpakt.
Wij telen hier kleine superzoete tros-cherrytomaatjes die we onder eigen merk: L’Amuse
leveren aan onze klanten in Nederland en
hoofdzakelijk Duitsland. Doordat alle kassen
zijn voorzien van assimilatiebelichting,

09.30 uur, waardoor deelnemers niet
meer verplicht zijn in groepsverband
te vertrekken. Ook is er volgens de
organisatie dit jaar meer ruimte
voor de beginnende of jeugdige
mountainbiker, terwijl de ervaren
mountainbiker zich kan uitleven op het
parcours van 50 kilometer. Startplaats
is gemeenschapshuis Kerkeböske in
Helden.
Naast de mountainbiketoertocht
kan er zondag 14 januari ook gewandeld en hardgelopen worden volgens
een route die door Rundje Koeberg
elke tweede zondag van de maand
wordt uitgezet. Wandelaars kunnen
tussen 08.00 en 09.30 uur starten
voor de afstanden 6 en 12 kilometer. Starten voor de 17 kilometer kan
tussen 08.00 en 09.00 uur. Hardlopers
kunnen ook kiezen uit de afstanden
6, 12 of 17 kilometer. Voor alle
afstanden kan gestart worden tussen
09.00 en 09.30 uur.

kunnen we onze klanten jaarrond voorzien
van onze lekkere tomaatjes.
In onze verpakkingsafdeling worden dagelijks de bestellingen in orde gemaakt voor
transport naar onze klanten: retail / foodservice/ veiling ZON/ speciaalzaken. Op onze
3 verpakkingslijnen (flowpack) maken we met
20 tot 35 mensen elke dag onze tomaatjes
winkelklaar voor veelal vaste klanten.

Voor het (mede)aansturen van dit proces zijn wij op zoek naar een:

Benjamin van der
Velden in DOK6

(Meewerkend-) Voorman
verpakkingsafdeling tomaten (m/v)
Dit mag een leergierig minder ervaren iemand zijn die graag wil leren, en/of iemand met
meer ervaring. Je bent (mede) verantwoordelijk voor het gehele proces van ontvangen van
bestellingen per mail of telefoon, het plannen/verpakken/ klaarmaken van de bestellingen tot
het afleveren. Ook de voorraad-registratie hoort daarbij. Bewaking van de kwaliteit van de
tomaatjes behoort ook tot jouw taak.

Kleinkunstenaar en cabaretier Benjamin van der Velden komt op
donderdag 18 januari naar DOK6 Theater. Van der Velden is de eerste
artiest die vanuit TVB New Artist voorstellingen aangeboden krijgt om zijn
carrière op weg te helpen.

Voor het aansturen/ instellen van de 3 verpakkingslijnen en etiketteermachines zijn we ook nog
op zoek naar een:

De TVB New Artist is een nieuw initiatief dat Tiemersma en Van Bokhorst
Theaterproducties in het leven heeft
geroepen met als doel een talentvolle
artiest, die nog geen stappen in de
theaters en media heeft gezet, middels
een eigen solovoorstelling op weg te
helpen om een carrière te starten.
Het had weinig gescheeld of Benjamin
van der Velden had zijn leven achter
de piano weggedroomd. Totdat hij in
de finale van een singer-songwritercompetitie terechtkwam. Vanaf het

Als machine-operator stel je de machines in per verpakking als we van product wisselen.
Etiketten worden gewisseld en je maakt nieuwe aan. Klein onderhoud hoort daar ook bij.
Je zorgt ervoor dat alles optimaal draait. Ervaring is een pré, maar het is eventueel allemaal bij
ons in het bedrijf te leren! Belangrijkste is dat je geen 9 tot 5 mentaliteit hebt, en met een fijne
groep mensen met elkaar de klus iedere dag weer klaart!

moment dat Benjamin had geproefd
van het theater, was er geen weg
meer terug. Hij schreef zich in voor
het eerste cabaretfestival dat hij
tegenkwam. Zijn nog ruwe talent
werd direct herkend. Benjamin,
ooit van het vmbo getrapt en nu als
autodidact afgestudeerd aan het
Conservatorium, ademt muzikaliteit en
bevlogenheid. De voorstelling begint
om 20.15 uur. Kijk voor meer informatie over zijn voorstelling en kaarten op
www.dok6.eu (Foto: Jan Boeve)

Machine-operator (m/v)

Interesse in een van deze leuke uitdagingen?
Stuur dan je CV naar administratie@fresh-valley.nl
We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Fresh Valley bv Zonneveld 11, 5993 SG Maasbree

www.fresh-valley.nl
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Agenda t/m 18 januari 2018
Kienen

Onthulling prins Baarlo

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: De Ringoven Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Informatieavond Fit&Slank
Tijd: 19.30-20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: start tussen 08.00-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: start bij gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Borstvoedingsvoorlichting van
Lon’s Care

MTB-toertocht Kwistneetdettoa
paedjeswoare

Tijd: 19.00-21.30 uur
Locatie: Lekker Laeve Helden

Tijd: start tussen 08.30-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg en TC Everlo
Locatie: start bij gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Receptie Grashoek

Hardlooptocht Rundje
Koeberg door Heldense Bossen

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

Tijd: start tussen 09.00-09.30 uur
Organisatie: Rundje Koeberg
Locatie: start bij gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

ma
15
01

Klik&Tik bijeenkomst Omgaan met
computer voor beginners

di
16
01

Dinnershow Rob en Emiel

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: de Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 19.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Buurtborrel Peel en Maas
Tijd: 19.00-21.00 uur
Organisatie: politie Peel en Maas
Locatie: politiebureau Panningen

wo
17
01

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Koningslust
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Kennismaking Bixiesport

Lezing over hospice

Tijd: 09.00 uur
Locatie: manege De Vosberg Panningen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: ZijActief Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Start hardloopcursus Yakult Start
to Run

Persoonlijke Nederlands
kampioenschappen beugelen

Muziekvoorstelling
Simon&Garfunkel Acoustic

Tijd: 09.00-10.00 uur
Organisatie: Atletiek Helden
Locatie: Thyascomplex Panningen

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: HBC Helden
Locatie: Het Beugelhoes Helden

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Boerenbrunch en kinderboeren
bruiloft Koningslust

Kroegentocht Sjliepseloop
door Panningen

Open repetitie Femmes Vocales

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

Tijd: 15.00-19.00 uur
Organisatie: Junior Kamer Venlo
Locatie: start bij één van deelnemende cafés in Panningen

P&M Liedjesfestival

Verlovingsbal Boerenbruiloft
Beringe

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Jeug Vastelaovend Baolder
Locatie: jongerencentrum Sjiwa Baarlo

Tijd: vanaf 19.00 uur
Organisatie: CV De Kemphazen en Omroep P&M
Locatie: Steeghs Aanhangwagens op Keup Egchel

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber Beringe

Receptie prins Grashoek

Receptie jeugd Koningslust

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: café-zaal Leanzo Grashoek

Tijd: 19.00-23.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze, De Brookhaeskes
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

VLEES VAN NU,
DE SMAAK VAN
VROEGER...

EXTRA VOORDEEL:
Slagerspakket:

- 2 kerrie carré’s
- 2 roomschijven
- 2 pikante gehaktschijven
- 2 Heezer gehaktballen

Samen voor maar € 7,45
Vleeswarenpakket:

3 soorten vleeswaren per week

DINER
VOOR 4

MAAK 3X KANS OP EEN DINER
VOOR 4 PERSONEN. LEKKER UIT
ETEN BIJ DE ZOES IN HELDEN,
DOK6 OF MR.&MRS. IN PANNINGEN!

SPECIALE PRIJS:
EEN DAG
MEELOPEN IN
ONZE SLAGERIJ!

MARKT 73, PANNINGEN, (077) 306 17 23, WWW.SLAGERIJRUTTEN.NL

Voorstelling Benjamin van der
Velden
Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

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

Samen voor maar € 4,95
3X
WINNEN:

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: vrouwenkoor Femmes Vocales
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

do
18
01

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

Onthulling jeugdtrio Baarlo
Het Grote Bal Der Fissa

za
13
01

Wandeling Rundje Koeberg door
Heldense Bossen

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

vr
12
01

zo
14
01

STEMPEL/STICKER
OP STEMPELKAART

do
11
01

Bij aankoop van:

1 KG H.O.H.
GEHAKT
Bij aankoop van:

FILET
1 KG KIPOF
NATUREL
GEMARINEERD

Bij aankoop van:

1 KG
N
RUNDERLAPPE

DE 2E KILO

GRATIS
GELDIG WK 3: 15 T/M 20 JAN

4 KIPKANTJES

GRATIS
GELDIG WK 4: 22 T/M 27 JAN

½ kilo
runderpoulet

GRATIS
GELDIG WK 5: 29 JAN T/M 3 FEB

service 27
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88 s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 14 januari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. de parochie
Doopviering 14.30 uur Daan Linders.
Woensdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie.

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 14 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Sjeng Peeters
en Martha Peeters- Gommans (jaardienst); Pieter Wijnen (verjaardag)
Zondag 21 januari Geen H. Mis

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 14 januari
H. Mis: 11.00 uur
Lectoren: Mevr. Maria Nabben –
Mevr. Toos Leijsten
Zang: Dameskoor
Intenties: Overl. ouders Gerardus van
der Sterren en Klara Fischer en Piet
en Ed van der Sterren. Jaardienst Gon
Scholtz-Peeters en Gerard Scholtz.
Frans Maessen en kinderen Hay,
Maria en Ger Maessen. Jaardienst
Toon Janssen. Jaardienst Sraar Engels.
Vrijdag 19 januari
19.00 uur: Eucharistieviering waarin
de leerlingen van groep 8 van de
basisschool het sacrament van het H.
Vormsel ontvangen.

Kerkdiensten
Zondag 14 januari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Ben Drissen (jaardienst), Mien Drissen-Berden, Mathijs
Drissen, Hubertina Drissen-Janssen en
alle overleden familieleden
H. Doopsel 12.00 uur: Niene Theelen in
aanwezigheid van de communicantjes
van 2018.
Overleden: Jac. van den Goor, 78 jaar

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 14 januari
H. Mis 10.00 uur
Het Jachthoornkorps De Jachtgazellen
t.i.v. de overl. ouders Peeters-Korsten;
Harrie Klompen (verj); overl. fam. Coxvan den Beucken; uit dankbaarheid
vw het doopsel van de tweeling Fleur
en Marit; Gerardus Peeters en Henrica
Bruijnen en overl. kinderen; overl.
ouders Bouten-Coenen;
Doopviering 11.15 uur:
Fleur en Marit Janssen
Doopviering 12.15 uur: Liam Peeters

Parochie Koningslust
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 13 januari
Geen H. Mis
Zaterdag 20 januari
H. Mis 17.30 uur t.i.v. Jaan Hermans
(jaardienst)

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
secr.kerkbestuurmeijel@
vodafonethuis.nl
Kerkdiensten
Donderdag 11 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 stille aanbidding
Zaterdag 13 januari
H. Mis 19.00 uur – dameskoor t.i.v.
Mart Smits, Riet Smits-Joosten en
kleinkind Sander van Heugten; Jan

Mededelingen
Kerstcollecte
De collecte voor onze eigen
missionarissen en missionair werkers
in het kerstweekend heeft € 911,23
opgebracht. Heel hartelijk dank, allen
die hebben bijgedragen.
Vormselviering
In de Eucharistieviering van vrijdag 19
januari zullen de leerlingen van groep
8 het sacrament van het H. Vormsel
ontvangen. Mgr. De Jong zal in deze
viering voorgaan. In het middenschip
van de kerk zijn een aantal plaatsen
gereserveerd voor de vormelingen en
hun ouders.

Stappers. Zeereerw. Heer Jan Lenders.
Jaardienst voor Jan Zeelen. Jaardienst
voor Piet Vervoort en overleden familie.
Woensdag 16 januari
9.00 uur. H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 20 januari
19.15 uur. Voor de leden en overleden
leden van de schutterij St.Sebastianus.
Jaardienst voor They Willems.
Jaardienst voor Pierre Wolters. Nelly
Heymans-Rooyakkers. To PeetersVerlinden vanwege de verjaardag.
Mededelingen
Vanaf 1 januari zijn de kosten van een
H.Mis intentie € 27,50. Dank u wel.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 13 januari
19.15 uur. Jaardienst voor de overleden
ouders Louis en Elly Timmermans-

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Vrijdag 12 januari
19.00 uur Vormselviering voor de

Derckx (coll); Noud van Stratum
(coll); Griet Stappers-Geraats (jaard);
Hubertus Stultiëns, Johanna StultiënsSteegs, Kapelaan Antoon Stultiëns,
Rien Stultiëns-Verstappen, Sjef
Stultiëns, Hannie Kessels-Spee, Piet
Spee, Sjef v. Bree, John Stultiëns, Mia
Stultiëns-v. Roy; Jan Roost (verj); Uit
dankbaarheid.
Maandag 15 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken
Donderdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 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 09.00 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 11 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 12 januari
H. Mis 09.00 in de dagkapel

basisscholen. Vormheer Mgr. de Jong.
Zaterdag 13 januari
17.00 uur H. Mis in Verzorgingshuis ter
Borcht.
Zondag 14 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Overleden ouders Mathias Peeters en
Maria Peeters-Geurts en zonen Harry
en Jan.
Jaard. en v.w. verjaard. Josephina
Meerts en overl. ouders Willem Meerts
en Grada Meerts-Pouwels en zoon
Harry.
Woensdag 17 januari
8.00 uur H. Mis. Broederschap St.
Antonius en St. Urbanus.
Donderdag 18 januari
8.30 uur H. Mis

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans
T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 14 januari
9.30 uur Lei Reinders.

Zaterdag 13 januari
H. Mis 19.00 uur – Gemengd koor
t.i.v. Pierrre Vanmaris (jaardienst)
en overl. van fam. Vanmaris en
fam. Steeghs; Joke Goes; Riek DuijfJoosten (jaardienst); Truus MestromJacobs v.w. sterfdag
Zondag 14 januari
H. Mis kapel Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 16 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Woensdag 17 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Donderdag 18 januari
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel
Overleden: Truus Lemmen, 92 jaar

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

Zondag 21 januari
9.30 uur Jaardienst Miet BongersBergs

Administrator (pastoor)
deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Totale magazijn
leegverkoop
Bij aanschaf van cartridges

1 pak HP papier gratis* (t.w.v. € 4,95)
AKTIE

Alle merken tegen scherpe prijzen leverbaar!
* Bij besteding aan minimaal € 35,00 aan inkjet- of lasercartridges
Geldig in de maanden januari en februari 2018

Rieterlaan 2 | Panningen | 0773071970 | www.heldense.nl

Hoge kortingen
Ook flanellen en
hoeslakens

*

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

!
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

