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Licht voor leven
Driekwart eeuw geleden, op 27 januari 1945, werd concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen bevrijd. Het voormalige kamp wordt gezien als hét internationale
symbool van de Holocaust. In heel Nederland werd in diverse gemeenten stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers van de Holocaust: joden, Roma en Sinti. In Peel en Maas gebeurde
dat op donderdag 23 januari in het Huis van de Gemeente in Panningen, waar het monument Levenslicht werd onthuld. Dit monument is in opdracht van het Nationaal Comité 4 en
5 mei ontwikkeld door kunstenaar Daan Roosegaarde en bestaat uit lichtgevende stenen die symbool staan voor de slachtoffers van de Holocaust. Lees op pagina 03
meer over het kunstwerk Levenslicht. / Beeld: Jac Willekens, Tien+

‘Gezond opgroeien’

Gemeente gestopt met JOGG-programma
Gemeente Peel en Maas heeft na drie jaar het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) beëindigd.
De aanpak rondom ‘gezond opgroeien’ die vanuit JOGG kwam, was te algemeen en voegde weinig toe aan wat
er in de gemeente al gedaan werd, aldus wethouder Anget Mestrom.
JOGG is een landelijke, door het
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport gesubsidieerde,
stichting. Ze werkt samen met
gemeenten, maatschappelijke
partners en het bedrijfsleven.
Door de omgeving van kinderen
te beïnvloeden, wil ze hen gezond
laten opgroeien zonder overgewicht.
In Nederland doen zo’n 140
gemeenten mee met het JOGGprogramma, waaronder Venlo,
Beesel, Horst aan de Maas en Venray.
Gemeente Peel en Maas stapte op
31 december 2016 in het project,

samen met alle andere gemeenten van Sportregio Noord-Limburg.
Elke gemeente sloot apart een samenwerkingsovereenkomst met Stichting
JOGG af. De samenwerkingsovereenkomst liep op 31 december 2019
af. Het college besloot deze niet te
verlengen. “De reden hiervoor is
eigenlijk een hele positieve”, licht
wethouder Anget Mestrom van vitale
gemeenschappen, zelfsturing en zorg
en ondersteuning toe. “We vonden
dat het JOGG-programma weinig
toevoegde aan hoe wij het in deze
gemeente altijd al deden.”

De stichting achter Jongeren
Op Gezond Gewicht is gevestigd in
Den Haag opgepakt. Regionaal en
lokaal werd de JOGG-werkwijze door
de gemeente en een combinatiefunctionaris van Vorkmeer. “Het werd
dus eigenlijk van bovenaf geregeld,
terwijl we in Peel en Maas liefst zo
lokaal en zelfstandig mogelijk werken”, aldus wethouder Mestrom.

Protocollen
JOGG stelde campagnes en bijbehorend materiaal beschikbaar en bood
trainingen, coaching en informatie

aan. Maar de stichting werkte ook
veel volgens protocol en was weinig
flexibel. Het aanbod sloot niet aan bij
de behoeften en lopende projecten in
de dorpen, op scholen en bij andere
maatschappelijke partners in Peel en
Maas, zo schreef het college in haar
besluit. “Zij vragen om maatwerk en
denken zelf actief na over hun rol
en bijdragen aan gezond opgroeien.
Partners geven aan geen behoefte te
hebben aan (nog meer) campagnes,
interventies en lesmateriaal.”
Wat de gemeente ook tegenviel,
was dat er geen duurzame relaties ontstonden waar de gemeente
op langere termijn profijt van had.
“Per initiatief of project werd er
een landelijke of regionale part-

ner gezocht die tijdelijk of eenmalig
mee zou werken, bijvoorbeeld door
gezond eten uit te delen. Maar daar
hield het bij op. Dat vonden wij jammer”, aldus wethouder Mestrom.

Zelfsturingsgemeente
Het beëindigen van de samenwerking met JOGG heeft dan ook
geen gevolgen voor lopende projecten. In Baarlo werd het thema
bijvoorbeeld in het dorpsontwikkelingsplan 2018-2021 vastgesteld.
Scholengemeenschap Prisma en
Hoera kindercentra werken samen
onder de projectnaam Gezonde
Kindcentra van de toekomst.
Lees verder op pagina 02
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Kinderraad voor het eerst in actie
De eerste kinderraadsvergadering van Peel en Maas vond plaats op
woensdag 22 januari. De kersverse raadsleden en wethouders van
basisscholen in Peel en Maas vergaderden over meer activiteiten voor
ouderen, watertappunten in de hele gemeente, schone speelplekken en
een klimaattocht.
Onder het toeziend oog van enkele
‘grote’ wethouders en raadsleden,
vaders en moeders gingen leerlingen
van zeventien basisscholen uit Peel
en Maas met elkaar in gesprek. De
leerlingen bedachten de afgelopen
maanden vier plannen waarmee ze
de gemeente wilden verbeteren. Die
onderwerpen bedachten en kozen ze
samen uit. Tijdens de raadsvergadering zou worden beslist welke voorstellen uitgevoerd gaan worden.
Om te voorkomen dat ouderen worden
vergeten en eenzaam worden, willen
Sophie en Levi van basisschool De
Horizon uit Grashoek activiteiten
voor senioren in Peel en Maas gaan
organiseren. Bingoën, wandelen,
knutselen en spellen doen of gewoon
cake met koffie serveren. Daarvoor
vraagt het werkgroepje een paar euro
per activiteit, om te voorkomen dat
het de gemeente geld gaat kosten.
Daar is niet iedereen het in de raad
mee eens. “Er moeten ook gratis
activiteiten worden georganiseerd,
zodat ouderen niet altijd moeten
betalen om niet eenzaam te zijn”,
klinkt het. Dat vinden Sophie en Levi
een prima idee; hun voorstel krijgt
vijftien van de zeventien stemmen.
Ook het plan van Babs en Lola van De
Liaan uit Helden kan op voldoende

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
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Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

stemmen rekenen. Zij willen onderzoeken hoe ze speelplaatsen en
speelplekken in de gemeente schoon
kunnen houden. “Het is niet fijn om in
de hondenpoep en rommel te spelen”, licht wethouder Tom het plan toe.
“Kinderen moeten zich veilig voelen
als ze buiten spelen en alle scholen
kunnen hier samen bij helpen”, aldus
Babs en Lola. Ze willen Peel en Maas
Schoon gastlessen laten geven en
waarschuwingsbordjes op de scholen
laten maken, die op speelplekken worden opgehangen.

Het is niet fijn om in de
hondenpoep te spelen
Het voorstel van Jayden en Oula van
basisschool De Omnibus uit Baarlo
haalt het ook. “Het gaat niet goed
met de aarde en het klimaat omdat
wij er als mensen niet goed genoeg
mee omgaan. Daarom willen we
een klimaattocht organiseren voor
alle inwoners van de gemeente Peel
en Maas”, aldus beide raadsleden.
Deelnemers aan de tocht kunnen
onderweg zwerfafval opruimen.
Daarnaast hebben de dames

sponsoren gevonden voor hun tocht
en willen ze samenwerken met
partijen als Jong Nederland en Peel en
Maas Schoon.
Eén plan haalde de stemronde van
de kinderraad niet: het installeren
van watertappunten door de hele
gemeente. Een idee dat door Teun en
Johnny van de school in Maasbree werd
voorgelegd. “Water drinken is gezond,
zeker in de zomer als het warm is “,
lichtte Teun het plan toe. Daarbij haalde
Johnny aan dat een watertappunt ook
voordelen voor het milieu heeft. “Je

garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres

Tekst en beeld: Kim Jacobs

Gemeente gestopt met JOGG-programma
Mestrom: “Daarnaast hebben we
bijvoorbeeld nog Peelgeluk Zorg en
Welzijn van het Meijelse dorpsoverleg, het MamaCafé waar bijeenkomsten voor opvoeders worden
georganiseerd, avonden van bijvoorbeeld de KBO over valpreventie. In
Maasbree zijn er momenteel plannen om een moestuin in te richten
voor bewoners van zorgwoningen
van de Broekstraat en leerlingen van
de school. Kortom: vanuit de dorpen
wordt al ontzettend veel zelf gedaan.

En dan ben ik er ook nog van overtuigd dat we van veel lokale acties
als gemeente niet eens het bestaan
weten. Dat is wat we willen en waar
we als zelfsturingsgemeente voor
staan.”

Nieuwe initiatieven
Gemeente Peel en Maas betaalde
jaarlijks een vergoeding van 5.000
euro voor het programma JOGG.
Dat geld behoudt hetzelfde doel, legt
de wethouder uit. “Het wordt toege-

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.

De overige raadsleden vinden het
plan toch te duur; het idee krijgt niet
genoeg stemmen.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, die de kinderraad voorzat, is
na afloop erg tevreden over de vergadering. “Jullie waren het niet altijd
met elkaar eens, maar er is goed naar
elkaar geluisterd en goed overleg
gepleegd.” En met een klap van de
hamer is de eerste kinderraadsvergadering ten einde.

Vervolg voorpagina

077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten

hoeft geen flesjes water meer te kopen
en daardoor belandt er minder plastic
in het milieu.”
Tijdens het uitwerken van hun plan
liepen Teun en Johnny echter tegen
één ding aan: het plaatsen van één
watertappunt kost een paar duizend
euro. “Dat valt niet binnen de richtlijn,
maar toch willen we onderzoeken of
we het voorstel voor elkaar kunnen
krijgen”, aldus Johnny. “Misschien door
op andere manieren geld in te zamelen, zoals straattheater organiseren
of statiegeldflessen te verzamelen.”

Aanbieding:

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

Kogelbief
Riblappen

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

Rundergehakt € 4,99 per kg

Speciale aanbieding

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur
zaterdag
08.30-13.00 uur

Ons vlees is ook verkrijgbaar bij Plus Gommans in Helden
Herefords Slagerij B.V. | Donk 1A, 5995 PL Kessel | 077 303 18 79

www.herefords.nl

voegd aan ons uitvoeringsbudget voor
vitale gemeenschappen. We stellen
het op deze manier beschikbaar voor
bestaande, maar ook voor nieuwe
initiatieven rond het thema gezond
opgroeien.”
Wethouder Mestrom prijst de vele initiatieven die bestaan, maar geeft ook
aan dat nog niet alle gezondheidsaspecten voldoende aan bod komen.
“Het mentale aspect van gezondheid
is nog vaak onderbelicht ten opzichte
van fysieke gezondheid”, vertelt ze.

“Je lekker in je hoofd voelen, af en toe
ook je rust pakken zijn heel belangrijk, zowel voor kinderen als voor
volwassenen. We leven in een tijd
met veel meer invloeden en prikkels
van buitenaf en we zijn veel drukker.
Die ‘druk op het dagelijks leven’, zoals
het vaak genoemd wordt, baart me
soms wel zorgen. Het zou geweldig
zijn als we daar iets aan kunnen veranderen.”
Tekst: Kim Jacobs
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HALLO op reis

Licht voor leven
Het lichtmonument Levenslicht is tijdelijk te zien in de hal van het Huis van de Gemeente in Panningen.
Bij de onthulling op donderdag 23 januari waren de Joodse broers Abraham en Wim Rosenberg aanwezig,
die als kind tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdoken in Baarlo.

Abraham Rosenberg, burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en Wim Rosenberg

Het kunstwerk Levenslicht is gemaakt
door kunstenaar Daan Roosegaarde en
bestaat uit 104.000 stenen, gelijk aan
het aantal slachtoffers in Nederland,
die zijn geïmpregneerd met een speciale inkt die oplicht onder uv-licht.
Het complete kunstwerk werd op
donderdag 16 januari in Rotterdam
gepresenteerd. Daarna werden alle
stenen verdeeld over 171 Nederlandse
gemeenten waaruit in de oorlog
mensen zijn gedeporteerd. Ongeveer
zeshonderd van die fluorescerende
stenen zijn als klein monument in de

hal van het Huis van de Gemeente in
Panningen neergelegd.
Stenen hebben een belangrijke symbolische waarde in herdenkingstradities van joden, Roma en Sinti. Bij een
graf worden bijvoorbeeld geen bloemen, maar stenen neergelegd. Dat gaf
voor kunstenaar Roosegaarde de inspiratie voor het kunstwerk.
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo onthulde het kunstwerk in
het Panningse gemeentehuis samen
met de joodse broers Wim Rosenberg
en Abraham Wolf Rosenberg en

Omor Adel namens de Sinti en Roma.
De broers Rosenberg zijn van oorsprong Amsterdamse broers die onderdoken in Baarlo en bij pleeggezinnen
opgroeiden. Hun ouders werden opgepakt, op transport gezet en kwamen
niet meer terug. ”Een ingetogen bijeenkomst met verhalen en muzikale
omlijsting door het Andell Trio. Vrijheid
is niet vanzelfsprekend”, aldus burgemeester Delissen-van Tongerlo.
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Jac Willekens, Tien+

Familie Wijnen
in Costa Rica
Pieter Wijnen uit Egchel bracht de laatste dagen van het jaar 2019
met zijn partner en drie kinderen door in het zonnige Costa Rica in
Centraal-Amerika. Met een lekker temperatuurtje, omgeven door
tropische stranden en mooie natuur was het er in december stukken
beter vertoeven dan in Peel en Maas. Het gezin besloot de HALLO mee
te nemen, deze op de foto te zetten en naar de redactie op te sturen
met de boodschap: “HALLO en de beste wensen voor 2020 van de
familie Wijnen vanuit Costa Rica.”

Weer in Peel en Maas

TIMMERMAN (M/V)
Ben jij die ervaren timmerman (m/v), trots op je talent en
gedreven om je vakmanschap voor klanten in te zetten?
En op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Misschien pas je dan bij ons, want wij zoeken er een teamlid bij! Sijbers bouwen timmerbedrijf is gespecialiseerd in verbouwingen, groot en klein. Om dat
goed te kunnen, moet je creatief zijn om het nieuwe op het bestaande aan te
laten sluiten en te bedenken hoe dat het beste kan. En flexibel omdat het in de
praktijk soms toch anders uitpakt, dan je van tevoren denkt. Vaak werken we
bij mensen thuis. Overleg met de klant over de voortgang en mogelijke overlast
is daarom ook erg belangrijk.
We zijn vooruitstrevend en willen ons bedrijf steeds blijven ontwikkelen.
Dat geldt ook voor ieders persoonlijke ontwikkeling door opleiding of op een
andere manier. Meer informatie over waar we mee bezig zijn, kun je vinden
op www.sijbersbouwbedrijf.nl

Winter waait weg
De herfst is terug. En dat terwijl velen verlangen naar de lente. Maar hoe zit het eigenlijk met de winter?
Die wordt letterlijk weggeblazen. Deze week hadden we te maken met veel buien. En doordat de bovenlucht
vooral dinsdag koud was, zat er ook korrelhagel bij en windstoten. Een enkele keer ging het hevige herfstweer ook gepaard met een klap onweer, waarna het weer flink opklaarde. Dit waren prachtige momenten
om foto’s te maken, zoals hier op de Deinderik in Helden. Op deze foto zie je duidelijk de valstrepen van de
neerslag uit een bui. Na een korte adempauze aan het eind van de week lijkt het in het weekend opnieuw
harder te gaan waaien met buien. De temperaturen komen overdag boven de 10 graden uit en in de nachten koelt het niet sterk af. / Beeld: Nicky de Bruijn

Interesse? Mail dan je CV en zeker ook jouw motivatie en waarom je denkt
dat je bij ons past, naar info@sijbersbouwbedrijf.nl t.a.v. Marcel Sijbers.
Heb je nog vragen? Mail dan naar bovenstaand mailadres of bel
(077 - 467 29 64).

Bedenkers en makers
De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg

T 077 - 467 29 64
W www.sijbersbouwbedrijf.nl
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Eenvoud
Zorgzaam
Dankbaar
Een gulle lach
Dit is ons mam en oma
* Meijel, 11 januari 1940

† Panningen, 28 januari 2020

Mia Beerens - Slaats
weduwe van

Als…
Als ik de dingen niet meer weet
en jullie niet meer herken
alles meteen weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben
Herinner mij dan als in de stralende zon
vol levenskracht toen ik alles nog kon

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

Op zondag 26 januari 2020 overleed in de leeftijd van 64 jaar

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Leo Sleegers
“ôzze Lei”

Mart Beerens
Meijel: Mathijs en Ivonne
Janne, Camiel, Juul
Meijel: Christian
Familie Slaats
Familie Beerens
Meijel, Alexanderhof 16, 5768 BZ
De Eucharistieviering waarin we afscheid van haar nemen
wordt gehouden op zaterdag 1 februari om 10.30 uur
in de parochiekerk van St. Nicolaas te Meijel,
waarna we mam bij pap te rusten leggen
op het R.K. kerkhof aldaar.

Pap en opa van, Roel & Karin
Teun
Juul & Jordy
Zoey, Dean
René & Guusje
Broer van, Nellie & Wiel
Hay & Riek
Frank & Ine

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

neven & nichten
Correspondentieadres:
Bob Noten Uitvaartbegeleiding,
t.n.v. Fam. Sleegers
Witveldweg 22B, 5971 NS Grubbenvorst
Leo is in de rouwkamer van de Baersdonck,
Kloosterstraat 76, Grubbenvorst.

Mam is opgebaard in ’’Rouwcentrum van den Boom’’,
Tomveld 1 te Meijel.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
op donderdag 30 januari van 19.00 - 20.00 uur.

U kunt persoonlijk afscheid van haar nemen
op vrijdag 31 januari van 19.30 uur - 20.30 uur
of in overleg met de familie.

De afscheidsdienst, waarvoor wij u uitnodigen,
vindt plaats op vrijdag 31 januari om 11.00 uur in zaal Boszicht,
Provincialeweg 2, Maasbree. Aansluitend zal Leo in besloten kring
naar het crematorium worden begeleid.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te berichten,
gelieve deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

In plaats van bloemen wordt een bijdrage voor
“Dagbesteding Hoeve Braamhorst” zeer op prijs gesteld.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl
To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under heaven
(Turn! Turn! Turn!, The Byrds)

Theo Gooden
echtgenoot van

Nelly Vinken †

Mia Peeters-Jacobs
* Neerkant, 2 januari 1936

† Panningen, 23 januari 2020

58 Jaar in liefde samen met

Wim Peeters

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

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

† Meijel, 23 januari 2020

Familie Gooden
Familie Vinken
Familie Gooden
Burg. Linssenstraat 3, 5768 AG Meijel
Pap is samen met mam in besloten kring gecremeerd.
Bedankt voor jullie steun en medeleven.

Boek ‘Oog in mijn broekzak’ van
auteur Jo Basten te koop bij CoolenPluijm Meijel. Groet Spéútj Élluf.

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

Nieuwe meubels nodig? Bezoek
Lenders Wonen in het centrum van
Panningen. Thuis in wonen, met o.a.
mooie stoelen, (hoek)banken en een
complete (relax-)fauteuil afdeling.
Levering aan huis en tot 5 jaar garantie
op uw aankoop! Lenders Wonen
Markt 99 Panningen 077 307 79 38.

Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Voetreflexologie.
Preventief of klachtgericht: aktie.
Info: www.mayproosten.nl

Marga en Theo
Chowenne
Roland
Joey
Stan

Baarlo
Kessel
Maasbree

Correspondentieadres: Marga Janssen-Peeters,
Ninnesweg 117, 5981 PB Panningen
Het afscheid heeft in kleine kring
plaatsgevonden.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Een speciaal woord van dank aan de
Zonnebloem afdeling Panningen, Thuiszorg de Helpende Hand, Dagbehandeling
Piushof en het Plattelandshoés.
Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Aerial Yoga voor beginners! 8 en 15
februari in Helden. Meer informatie en
aanmelden op lekkerlaeve.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

Mam, schoonmoeder, oma van

Iris en Bart
Kim
* Punta-Cardon, Venezuela,
27 februari 1950

Dankbaar dat zij nog zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat toch nog geheel onverwachts
van ons is heengegaan

Huub en Nel
Korsten - Peeters
60 jaar getrouwd
Panningen
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Basisteam Horst-Peel en Maas heeft
minste aantal agenten
De politie-eenheid Horst/Peel en Maas heeft de laagste bezetting van heel Limburg. Het aantal burgers per agent ligt hier anderhalf keer zo hoog dan gemiddeld en meer dan twee keer
zo hoog dan in stedelijke gebieden. Gemeente Peel en Maas vindt de werkdruk voor de politie te hoog.

1
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1175,43

1
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opdracht heeft gegeven is momenteel
in volle gang. De gemeente Peel en
Maas wil lopende het onderzoek geen
uitspraken doen over de verdeling van
de werkdruk over de regio’s.

Geen paniek
Burgemeester Ryan Palmen van
Horst aan de Maas is voorzitter van
de commissie die het onderzoek
verricht. Hij laat weten dat hij,
evenals de gemeente Peel en Maas,
de politiecapaciteit te laag vindt “om
veel meer te kunnen doen dan de
basis-politiezorg”. Maar er is volgens
hem geen reden voor paniek. “We
hebben genoeg mensen om de
roosterdruk behapbaar te houden,
maar het betekent wel dat de zaken
die we ook nog zouden willen doen
daardoor zeker onder druk komen
staan.”
De werkdruk is in alle teams van de
Politie Limburg hoog, weet Palmen.
“Alleen moeten we het in ons team
ook nog eens doen met relatief het
minste aantal agenten.” Hij vindt
dat de regio Horst/Peel en Maas
niet over voldoende agenten en
wijkagenten beschikt. Het garanderen
van de basispolitiezorg, waaronder
het opvolgen van spoedmeldingen is
geborgd, “maar tegelijkertijd komt dit
ook onder druk te staan. Het vullen
van de roosters met minder mensen
maakt kwetsbaar.”

Pissig
Landelijk zou naar het verdeelmodel
dat gehanteerd wordt gekeken moe-
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ten worden. Het is gebaseerd op de
situatie van een aantal jaar geleden.
De vraag is of dit nog passend is, stelt
de woordvoerder. De gemeenteraad
van Peel en Maas geeft binnenkort
een reactie over het conceptbeleidsplan richting de burgemeester.
De gemeenteraad van Horst aan de
Maas is inmiddels akkoord met het
beleidsplan van de politie Limburg,
het Venrayse college wil daarentegen
een zienswijze indienen omdat ze
het niet eens is met de verdeling
van de politie-inzet in Limburg.
De Commissie Werken en Besturen
in Venray vindt dat het college de
zienswijze scherper mag formuleren.
“Het mag duidelijk zijn dat we
pissig zijn”, stelt raadslid Harrie van
Oosterhout (VVD).
De commissieleden lieten weten zich
ernstige zorgen te maken over de
werklast van de politie en willen dat
dit nog eens extra benadrukt wordt in
de zienswijze. Het basisteam Venray/
Gennep, dat met ruim 6.500 inwoners
per agent eveneens een hoge werklast
ervaart, kampt bovendien met de
hoogste vergrijzing van politieagenten
van Limburg.
Burgemeester Luc Winants van
Gemeente Venray benadrukt dat
onderzocht moet worden hoeveel
workload er in de verschillende
regio’s nodig is en te kijken naar
het aantal misdrijven en aangiftes.
“Nu lijkt het er op dat Zuid-Limburg
overbedeeld is en Noord-Limburg
onderbedeeld. Maar de totale
capaciteit in Limburg is absoluut
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Het basisteam Horst/
Peel en Maas beschikt volgens
het conceptbeleidsplan van
Politie Limburg 2020-2023
over 73,1 agenten, waarvan
16 wijkagenten. Zij moeten maar
liefst 26 kernen bedienen: 11 in Peel
en Maas met 43.300 inwoners en 16
in Horst aan de Maas met 42.300.
Elke agent dient zich dus over bijna
1.200 inwoners te ontfermen tegen
770 gemiddeld in Limburg. De
‘wijk’ van een wijkagent telt maar
liefst 7.500 inwoners, waar een
gemiddelde Limburgse wijkagent zich
over 5.000 burgers moet ontfermen.
“Ook in de toekomst is de politie
er voor iedereen”, lezen we in het
conceptbeleidsplan. Maar is er voor
iedereen wel voldoende politie?
Gemeente Peel en Maas laat via een
woordvoerder weten de werkdruk
inderdaad te hoog te vinden.
“De basispolitiezorg is in Peel en
Maas geborgd. Zaken die we ook
nog zouden willen doen staan onder
druk.”
De specifieke werkdruk in relatie
tot die in andere regio’s moet nog
worden onderzocht. De woordvoerder
noemt het te kort door de bocht om
op basis van ‘aantal inwoners per
agent’ te bepalen of de verdeling juist
is. “In verschillende regio’s spelen
verschillen problematieken en daar
horen verschillende type en aantallen
agenten bij.”
Het externe onderzoek naar de
werklast waarvoor Het Regionaal
Bestuurlijk Overleg Politie eind 2019
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beneden de maat. Dat signaal is de
afgelopen jaren ook afgegeven in
Den Haag.”
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Tekst: Marc van der Sterren
en Jeanine Hendriks
Beeld: Peter-Jan Strik

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

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

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die hij ons achterlaat, geven wij u kennis
dat toch nog onverwachts van ons is heengegaan
mijn man, “ozze pap” en opa

Dré Stammen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice

Bouwens redt apparaten uit kliko
Met een inzamelactie heeft Het Bouwens in Panningen veel kleine apparaten uit de kliko gered, zodat ze
kunnen worden gerecycled. Voor hun inzet ontvingen zij een beloning en een Wecycle-certificaat met ster.

Schutterij Sint Hubertus
Secretariaat:

echtgenoot van

Jo Stammen-Smedts
in de leeftijd van 88 jaar.

Hallo,

De actie werd gecombineerd met
DeMart
inzamelactie
van Roij was onderdeel
lesmateriaal en is georganiseerd
van
eenv/d
landelijke
campagne,
Anna
Manakkerstraat
7
5986
CA Beringe
door Wecycle, verantwoordelijk
waar
meer
dan tweehonderd scho- 307 70aan
16 mobile:
06 36 07 25 voor
62 de inzameling en recycling van
lentel.
in 077
Nederland
deelnamen.
email: Sint.Hubertus.Beringe@hetnet.nl
afgedankte elektrische apparaten en
Afgedankte elektrische apparaten
Banknummer: NL 47 RABO 014.19.99.837
energiezuinige lampen.
en energiezuinige lampen, kortweg
De landelijke inzameling heeft
e-waste werd ingezameld en waar
10.000 euro opgeleverd voor
mogelijk gerecycled.

Stichting Jarige Job. Hiermee
kan deze stichting kinderen uit
minder bedeelde gezinnen een
onvergetelijke verjaardag geven
met versieringen, cadeautjes en
traktaties voor op school en thuis.

Heleen en Jos

Petra en Torino
Hieronder een overlijdensadvertentie
voor in de HALLO.
Gino en Eline
Plaatsen indien mogelijk
in weekblad nummer 5
Ivana

Vier generaties

Venlo,
januarihiervan
2020 kunt u sturen naar de penningmeester van schutterij Sint Hubertus.
De 24
rekening
Steenbakkersstraat
34, 5981
WT Panningen
De gegevens hiervan
zijn:
Schutterij Sint Hubertus Beringe
Hen Hubens
De uitvaartdienst wordt gehouden t.a.v.
op donderdag
30 januari
om 10.30 uur in de kerk van OnzeRozenobel
Lieve Vrouw
6 van Zeven
Smarten te Panningen.
5986 PB Beringe
Aansluitend begeleiden we hem naar
zijn laatste
rustplaats op
Email:
h.hubens@hubens.nl
het kerkhof aan de Kerkstraat.

Een schuttersvriend ging voor ons verloren

Een schuttersvriend ging voor ons verloren

Met grote verslagenheid hebben wij
kennisgenomen
het overlijden
van ons hebben wij kennis genomen
Met van
grote
verslagenheid
zeer gewaardeerd lid

van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Bert Craenen

Bert Craenen

Wij wensen Tonny en familie veel sterkte en
kracht bij het verwerken van dit grote verlies.

van Schutterij Sint Hubertus Beringe

Schutterij Sint Hubertus Beringe

Wij wensen Tonny en familie
veel sterkte en kracht bij het verwerken van dit grote verlies
Dankbetuiging

Een hand... een woord... een gebaar doen je zo goed
als je iemand die je lief hebt verliezen moet.

Schutterij Sint Hubertus Beringe

Velen hebben met ons meegeleefd tijdens de ziekte,
na het overlijden van mijn man, onze lieve pap en opa

Met vriendelijk groet,
Sint Hubertus Beringe

Gerrit Peeters

Secretaris,
Hartelijk dank daarvoor.
Hetvan
wasRoij
hartverwarmend, dit heeft ons goed gedaan.
Mart
Nellie Peeters-Neessen, kinderen en kleinkinderen
Beringe, januari 2020

Lezing over
Holocaustherdenking
en jodenvervolging
De Holocaust en de vervolging van joden, Roma en Sinti in de
Tweede Wereldoorlog kwamen zondag 26 januari aan bod
tijdens een lezing in de gasterie van gemeenschapshuis
Kerkeböske in Helden. Piet Gommans van
Heemkundevereniging Helden en Dré Hanssen van het
streekmuseum vertelden de aanwezigen daarnaast over het
ontstaan en de rol van het verzet en de geestelijkheid, over
het monument Levenslicht, de hulp van de bevolking bij het
onderduiken en over de slachtoffers van de oorlog met nieuw
ontdekte namen en gegevens. Ook werden films vertoond over
concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau en
de herdenking van de verzetsrazzia en het verraad van het
verzet in Helden-Panningen van 1944 in 2014.
/ Beeld: Jac Willekens, Tien+

‘Superoma blijft erover bezig’
De 85-jarige overgrootmoeder Marga Niessen-Peeters uit Kessel is maar wat trots op achterkleindochter
Olivia Willems-Kuit die op 31 mei geboren werd in Kessel. Het kindje mag dan inmiddels acht maanden oud
zijn, ‘superoma’ Marga blijft over de kleine meid bezig, laat de trotse moeder Jacky Willems-Kuit (rechts op
de foto) weten. Net als ‘superoma’ Marga, Olivia en Jacky, woont ook oma Tiny Willems-Niessen (links op
de foto), in Kessel.
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0000 \& rubriek
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Adver torial

Ilse van Diepe herstelt van een knieblessure met hulp van
VieCuri Sportgeneeskunde

Michiel Wĳnhoven,
fysiotherapeut

‘Ik geef mezelf een 7,5 voor wat ik
nu weer kan, en het wordt nog beter’

‘Werken
aan herstel
en conditie,
liefst zonder
beperkingen’

Ilse van Diepe (16) voetbalt vanaf haar zesde. Ze speelt bĳ MVC, de Maasbreese Voetbalclub, nu in het elftal MO19 (meiden onder 19).
Tweeënhalfjaar geleden liep ze een ernstige knieblessure op en ging ze tevergeefs van therapeut naar therapeut. Ze wordt nu behandeld bĳ VieCuri Sportgeneeskunde, waar ze een speciaal trainingsprogramma volgt, gericht op voetbal. Op de club traint ze inmiddels
een uur per week en op zaterdag kan ze dertig minuten meespelen, terwĳl ze verder aan haar herstel werkt.
In december 2017 krijgt Ilse, dan 13, na een
potje voetbal op kunstgras in de hal enorm
last van haar knieën. De volgende dag waren
die heel opgezwollen en had ze veel pijn.

Zoektocht naar juiste behandeling
Ilse: ‘Ik kwam bij een fysiotherapeut terecht.

Daar kwam niet veel uit. Daarna volgde een
andere fysiotherapeut, zonder resultaat.
Omdat ik een dikke bult had bij mijn knie en
de pijn maar niet minder werd, dacht de huisarts aan een zogenaamde Osgood-Schlatter
knie, een botafwijking. Maar dat was het niet.
Daarna was ik een half jaar bij een arts in Weert

die ook meende dat het Osgood-Schlatter was.
Toen volgde een verwijzing naar een andere
kliniek. Daar zijn twee MRI-scans gemaakt.
Ze zagen vocht in beide knieën, geen botafwijking. De diagnose hier luidde ‘’Meisjesknieën’’.
Dat is dus vooral een groeiprobleem en gaat
vanzelf over. Voor mij allemaal best onbevredigend, want de klachten hielden aan.’
We zijn dan zeker al een jaar verder. Ilse kon
ondertussen steeds minder. Fietsen ging niet
meer, traplopen was lastig, ze had braces voor
haar knieën, liep met krukken, had steunzolen en moest zich naar school laten brengen.
Ilse volgt de Havo op het Blariacum college in
Blerick. Ilse: ‘Omdat deze school een sportklas
heeft, heb ik daar destijds bewust voor gekozen.
Ik zit nu op vier Havo, maar heb maar één jaar
van die sportklas kunnen genieten. Gymnastiek
kon ik ook twee jaar lang niet volgen. Heel erg
jammer allemaal.’ De ommekeer kwam toen
haar huisarts haar in mei 2019 doorverwees
naar Marleen de Koning, sportarts bij VieCuri.
Ilse: ‘Zij had een andere benadering. Tot dan
toe was er vooral naar mijn knieën gekeken.
Marleen zei meteen: “We gaan je spieren sterker maken, zorgen dat ze beter de lasten van de
knieën kunnen dragen.” Samen met fysiotherapeut Michiel Wijnhoven van VieCuri werk ik
daar nu keihard aan. Eerst éénmaal per week,
nu tweemaal. Ik krijg allerlei oefeningen, vooral
op voetbal, balans en houding gericht. En dat
werkt. Ik kan steeds meer. Ook gym op school en
trainen bij de club, wel met een personal trainer,
maar dat is tijdelijk. Aan wedstrijden doe ik nu
een half uur mee, als spits nota bene, dat is minder heftig dan als verdediger. Uiteindelijk wil ik
weer hele wedstrijden spelen en dan terug naar
mijn oude positie: centraal achterin. Dat voelt
toch het beste.’

Marleen de Koning, sportarts VieCuri

‘Knieën zijn vaak de klos’
Wat een sportarts precies doet is bĳ veel mensen onbekend. De meeste sportartsen werken in ziekenhuizen en houden zich bezig met
klachten die op beweging zĳn gericht. Ze richten zich zowel op topsporters, amateurs als op mensen die willen gaan sporten.
Marleen: ‘Als sportarts ben ik eigenlijk
met drie dingen bezig: bij sporters die
een ernstige blessure hebben opgelopen,
kijken we vooral naar de oorzaken van de
klachten. Die zitten vaak niet in het gewricht
dat geblesseerd is, maar in de manier van
bewegen, houding, balans. Van daaruit
maken we een revalidatieplan dat in nauwe
samenspraak met fysiotherapeuten wordt
uitgevoerd. Daarnaast krijgen patiënten
die zijn geopereerd training op maat,
gericht op herstel. We werken daarin veel
met conditietesten. Ten derde doen we op
verzoek ook sportmedische onderzoeken
voor mensen die een bepaalde sport
gaan beoefenen en willen testen of zij

daarvoor geschikt zijn, een soort van APKkeuring/advies. Voor sommige sporten is
zo’n advies verplicht, bijvoorbeeld bij duiken,
zweefvliegen of motorsport. Heel afwisselend
werk dus.’
Marleen heeft ook Ilse van Diepe onder
behandeling. Over haar klachten zegt ze:
‘Er waren al scans die uitwezen dat er niets
kapot was. Na een intakegesprek en uitgebreid
onderzoek bleek dat er bij Ilse sprake was van
een overbelasting van de kniepezen aan de
binnenzijde. Dit komt door een slechte stabiliteit
van de bil- en rugspieren. Als je dat weet, kun
je verder. En zo hebben we voor haar een heel
specifiek behandelplan gemaakt, dat goed
aanslaat.’

Neem contact op met uw huisarts als u last heeft van een blessure.
Hij/zij kan u doorverwijzen naar een sportarts bij VieCuri. Een sportmedische keuring
(zie uw zorgverzekering) kunt u rechtstreeks bij VieCuri plannen,
zie www.viecuri.nl/sportgeneeskunde.

Samen met zĳn collega’s verzorgt
Michiel Wĳnhoven voor VieCuri de
fysiotherapie op de locaties Venray en
Venlo. Als klinisch fysiotherapeut werkt
Michiel op enkele ziekenhuisafdelingen
voor patiënten die hun conditie willen
verbeteren. Daarnaast is hĳ werkzaam
voor de fysiotherapiepraktĳk van
VieCuri, Vitaal in Beweging. Mensen
met bewegingsklachten voeren hier
revalidatie- en trainingsprogramma’s
uit die in samenwerking met de
sportarts van VieCuri zĳn opgesteld.

Michiel: ‘Vanuit de klinische fysiotherapie richt ik me vooral op Cardiologie- en
Orthopediepatiënten. Elke collega heeft zo
enkele afdelingen onder zijn hoede. We geven
informatie en advies over hoe mensen nog
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis stapje
voor stapje aan hun herstel kunnen werken. De meeste tijd ben ik actief voor Vitaal
in Beweging. Ik behandel er patiënten die
met een duidelijke hulpvraag naar de sportarts komen. De meeste van hen willen weer
graag gaan sporten, maar worden belemmerd in hun bewegingspatroon. De sportarts
kijkt vooral naar de oorzaken; die liggen vaak
in een verkeerde houding en balans. Zo was
het ook bij Ilse van Diepe. Haar belasting lag
te eenzijdig op de knieën en die zijn bij haar
blessuregevoelig. Met oefeningen zijn we
eerst gaan werken aan verbetering van haar
rompstabiliteit, met name bil- en rugspieren.
Daarna volgde krachtopbouw en conditie- en
looptraining. Nu richten we ons op voetbal
gerelateerde oefeningen: versterking van kuiten bovenbeenspieren en verbetering van de
sprint- en sprongkracht. Ilse gaat echt goed
vooruit en dat maakt dit werk zo mooi.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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15-vragen aan

Annabelle Willems Maasbree
Hoi

Column

333 dingen
Voor kerst heb ik onder andere
een heel leuk boekje gekregen.
Eentje die ik zelf heb uitgezocht.
Het gaat dan over een boekje
genaamd ‘333 dingen om over te
schrijven’. Aangezien ik vaak en
graag dingen schrijf, leek het
me een perfect cadeau voor
mezelf. Het boekje was zowel
van de binnenkant als de buitenkant toch heel anders dan ik
verwacht had.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Annabelle Willems
13 jaar
Maasbree
Bouwens van der
Boijecollege

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag is een dag waarop
ik niet naar school hoef. Maar vooral
wanneer ik nergens aan hoef te
denken of me druk over hoef te
maken. Op zo’n dag kan ik lekker
uitslapen en uitgebreid ontbijten.
En dan in die middag ga ik allemaal
leuke dingen doen, zoals iets lekkers bakken, buiten handballen of
gezellig met de hond wandelen. In
de avond vind ik het leuk om samen
met mijn familie een film te kijken
en daarbij lekker nacho’s uit de oven
te eten.

Wie is jouw favoriete leraar?
Ik heb niet echt een favoriete leraar,
maar ik vind het wel leuk als een
docent wat meer meedenkt met
ons. Ook als hij of zij snapt dat wij
niet alleen school hebben, maar ook
vrije tijd en hobby’s. Wat nog meer
leuk is aan een docent, is wanneer
de lessen niet de hele tijd hetzelfde zijn, maar dat er ook leuke en
nieuwe dingen in voor komen.

Wat doe je als je een keer niet
kunt slapen?
Als ik niet kan slapen, ga ik vaak
een boek of tijdschrift lezen. Maar
wat ik ook heel vaak doe, is nadenken over wat ik die dag allemaal
heb gedaan en wat ik de volgende
dag wil gaan doen. En dan lukt het
slapen meestal wel.

Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit
dat ik kan zeilen. In de vakantie
heb ik samen met mijn ouders
en mijn broers gezeild in Kroatië.
Hiervoor hebben wij een cursus
gevolgd in Nederland. En nu kan ik
een zeilboot besturen. Ik ben hier
vooral trots op, omdat ik het in het
begin heel erg spannend vond op
zee en dat het toen ook nog lukte.

Wat is je favoriete luchtje?
Mijn favoriete luchtje is wanneer
in een bos de dennenbomen zo’n
bepaalde geur afgeven na een
regenbui. Want dat doet mij namelijk aan vakantie denken, omdat
het in Kroatië of andere ZuidEuropese landen ook altijd zo ruikt
in de zomer.

Wat vind je het leukste aan
jezelf?
Ik vind het leukste aan mijzelf dat
ik een doorzetter ben. Want wanneer ik iets heel graag wil, ook al
is het misschien wat moeilijker, ik
mij daar helemaal in vastbijt. Dan
probeer ik het gewoon net zo lang
totdat het uiteindelijk lukt. En dat
vind ik wel leuk aan mezelf.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste waar in ooit naar toe
ben geweest was Kreta, maar ik
weet er niks meer van omdat ik
toen nog maar klein was. We zijn
toen met het vliegtuig gegaan
en we hadden daar een huisje.
Nu gaan we vaak met de auto
op vakantie naar Kroatië. Dat is

ook best ver, want we doen twee
dagen over de reis.

Waar dagdroom jij het meeste
over?
Ik dagdroom vaak over vroeger
toen ik nog heel klein was. Want
toen kon ik heerlijk de hele dag
spelen en leuke dingen doen. Maar
ik dagdroom ook veel over de
vakanties, want die zijn altijd ook
heel erg leuk.

Wat kies je? Iedereen hoort wat
jij denkt, of jij hoort wat iedereen denkt?
Ik zou dan kiezen voor ‘jij hoort
wat iedereen denkt’. Dat lijkt mij
heel grappig om te kunnen,
omdat je dan van iedereen de
diepste geheimen komt te weten.
Maar het allerleukste lijkt mij wanneer een docent boos wordt in de
klas en dat ik hoor wat hij of zij
denkt over anderen.

Wat zou je nog heel graag een
keer willen doen in je leven?
Wat ik heel graag nog een keer
zou willen doen in mijn leven, is
naar een heel mooi land gaan.
Bijvoorbeeld naar Griekenland of
Suriname. Dit zijn natuurlijk niet de
enigste landen die mooi zijn. Ik zou
naar Griekenland willen omdat ik
er vroeger een keer naar toe ben
geweest, maar daar weet ik niks
meer van. En Suriname omdat ik
het een heel leuk land vind en mij
lijkt de natuur daar heel mooi.

heb weleens een pen gehad waarvan ik dacht dat die geluk bracht.
Met die pen maakte ik dan al mijn
proefwerken. Ik dacht dat ik het
dan beter kon maken. Maar dat is
ook het enige echte bijgeloof dat ik
denk ik gehad heb.

Wat is het belangrijkste advies
dat je ooit hebt gekregen?
Het belangrijkste advies dat ik
ooit heb gekregen, komt van mijn
ouders. Zij zeggen dat ik altijd
mezelf moet blijven en in mezelf
moet geloven.

Heb je een bijbaantje?
Ik heb geen bijbaantje en ik zoek
er nu ook nog geen. Maar als ik
zou moeten kiezen dan een baantje bij de supermarkt. In de zomer
zou ik dan willen werken in een
ijswinkel.

Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is mijn zelfgemaakte ijs. Want ik heb een keer
een ijsmachine voor mijn verjaardag gekregen. Het is heel makkelijk om te maken en superlekker.
Het lekkerste ijs vind ik chocoladeijs.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Ik had meteen een klik met een
van mijn beste vriendinnen. Sinds
de kleuterschool zijn we goede
vriendinnen en dat zijn we nu nog
steeds. We hebben veel lol samen
en helpen elkaar.

Niet alleen was het boek veel
groter, ook waren de onderwerpen heel anders. Ik dacht dat
dit boek niet alleen handig zou
zijn voor verhalen en gedichten,
maar ook voor columns. Ik heb
namelijk bij columns vaker dat ik
even niet weet of iets nou leuk
genoeg is om over te schrijven.
Het kan dan best moeilijk zijn om
iets anders te vinden wat ik wel
leuk genoeg vind. Het leek mij
dat als ik het boek zou openen,
ik allerlei dingen zou zien zoals
‘schrijf over je favoriete voedsel’
of ‘vertel over iets bijzonders dat
je deze week heb meegemaakt’.
Misschien iets te veel in de buurt
van column-ideeën, bedenk ik
me nu.

Een perfect cadeau
voor mezelf
Zodra ik daadwerkelijk het boek
opende, zag ik al meteen dat het
anders was dan verwacht. Dit
boek was gericht op verhalen. Ik
vind het wel jammer dat ik het
niet echt kan gebruiken voor mijn
columns, al heb ik dat nu wel
gedaan, maar de onderwerpen
zijn gewoon zo leuk dat het me
eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
Ook zijn het onderwerpen die
ik zelf graag had willen bedenken, maar waar ik niet altijd de
inspiratie voor heb. Ik dacht toen
ik dit boekje uitzocht, dat ik heel
makkelijk aan columnideeën zou
komen, maar helaas moet ik dáár
dan toch nog even wat langer
voor zoeken. Maar goed, in de
tussentijd zal ik dan maar weer
gebruik moeten maken van mijn
eigen bedachte ideeën.

Ben je bijgelovig?
Ik ben niet echt bijgelovig, maar ik
Lisa
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Baarlo verspeelt lonkende zege
Het duel op het sportpark in Ospel op zondag 26 januari tegen RKSVO begon gelijkopgaand. Baarlo trok
daarna echter het initiatief meer naar zich toe. Dennis van de Vinne wist enkele malen nog zonder succes
gevaarlijk dichtbij het doel van RKSVO te raken, 1-1.
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Panningen verliest
matige wedstrijd
De eerste kans was voor het eerste voetbalteam van Panningen.
Remco Litjens verscheen vrij voor Bieslo-doelman Thomas
Heldens, maar zijn schot ging meters naast. Vervolgens duurde
het tot de 26e minuut voor er werk was voor een van beide doelmannen.
In de 26e minuut een kans voor
Bieslo na een defensieve fout bij
Panningen. De volgende kans was
voor Panningen, Ilias Amhaough
gaf Ramon Sijben een prima kans;
het bleef 0-0. In de laatste 10
minuten van deze eerste helft
perste Panningen er weliswaar een
offensiefje uit met enkele corners
tot gevolg, maar het leverde niets
op.
In de tweede helft was de eerste
kans weer voor Panningen, maar
Remco Litjens vindt de Bieslodoelman op zijn weg. In de 49e
minuut ontsnapte Panningen als
een vrije trap op de rand van de
16-meter op de lat belandde en
opnieuw werd ingekopt. De bal ver-

dween in het doel, maar scheidsrechter Andre Linders keurde het
doelpunt af. Stan Bessems ging
in de 53e minuut alleen op het
Panningse doel af, maar schoot
hoog over. Panningen forceerde
drie hoekschoppen maar het
leverde niets op.
In de 63e minuut kopte Hans
Reijnders namens Bieslo een corner
binnen, 0-1. Panningen forceerde
nog enkele corners, maar gescoord
werd er niet. In de 73e minuut
werd een Beesels doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Zo won
de minst slechte ploeg een uiterst
matige wedstrijd.
Tekst: Wiet Leenders, SV Panningen

Baarlo-aanvaller Arman Melkonjan gaat het duel aan met een RKSVO-verdediger

Na een lange wilskrachtige rush van
aanvoerder Roel Bouten, afgesloten met een bekeken breedtepass,
schoof de bij de tweede paal vrijgelopen Matthijs de Vogel alsnog de bal
onberispelijk binnen, 0-1. Beide ploegen kwamen daarna nog wel enkele
malen uit hun stellingen, maar de
defensies gaven geen krimp meer.
Na de thee ging Baarlo meteen op
zoek naar de genadeslag voor RKSVO.
Luc Canjels was daar snel dichtbij.

Uit een vrije trap schoot hij vol op de
lat, even later kopte Matthijs de Vogel
uit een voorzet van Arman Melkonjan
rakelings langs. De genadeklap bleef
uit en de 0-1 voorsprong kwetsbaar.
Het Baarlose offensief zwakte af en
RKSVO rook zijn kansen. De thuisclub
kwam in het laatste half uur enkele
malen dichtbij de gelijkmaker, maar
met soms enig fortuin leek Baarlo
toch op een nipte zege af te stevenen.
Tot de slotminuut toen Daan Janssen

namens RKSVO de bal alsnog keihard
en fraai binnen kopte, 1-1.
De ingevallen Tayo Janssen had op de
valreep Baarlo alsnog de zege kunnen
bezorgen, maar zijn schot vanuit kansrijke positie was helaas een te gemakkelijke prooi voor de RKSVO-doelman.
De 1-1 einduitslag was uiteindelijk een
juiste afspiegeling van het wedstrijdbeeld.
Tekst en beeld: Len Gielen, VV Baarlo

Open Britse Beugelkampioen
schappen

Ruime nederlaag voor Tupos
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Tupos uit Baarlo
heeft zaterdag 25 januari met 0-4 verloren van het eerste damesteam van VC Sittardia.
De eerste set begon met een aantal
eigen fouten van Tupos. Maar daar
tegenover stond ook een aantal
oplossende ballen. Toch was het de
uitploeg die de eerste set met 13-25
naar zich toe wist te trekken. In de
tweede set liet Tupos veel energie
zien, maar de gasten waren een
maatje te groot, 17-25.
In de derde set werden veel bal-

len goed verwerkt, maar het was
wederom niet goed genoeg voor
setwinst, 20-25. De vierde set begon
sterk vanuit Tupos, maar halverwege liep de ploeg toch weer tegen
een achterstand aan. Ook deze set
ging met 20-25 verloren. Daarmee
was de einduitslag van 0-4 een feit.
Tekst: Volleybalvereniging Tupos

De finales van de Open Britse Beugelkampioenschappen vonden op zondag 19 januari plaats in Maasbree.
Van de 45 koppels waren er nog zes heren- en drie dameskoppels over die streden om de titels.

6 FEB
7 FEB
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Spoorweg 8 Horst

CITAVERDE.NL/OPENDAG

Om 17.30 uur stond de damesfinale op
het programma. Anneke Roelofs en
Carla Stammen speelden tegen Anne
Cox en Laura Wolters. Anneke en Carla
trokken uiteindelijk met 30-24 aan
het langste eind. Zij mogen zich nu lid
van Beugelclub de Treffers noemen.
Om 18.00 uur waren de heren aan de

beurt voor de finale. Sjaak Leenders
en Stef Gommans namen het op tegen
de verassing van het toernooi, Oscar
Manders en Carlo van Lier. Oscar en
Carlo kwamen niet in de wedstrijd
en Sjaak en Stef maakten het snel af
met 30-14. Ook zij kunnen nu een jaar
gratis deelnemen aan alle beugel

activiteiten van de Treffers. Aan
het einde van de middag werden
de prijzen aan alle deelnemers van
van deze finaledag uitgereikt door
wethouder Anget Mestrom van
gemeente Peel en Maas.

Er zijn ook open
dagen op onze locaties
in Heerlen, Roermond
en Nederweert.
Voor aanmelden en
meer informatie over onze
scholen en opleidingen,
kijk op onze website!

CITAVERDE.NL/HORST
Tekst: Beugelclub de Treffers
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Volleybal

Grashoek kansloos tegen Neerkandia

Olympia Heren 1 naar
halve finales

Neerkandia had zondag 26 januari maar een speelhelft nodig om voetbalvereniging Grashoek na een ruime
nederlaag te spelen. Het werd 1-5.

In de Piushof in Panningen speelde Heren 1 van volleybalclub
Olympia uit Panningen twee dagen achter elkaar. Op zaterdag
25 januari tegen Ledub voor de competitie. Op zondag de bekerwedstrijd tegen Nuvo’68. Beide wedstrijden werden door de
Panningenaren overtuigend gewonnen.
Na twee nederlagen in de competitie was het zaak voor de heren
van Olympia om de draad weer
op te pakken. Laagvlieger Ledub
uit Budel was daarvoor de ideale
tegenstander. Vier keer wisten de
Panningenaren met overtuigende
cijfers de sets te winnen. Het was
geen hoogstaand volleybal van
beide teams, maar de gecreëerde
kansen werden door Olympia dit
keer wel benut.
De bekerwedstrijd was voor
Olympia van een ander kaliber, want het sterke Nuvo’68 uit
Nuenen was de tegenstander. De
heren van Olympia begonnen sterk
aan de wedstrijd. Nuvo’68 werd
compleet overlopen, maar kwam
tegen het einde van de set beter in
zijn ritme. De Panningenaren won-

nen de eerste set alsnog afgetekend.
De tweede en derde set leken
kopieën. Olympia nam steeds een
kleine voorsprong, maar deze werd
door Nuvo’68 meteen tenietgedaan. De bezoekers namen het
initiatief in handen en hadden
steeds een nipte voorsprong. De
Panningenaren lieten zich niet van
de wijs brengen en waren op de
cruciale momenten nét de betere.
Met miniem verschil haalden ze de
sets binnen en zodoende staan de
heren van Olympia in de halve finales van het bekertoernooi.

Tekst: Pieter Selen,
VC Olympia

Volleybal

Dames VC Olympia verspelen
2-0 voorsprong
De dames van volleybalclub Olympia uit Panningen gingen afgelopen zaterdag naar Gouda. Tegenstander was Vollingo DS1. Na een
2-0 voorsprong moest Olympia toch haar verlies nemen.
De eerste set speelden de dames
van Olympia nog voorzichtig, maar
daar kwam snel verandering in. De
pass lag netjes en er was servicedruk. Halverwege de set konden
de dames gemakkelijk uitlopen. De
meiden van Vollingo kwamen tot
20 punten, maar VC Olympia drukte
door en scoorden het 25e punt,
waardoor de eerste set binnen was.
Het gevoel van de eerste set namen
de Panningse dames mee naar de
tweede set. Servicedruk zorgde
ervoor dat Vollingo niet hun spel
kon spelen. Al snel stond er voor
de dames van Olympia een riante
voorsprong op het scorebord. Het
leek dat VC Olympia daardoor even
wat gas terug nam en Vollingo liet
terugkomen. Maar de voorsprong

was groot genoeg voor de dames
van Olympia om ook de tweede set
binnen te halen, 0-2.
In de derde set kwam Vollingo meer
in hun spel. De dames van Olympia
nog slechts figuranten. Vollingo
haalde de set met duidelijke cijfers
binnen. In de vierde set werd weer
hard gewerkt en tactische balletjes
maakten dat de dames van Olympia
op 21-17 voor kwamen.
Vollingo scoorde 8 punten op rij
en bracht de spanning weer terug
in de wedstrijd, 2-2. De dames
van Olympia haalden niet meer
hun niveau, zodat de winst naar
Vollingo ging, 3-2.

Vanaf de eerste minuut trok het groenwitte team uit Neerkant ten aanval.
Grashoek had de hoop gevestigd op
enkele terugkeerders na langdurige
blessures. Die hoop was nergens op
gestoeld. In het eerste kwartier werd
de geelzwarte vesting door de ploeg
uit Neerkant stormrijp gemaakt.
Hoekschoppen volgden elkaar snel
op. Doelman Koen Clephas wist er een
met een flitsende reactie van onder de
lat vandaan te halen. Na 14 minuten

opende Neerkandia de score door één
van haar uitblinkers, Luuk Seijkens: 0-1.
Twee minuten later was het weer raak.
Koen kon een vrije trap maar ten dele
keren. Weer was het Luuk Seijkens die
de terugspringende bal intikte. Na een
half uur rondde spits Joep Lemmen een
fraaie aanval perfect af: 0-3. Grashoek
kon daar aanvallend niets tegenover
stellen. Twee minuten voor rust werd
het nog 0-4. Dit keer was Marijn van
Heugten trefzeker. In de tweede helft

was de Neerkantse storm een heel stuk
uitgeraasd. De aanvallen werden minder talrijk maar bleven gevaarlijk. Dit
bewees Ger Swinkels in de 66e minuut
toe hij met een goed schot 0-5 liet aantekenen. Het was tenslotte Prins Freek
I van Oijen die met een hard schot de
eer kon redden: 1-5.
Zondag 2 februari gaat Grashoek op
bezoek in Lierop.
Tekst: Piet Spee, VV Grashoek

Slecht resultaat voor De Treffers 1
De beugelwedstrijd tegen Helden 2 op vrijdag 24 januari in Helden liep op een 4-1-nederlaag uit voor De
Treffers 1 uit Maasbree.
Hem Hendrix begon tegen Mark Bos.
Hem speelde een degelijke partij,
deed bijna alles goed en stond de
hele partij voor. Maar Mark liet het
niet afweten en wist bij te blijven. In
het eindspel nam Hem een verkeerde
keuze en moest daardoor op 28-28
Mark vastzetten zodat hij de beurt
erna de 30 kon maken. Helaas lukte
dat niet. Mark sloeg Hem onder en
won nipt de partij.
In de tweede partij begonnen Jo
Hendrix en Edwin Zelen allebei met
een flats. Een foutje bezorgde Jo een
achterstand. Jo kon wel bijblijven maar

maakte later nog een paar fouten
waardoor Edwin de voorsprong kon
uitbreiden: 30-22.
Daarna mocht Jac Lintjens tegen
Gerard Reijnders. Jac kwam al snel op
achterstand. Het vastzetten wilde niet
lukken. Dan is het lastig beugelen, ook
deze partij was voor Helden: 30-20.
Guido Sonnemans begon in de vierde
partij ongelukkig tegen Paul Reijnders
met een dubbele flats. Met geconcentreerd spel wist hij de score om te
buigen naar 14-12. Hij bleef de goede
keuzes maken en bezorgde het eerste
punt voor De Treffers: 22-30.

Als laatste trad Joris Wijnen aan tegen
Miranda Ottenheijm. Beide gingen
goed van start. Joris wist de hele partij een kleine voorsprong te houden.
Uiteindelijk werd het 26-28. Joris liet
het aan Miranda over om de overwinning te pakken door haar beide bollen
tegelijk door de ring te laten spelen. Miranda concentreerde zich goed
waardoor ze verdiend won: 30-28.

Tekst: Joris Wijnen,
beugelclub De Treffers

Koningslust pakt drie punten in
doelpuntenfestijn
V.V. Koningslust boekte zondag 26 januari in de wedstrijd tegen DES Swalmen een verdiende overwinning
met een uitslag die er spannender uitzag dan hij was.

Tekst: Pieter Selen, VC Olympia

OPRUIMINGSFINALE!
DAMES + HEREN
WINTERCOLLECTIE

Afgeprijsd tot de laagste prijs!

SCHOENEN EN LAARSJES
Nu zeer voordelig!

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Koningslust zette gelijk de toon. In de
tweede minuut gaf Wesley Goeden
een voorzet op Bram Rongen die werd
gevloerd: penalty. Jurjen Verbong
nam de penalty voor zijn rekening en
tekende in de 3e minuut voor de 1-0.
Even later probeerde Rob Lemmen
het met een schot dat net naast ging.
Swalmen speelde fel maar creëerde
geen kansen. In de 16e minuut was het
weer Wesley Goeden die Jurjen Verbong
de bal gaf waarop Jurjen de 2-0 maakte.
Kort daarop zette Roel Ghielen voor op
Wesley Goeden zie zijn schot zag overgaan. Een schot van Roel Ghielen ging

ook over. In de 27e minuut een schot
van Swalmen: 2-1. Lang kon Swalmen
niet genieten van de aansluitingstreffer.
Een minuut later vond Jurjen Verbong
Wesley Goeden, die over links opkwam
en de bal tussen de palen wist te trappen: 3-1. Meerdere schoten werden nog
gelost, het merendeel door Koningslust.
Desondanks werd er gerust met 3-1 op
het scorebord.
In de tweede helft loste Roel Ghielen
het eerste schot, maar zijn bal werd
gered door de keeper. Ook Swalmen
probeerde het met een schot, maar
deze bal ging naast. In de 54e minuut

soleerde Bram Rongen door de
Swalmener verdediging en zette zo de
4-1 op het bord. Ook deze stand bleef
niet lang staan: Swalmen probeerde
het met een schot dat van richting werd
veranderd en Mick Berkers kansloos liet:
4-2. Deze stand was bijna de eindstand,
maar uit een corner wist Swalmen
2 minuten voor het eindsignaal nog in
te koppen: 4-3. Het laatste wapenfeit
was voor Bram Rongen die zijn schot
nog net geblokt zag.
Tekst: Hans Pollaart
Beeld: Peter Janssen
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Wereldkampioenschappen

Offday voor Helden

Medailleregen voor
Meijelse vogels

Het eerste herentream van voetbalvereniging Helden is er afgelopen zondag 26 januari niet in geslaagd haar
goede reeks voort te zetten. Op eigen veld ging het hard onderuit tegen IVO uit Velden. De eindstand was 0-4.

Leden van vogelvereniging Meijels Pracht uit Meijel hebben op de
wereldkampioenschappen voor vogels in het Portugese Matosinhos
in het weekeinde van vrijdag 24 tot zaondag 26 januari een ware
medailleregen weten binnen te halen.

Helden kwam al snel ongelukkig op
achterstand nadat Rens Kuypers een
corner direct wist in te draaien. Mike
van Lier kreeg hierna meteen een kans,
maar faalde oog in oog met de vijandelijke keeper. Na een goed halfuur
spelen verdubbelde IVO de voorsprong
nadat Lowie Verbeek een goede vrije
trap binnen wist te knikken. Vlak daarna
hadden Edwin Heuvelmans en Tim

Pilon uitgelezen mogelijkheden om de
spanning in de wedstrijd terug te brengen, maar vlak voor rust gebeurde het
tegenovergestelde. Bas Erren nam een
verre uittrap van Rob Kuypers ineens
op de slof en volleerde hem daarmee
prachtig over doelman Bouten waarmee de wedstrijd gespeeld leek.
In de tweede helft bleek Helden niet in
staat terug te komen van de 0-3 achter-

stand. Lars Derks profiteerde wel nog
eens van de weggegeven ruimte en
tekende voor de 0-4 die de rest van het
duel op het scorebord bleef.
Volgend weekend moet Helden in
Liessel veerkracht tonen om te laten
zien dat het van de harde nederlaag
hersteld is.
Tekst: Geert Metsemakers, VV Helden

Winst voor Egchel in laatste minuutjes
Voetbalvereniging Egchel heeft de wedstrijd tegen Belfeldia op zondag 26 januari in haar voordeel weten te
beslissen. Het duel leek op een 0-0 te eindigen maar in de 88e en 90e minuut sloeg de ploeg van trainer Jonn
Smedts hard toe, 2-0.

Coen Steegs uit Meijel behaalde
meer liefst twee wereldtitels en
tweemaal zilver. Een a-stam witte
Scotch Fancy’s behaalde 371 punten. Een a-stam bestaat uit vier
vogels van één ras van dezelfde
kleur en geslacht. Witte Scotch
Fancy’s zijn een houdingras onder
de vorm- en postuurkanaries.
Met een a-stam in de kleurslag
geel schimmels behaalde Coen 364
punten. Een enkeling in de die-

zelfde kleurslag was goed voor zilver met 92 punten. In de kleurslag
bonte schimmel won hij nogmaals
zilver, dit keer met 93 punten.
behaalde Theo Minten uit
Beringe twee maal zilver met zijn
Rheinlanders. Rheinlanders zijn net
als White Scotch Fancy’s een houdingras onder de vorm- en postuurkanaries. Een Rheinlander kuif
schimmel behaalde 91 punten en
een gladkop behaalde 92 punten.

Eindelijk eerste uitzege MVC’19
MVC’19 is goed uit de startblokken gekomen na de winterstop.
De Maasbreese voetbalvereniging wist op zondag 26 januari een
overtuigende eerste uitzege te behalen met 3-1.
Trainer Tom van Bergen kon in
Ysselsteyn over een vrijwel complete fitte selectie beschikken. Op
het zware speelveld was MVC’19
vanaf de eerste minuten de betere
ploeg. Het tactische concept klopte
en werd gedurende de hele wedstrijd gedisciplineerd uitgevoerd.
Na twaalf minuten kwam de
Maasbreese ploeg verdiend op
voorsprong door Joris Timmermans.
Hij verschalkte de keeper in de
rebound. MVC’19 schiep zich in de
eerste helft nog meer goede kansen, maar Ron van den Kerkhof en
Yannick Muysenberg waren ongelukkig in de afronding. MVC’19 stond
verdedigend zeer goed en was de

baas op het middenveld.
Na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. MVC’19 creëerde kansen
maar kwam pas in de 76e minuut
op 2-0. Daan Peters ronde een
goed opgezette aanval af met een
prachtig schot. Bij de eerste serieuze
aanval van de thuisclub in de 78e
minuut kwam de aansluitingstreffer
van Mike Arts. MVC’19 liet zich niet
van de wijs brengen. Aanvoerder
Ron van den Kerkhof gooide in de
86e minuut met een mooie kopbal
de wedstrijd op slot. Door de verdiende 3-1 zege droeg MVC’19 de
rode lantaarn over aan Ysselsteyn.

Belfeldia was voor rust de betere
ploeg en Egchel kwam een paar keer
goed weg na gemiste kansen voor de
gasten. De enige grote kans voor de
thuisploeg was ook meteen de dikste.
Ryan Bruisten bracht Leon Teeuwen in
stelling, de keeper was al zijn doel uit.
Het schot richting leeg doel ging echter naast. Na de thee kreeg een beter
Egchel ook mogelijkheden via Colin

en Ryan Bruisten. Belfeldia verscheen
minder voor het doel van keeper Bjorn
Oomen. Tien minuten voor tijd scoorde
Belfeldia na een snelle uitbraak de 0-1,
echter de arbiter keurde het doelpunt
op aangeven van de Egchelse grensrechter af wegens buitenspel. Een appel
voor strafschop voor de gasten wegens
hands werd terecht weggewuifd.
Twee minuten voor tijd werd het 1-0

voor Egchel toen Luuk Timmermans een
corner van Colin Bruisten binnenkopte.
Colin bepaalde in de laatste minuut de
eindstand. Na een steekbal van broer
Ryan had hij vrije doortocht en liet
doelman Samir Ait Ali kansloos: 2-0.
Volgende week uit naar Olympia Boys
in Ommel. Belfeldia ontvangt VVV’03.
Tekst: Thijs Joosten, SV Egchel

Verlies en winst voor VC Kessel
De dames van volleybalclub VC Kessel verloren op zaterdag 25 januari van Hajraa dames 1, één van de
kampioenskandidaten. Op zondag wonnen ze van de Flamingo’s in Gennep.
De wedstrijd in Eindhoven ging lang
gelijk op, maar door de inzet en de
goede servicedruk wist Kessel aan het
langste eind te trekken. De eerste set
werd gewonnen met 24-26. Hajraa weet
dat het elk puntje nodig heeft om ADC
en Volt voor te blijven en ze hebben de
rest van de wedstrijd Kessel flink onder
druk gezet, wat leidde tot een 3-1 winst
voor Hajraa (resultaten overige sets:
25-15, 25-18 en 25-18).
Op zondag 26 januari trokken de dames

naar Gennep voor de kwartfinale van de
regionale beker. Na een verlies op zaterdag had Flamingo’s dames 2, spelend in
de promotieklasse, wel zin in een winst
tegen een derde divisie team.
De Gennepse dames verdedigden sterk
en hadden een goede service, waardoor Kessel flink bij moest schakelen
om de ballen op de grond te krijgen. De
eerste set werd moeizaam gewonnen
met 25-27, de tweede set moesten de
Kesselse dames helaas verloren laten

gaan met 25-15. Ook in de derde en
vierde set werd aan beide kanten hard
gevochten voor elk punt. Kessel wist
beide sets naar zich toe te trekken met
24-26 en 21-25.
De halve finale wordt in Kessel
gespeeld, tegen een bekende uit de
competitie: ADC dames 1. Aanstaande
zaterdag 1 februari komt Nuvoc dames 1
op bezoek.
Tekst: Anouk Rutten, VC Kessel

BLARIACUMCOLLEGE
OPEN HUIS! 12 FEBRUARI 2020
16.00 – 20.00 uur

Tekst: Mat Nellen, MVC’19

Beugelaars Kessel onderuit
De beugelaars van OVU uit Kessel hebben vrijdag 24 januari een
2-3 thuisnederlaag geleden tegen Hegelsom. Na de nederlaag tegen
Olland was het de tweede nederlaag op rij voor de Kesselnaren.
Roel Ottenheim zette Kessel nog op
voorsprong, maar Maikel Leenders,
Bas Ottenheim en Hay Jacobs
moesten de winst aan Hegelsom
laten. De nederlaag was daardoor een feit. Eric Kleynen maakte
won de laatste partij waardoor de

nederlaag beperkt bleef tot 2-3.
In de komende competitieronde
gaan de Kesselnaren op bezoek bij
één van de sterkste teams uit de
competitie, Tegelen.
Tekst: Beugelvereniging OVU Kessel

DYNAMISCH - PERSOONLIJK - KLEINSCHALIG

www.blariacum.nl - Drie decembersingel 40 Blerick
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Geplukt

Mark van Mullekom Helden
Mark is iemand die je eerder zult hebben gehoord, dan hebben gezien. Hij schreef de muziek van diverse bekende en prijswinnende carnavalsliedjes. Maar deze geboren Grashoekenaar doet veel meer. Zo staat hij voor zijn werk ook regelmatig tot zijn middel in de blubber.
Deze week wordt Mark van Mullekom (41) uit Helden geplukt.

delijk dus biologie.” Het bleef ‘aan’ en
nadat de diploma’s behaald waren, settelden de twee zich in Helden. “Ik ben
opgegroeid in Grashoek en heb vroeger
ook héél even in Panningen gewoond,
maar inmiddels wonen we al heel wat
jaren hier. Samen met onze drie kinderen: Siem van 10, Lize van 8 en Anne
van 5 jaar. Nu ze wat ouder en zelfstandiger zijn, hebben Karin en ik een beetje
onze vrijheid terug. Maar we blijven lekker druk met ze. Ze gaan naar zwemles
en Jong Nederland, zitten op voetbal
en turnen. Als kind was ik zelf actief in
het verenigingsleven in Grashoek. Het is
leuk dat mijn eigen kinderen dat hier
ook zijn.”

‘Een liedje moet je in
één keer pakken’

Broer in Brisbane
Het is een klassiek geval van een
uit de hand gelopen hobby. Van een
liedje schrijven voor de liedjesavond
in Grashoek naar LVK-winnende
nummers. Toen Job van Hoof en
Dennis Jacobs uit Grashoek in 2004
wilden optreden op de liedjesavond in Grashoek, vroegen ze Mark
om een liedje voor ze te schrijven. Dat werd ‘Gelökkig is ut al zoe
wiet’ en het eindigde op de eerste
plaats. “Ik speelde toen al gitaar
en maakte af en toe zelf liedjes.
Dit liedje had ik al op de plank liggen, maar durfde het tot toen aan
niemand te laten horen”, vertelt
Mark. “Dat is het ding met liedjes
schrijven. Je moet je kwetsbaar op
durven stellen, want iedereen vindt
iets van jouw creatie. De één vindt
het geweldig, de ander vindt het
niks. Dat was even een drempel die
ik over moest.”

‘Kampioene van de Nach’
Sinds Mark die drempel over is,
schrijft en componeert hij meer
liedjes. Daarbij werkt hij regelmatig
samen met tekstschrijvers Robert

Janssen uit Panningen, Marijke Gijsen
uit Helden en Bas Keltjens uit Neer.
“Muziekcomposities schud ik sneller uit
mijn mouw dan teksten. Daarom werk
ik ook graag samen met anderen die
de liedjes schrijven.” Met Bas vormt
Mark een gouden duo: Bas schreef en
Mark componeerde ‘Kampioene van
de Nach’ en ‘Es Vastelaovend Limburg
Bênne Vêlt’ van Spik en Span, die het
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer
(LVK) wonnen in 2015 en 2016. Ook
werkt Mark samen met het Panningse
duo De Breurkes.
Elk jaar werkt Mark mee aan zo’n zeven
liedjes voor onder andere het LVK, het
Tiener Vastelaovendleedjes Konkoer
(TVK) of tussendoor voor liedjesavonden in Helden en Grashoek. Daar is hij
het hele jaar door mee bezig. “Ik probeer de liedjes altijd rond de zomer af
te hebben, zodat ze vlak na de zomer
bij de studio kunnen liggen. Na het
LVK ga ik zo snel mogelijk weer aan
de slag. Ik leg de lat ook steeds hoger
voor mezelf, want je moet steeds iets
anders bedenken. Dat maakt het zo
uitdagend. De ene keer moet ik er echt
voor gaan zitten en de andere keer

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Onderzoek in waadbroek
Het componeren van liedjes is Marks
geliefde hobby. En heel anders dan
zijn vaste baan: die bij onderzoekcentrum B-WARE in Nijmegen, waar
hij sinds 2004 toegepast ecologisch
en biogeochemisch onderzoek doet.
“We doen onderzoek op het gebied
van waterkwaliteit en waterbeheer,
natuurontwikkeling en natuurbeheer.
Bijvoorbeeld hoe je van oude landbouwgronden weer natuurgrond kunt

maken, hoe je verdroogde of vermeste
natuurgebieden herstelt, wat je moet
doen met zwemplassen waar blauwalg
in zit en waarom er bijvoorbeeld stankoverlast is in een gracht. Veel onderzoek gebeurt op kantoor en in ons
laboratorium, maar ik sta ook regelmatig in een waadbroek of met lieslaarzen
aan in de blubber.”
Marks huidige werk is gevestigd in
Nijmegen, de stad waar hij biologie
studeerde aan de Radboud Universiteit.
“Doordeweeks studeerde ik en in het
weekend kwam ik naar huis om te
voetballen.” Wie ook in Nijmegen studeerde, maar ergens anders op kamers
zat, was zijn vriendin Karin. “We zaten
op het Bouwens samen in de klas,
maar pas met het eindexamen in 1996
was het echt ‘aan’. Daarna gingen we
elk ons eigen ding doen. Karin ging
geneeskunde studeren en ik uitein-

Al voordat er kinderen kwamen, reisden Mark en Karin heel wat af. Dat doen
ze nu ook, al is het iets anders dan
voorheen. “We zijn met zijn tweeën
een maand in Australië geweest, zijn
Nieuw-Zeeland rondgereisd en hebben
Zuid-Afrika en Kenia gezien. Vakanties
waarbij we op het strand liggen doen
we ook weleens, maar altijd proberen we dicht bij de natuur te blijven.
Dat doen we nog steeds. Als de kinderen genieten, genieten wij ook.”
De eerstvolgende grote reis als gezin
van vijf gaat later dit jaar plaatsvinden.
“Dan reizen we voor een maand naar
Brisbane in Australië, waar mijn jongere
broer woont. Het lijkt me erg leuk om
eindelijk eens te zien waar hij woont en
werkt. Daarbij willen we Siem, Lize en
Anne iets van de wereld laten zien, dus
dit is een goed begin.”
Tekst en beeld: Kim Jacobs

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

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

Puzzel

6

krijg ik tijdens het autorijden ineens
een idee.” Er is geen liedje dat Mark
het liefst zo snel mogelijk zou vergeten. Wel heeft hij het snel genoeg door
als een nummer minder geslaagd blijkt
te zijn. “Als mensen een liedje een
paar keer moeten horen, kun je het al
afschrijven. Het moet je in één keer
pakken.”

2

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

MONTEUR

m/v

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

Ben/heb jij:

Wij bieden:

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

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

Reageer dan nu!

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Meer blauw op straat geeft mij
een veiliger gevoel
De politie-eenheid Horst-Peel en Maas heeft de laagste bezetting van heel Limburg. (zie pag. 05) Waar wijkagenten in Limburg gemiddeld 5.000
burgers in de gaten moeten houden en in stedelijke gebieden in Zuid-Limburg vaak maar rond de 3.000, moeten we in onze politieregio één
wijkagent delen met 7.500 burgers.
De politie moet zichtbaar zijn op straat en in
dorpen en wijken. De politie moet kunnen
ingrijpen als mensen de regels overtreden en
overlast veroorzaken. Vooral op het platteland
waar de criminaliteit toeneemt. Denk aan
hennepkwekerijen, drugslaboratoria en
drugsdumpingen. Wanneer de politiedruk
op het platteland afneemt, verschuift de

criminaliteit van de stad naar de dorpen.
Aan de andere kant zegt het aantal inwoners per
agent weinig over de daadwerkelijke werkdruk.
In verschillende regio’s spelen verschillen problematieken en daar horen verschillende type
en aantallen agenten bij, stelt de gemeente Peel
en Maas. Bovendien staat de capaciteit van het
politiekorps in heel Nederland onder druk. Vanuit

het Rijk is er geen zicht op uitbreiding of herverdeling. De politieteams moeten het doen met de
agenten die ze hebben. Echt grote problemen zijn
nog niet ontstaan door het personeelstekort.

Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

Concurrentie zelfstandigen en werknemers is uit de hand gelopen
De meningen zijn verdeeld. 52 procent van de respondenten vindt dat de concurrentie tussen zelfstandigen en werknemers uit de hand is
gelopen. Zij geven PvdA-leider Lodewijk Asscher gelijk wanneer hij stelt dat werknemers in vaste dienst en zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld.
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers.
Zelfstandigen zijn veel goedkoper, maar een
meerderheid heeft geen enkele bescherming in
de vorm van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioen. Zij zijn niet verzekerd voor

onvoorziene omstandigheden en kunnen zomaar,
zonder enige vorm van inkomen komen zitten. Een
verzekering is voor veel zelfstandigen niet betaalbaar.
Asscher wil zelfstandigen daarom voor werkge-

vers net zo duur maken als werknemers die in
vaste dienst zijn. 48 procent van de respondenten
lijkt dit overdreven te vinden. Zelfstandigen hebben immers volop vrijheid. En daarvoor gelden niet
alleen lusten, maar ook lasten.

Jill’s

Column

De laatste
November, 2015. Lieve
Sinterklaas, welkom in Peel en
Maas! Zo startte ik mijn allereerste column in de HALLO,
inmiddels dik vier jaar geleden.
En nu ik optel hoeveel stukjes ik
sindsdien geschreven heb, kom
ik erachter dat dit (als ik goed
tel, en dat is discutabel voor een
docent Nederlands), mijn vijftigste column is. Vijftig: een
mooi getal voor de laatste.
In de vorige column schreef ik hoe
mooi ik het vind om rond de jaarwisseling even een pas op de plaats
te maken en te reflecteren. ‘De jaarinventaris opmaken en kijken naar
de toekomst’, schreef ik. Dat heb ik
braaf gedaan, waardoor ik tot verschillende conclusies ben gekomen.
Eén van die conclusies was dat ik toe
ben aan nieuwe uitdagingen, maar
dat ik daar zelf nog wel wat stappen
in te nemen heb. Ik heb honger naar
meer kennis, naar meer wijsheid.
Er is noodzaak voor verandering en
mijn horizon lijkt breder dan ooit.
Daar zie ik kansen in, maar soms
moet er eerst ruimte komen om
die kansen te kunnen grijpen. Het
mailtje dat volgde, was mijn ontslag als columniste bij HALLO Peel
en Maas. Ik heb veel geleerd, mijn
schrijfstijl ontwikkeld; nu is het tijd
voor volgende stappen. Een boek?
Columns voor een grotere krant? Of
toch maar eerst de eindscriptie van
mijn masteropleiding? Wie weet wat
de toekomst me brengt.

Wat heb ik ervan
genoten

ADVERTENTIE W E E K

5

Bedankt lieve allemaal, voor het
af en toe (of regelmatig) lezen van
mijn schrijfsels. Bedankt pap en
mam, Hay en El, voor jullie regelmatige reacties: ik wist iedere
maand dat ik in ieder geval vier
lezers had! Bedankt Joost, voor
de zeker vijftig keer kritisch checken ‘of er een zin nog anders
moet’. En vooral bedankt Rob en
Kim (redactie), als jullie mij vier
jaar geleden niet hadden benaderd voor deze kans, had ik nooit
vijftig columns kunnen schrijven.
En wat heb ik ervan genoten dat
ik maandelijks in de krant stond.
Alle vorige 49 keer, en met dit
stuk, die zelfs op mijn verjaardag
uitkomt, de laatste…
Jill
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Aangepaste openingstijden
i.v.m. Carnaval

Afvalkalender niet ontvangen?
Eind 2019 zijn de afvalkalenders bezorgd. Helaas is de verspreiding in Panningen en Egchel
niet helemaal goed verlopen.

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

4 februari 2020

Besluitvormende
raadsvergadering vervalt
De Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 4 februari 2020 komt te vervallen,
omdat besluitvorming over de voorstellen al heeft plaatsgevonden in het besluitvormend
gedeelte van de Opiniërende raadsvergadering van 21 januari 2020.

Basisregistratie Personen

Voornemen ambtshalve
opname in de (BRP)
Het college van Peel en Maas heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijsten
van de onderstaande personen op te schorten, omdat uit een ingesteld adresonderzoek
geen uitsluitsel is verkregen over de verblijfplaats.
Naam

Voorletters

Ayob Sabri Yousif Sindy

Geb.datum
15-10-1980

Aydin

H.

16-09-1975

Bakos

I.

09-06-1961

Ceobanu

L.P.

10-06-1993

Deptuła

G.

19-05-1969

Eidėjus

E.

18-01-1991

Juškevičius

M.

25-01-1973

Karavelov

B.V.

04-02-1975

Kruk

S.J.

15-02-1984

Landziński

D.

24-04-1991

Mocanu

M.

02-08-1989

Poczók

B.

14-05-1981

Šiurkus

M.

02-07-1986

Tihan

I.

20-01-1990

Vazgys

M.

29-08-1982

Wasiluk

K.

30-01-1987

Wrona

F.W

19-04-1998

Voornemen ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Naam
Karankiewicz

Voorletters
M.R.

Geb.datum
28-11-1986

Het besluit is ook van toepassing op de thuiswonende minderjarige kinderen!
Belanghebbenden kunnen tot 14 dagen na de verschijningsdatum van het voornemen
(de persoonslijst op te schorten) in dit huis- aan huisblad en op de website, bij voorkeur
schriftelijk, hun zienswijze kenbaar maken bij het college, Postbus 7088, 5980 AB Panningen
of via info@peelenmaas.nl.

Wij hebben postbezorger Sandd opdracht gegeven voor de verspreiding. We krijgen veel telefoontjes dat bewoners in Panningen en Egchel helaas geen afvalkalender hebben ontvangen. Omdat we
dit erg vervelend vinden zorgen wij dat deze inwoners alsnog een afvalkalender ontvangen.
Afvalkalender aanvragen
Als u geen afvalkalender heeft ontvangen laat het ons dan weten. Wij printen de afvalkalender
op dik papier en sturen deze naar u toe.
Stuur een e-mail naar info.afval@peelenmaas.nl en zet in het bericht het adres met postcode
en huisnummer. Anders kunnen wij niet de juiste kalender printen. Als u geen e-mail kunt
versturen, bel dan ons Klant Contact Centrum via (077) 306 66 66.
Afvalkalender digitaal bekijken en zelf printen
Bekijk of print uw persoonlijke afvalkalender op www.peelenmaas.nl.
Gebruik het zoekwoord: afvalkalender of gebruik dit adres: https://afvalkalender.peelenmaas.nl/
• Vul uw postcode en huisnummer in en klik op OK
• Klik in het overzicht op de grijze balk: naar maand- en jaarkalender
• Kies dan onder het overzicht de optie: PDF printen

Wijzigingen/aanvullingen
gemeentegids 2020
Ondanks alle aandacht die we besteden, is er tijdens en na het drukken van de
gemeentegids weer informatie gewijzigd. Ook staat er een foutief telefoonnummer op
pagina 7. Daarvoor onze excuses!
Pagina 7: Belangrijke telefoonnummers
Gemeente Peel en Maas: 077 - 306 66 66
(Het hier vermelde nummer is het nummer van de meldkamer - verander a.u.b.
telefoonnummer in uw gemeentegids)
Pagina 17: Hulp bij het Huishouden
Onderaan in kolom 2 ‘Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Dorpsondersteuner Maasbree: Mia Ewalts, tel. 06-18 83 47 57/ Liset Janssen, 06-18 60 83 14,
e-mail: dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl
Pagina 30: Toerisme
De e-mailadressen van de VVV’s zijn aangepast. In het e-mailadres moet het ‘-‘ weg. Is geworden:
• baarlo@visitnoordlimburg.nl
• panningen@visitnoordlimburg.nl
• kessel@visitnoordlimburg.nl
• meijel@visitnoordlimburg.nl
Pagina 55: Politie > Wijkagenten
Per 1 december 2019 is Marion Vissers gestopt als wijkagent.
Haar plaats bij de wijkagenten voor de dorpen Egchel, Helden,
Kessel, Kessel-Eik en Panningen, wordt overgenomen door
Jennifer van der Stoep.
Met ingang van 1 januari 2020 zijn de wijkagenten te bereiken
via e-mail: wijkagenten-peel-en-maas@politie.nl
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Verstrekkingsbeperking BRP

WhatsApp

Persoonsgegevens
Van alle inwoners van de gemeente Peel en Maas zijn gegevens opgenomen in de
basisregistratie personen (BRP). Het gaat om uw:
• adresgegevens;
• gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
• nationaliteit;
• ouders en eventuele kinderen.

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

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en
aan enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat
noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de
informatie die zij uit de basisregistratie personen van de gemeente hebben ontvangen. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze
instantie wordt verstrekt.
Waar vraag ik verstrekkingsbeperking van mijn persoonsgegevens aan?
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen bij de afdeling
Burgerzaken van de gemeente waar u woont. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom
u verstrekkingsbeperking wil. Uw gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) worden dan
niet aan derden verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt
voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie personen. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw
minderjarige kinderen verstrekkingsbeperking aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet
het zelf verstrekkingsbeperking van zijn/haar persoonsgegevens aanvragen.
Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens niet altijd mogelijk
In sommige gevallen moeten uw persoonsgegevens verstrekt worden, ook al heeft u hiervoor
een verzoek tot verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens ingediend. Wanneer
overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens
vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen
dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure
wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de
gemeente uw gegevens verstrekt.
Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bij verhuizing
Als u binnen de gemeente verhuist waar u verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens
heeft aangevraagd, blijft deze verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens bestaan.
Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere
gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens aan te vragen.
Ook via onze website
Het verzoek om verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen via
onze website. U hebt hiervoor wel een DigiD-code nodig. Voor vragen kunt u bellen met de
medewerkers van het Klant Contact Centrum, cluster Burgerzaken, tel. (077) 306 66 66.

www.peelenmaas.nl

Gemeente & waterschap

Belastingaanslag 2020
In de tweede helft van februari ontvangt u de belastingaanslag voor 2020. Dit is een
aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen. Heeft
u een account op MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u het aanslagbiljet online in uw
Berichtenbox.
U ontvangt de belastingaanslag van BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen. Onze gemeente werkt op het gebied van belastingen in BsGW samen met nog
27 andere Limburgse gemeenten en Waterschap Limburg.
Regel het online
Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk op uw persoonlijke pagina op
www.bsgw.nl. Daar logt u in met uw DigiD. U heeft op uw persoonlijke pagina onder andere de
volgende mogelijkheden:
• uw aanslagen raadplegen;
• uw rekeningnummer wijzigen;
• een machtiging afgeven;
• een bezwaarschrift indienen;
• het taxatieverslag inzien;
• een kwijtschelding aanvragen;
• een persoonlijke vraag stellen.
Vragen & antwoorden
Op www.bsgw.nl vindt u veel antwoorden op vragen over de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen. Wilt u liever telefonisch contact? Houd dan rekening met
wachttijden of bel enkele dagen nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. U heeft daarbij uw
Burgerservicenummer (BSN) nodig. Kijk voor meer informatie op www.bsgw.nl.

Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
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week 05 / 30 januari 2020 / Informatie van en over de gemeenteraad

Kritiek op Duurzaamheidsnota: ‘onvoldragen’ en ‘te weinig concreet’

Raad akkoord met aanpak Kwistbeekdal:
wateroverlast bestrijden met natuurontwikkeling
Het Kwistbeekdal wordt definitief flink heringericht. Vorige week dinsdag stemde de raad unaniem in met een krediet van €1,65 miljoen voor een plan dat wateroverlast
moet voorkomen én zorgt voor nieuwe natuur. De raad had lof voor het brede draagvlak voor het plan, tot stand gekomen door goed overleg met alle betrokkenen.
Het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de gemeente daarentegen kende een valse start. Alle fracties vonden het voorstel hierover ‘onvoldragen’ en ‘te weinig concreet’.
Al meteen bij de start van de vergadering werd duidelijk hoe de vlag erbij hing voor het
duurzaamheidsvoorstel. Het college had de raad een ‘Duurzaamheidsagenda’ en een
‘Uitvoeringsplan Duurzaamheid’ voorgelegd. Maar naar de smaak van de raad waren die
stukken te breed geformuleerd en zouden ze concreter moeten zijn over bijvoorbeeld
zonneparken en windmolens, zo zei John Timmermans (CDA). Hij stelde daarom voor om
het onderwerp van de agenda te halen. In het voorstel staat ook niet duidelijk wie wanneer
wát moet doen, merkte Annigje Primowees (PvdA/GroenLinks) op.
En ook VVD’er Geert Segers vond het voorstel onvoldoende en zei dat het college met een
‘voldragen’ stuk moet komen. Sander Janssen (Lokaal Peel en Maas) suggereerde om het
wat extra tijd te geven en het onderwerp niet al in de volgende raadscyclus opnieuw te
agenderen. Wethouder Sanders (VVD) zal het later, in aangepaste vorm, opnieuw aan de
raad voorleggen.
Kwistbeekdal
Een heel ander geluid klonk bij het kredietvoorstel Kwistbeek. Naar aanleiding van
wateroverlast in het gebied Soeterbeek (Baarlo) besloten de gemeente en het waterschap
tot een gezamenlijke aanpak om dit probleem op te lossen. In nauw overleg met LLTB,
ondernemers en andere aanwonenden ligt er nu een plan met maatregelen in het hele
stroomgebied, vanaf de Stogger in Helden tot aan Vergelt, vlak bij de monding in de
Maas. Zo wordt er een overloopgebied gemaakt (voor waterberging) vlakbij de schans
bij de Baarloseweg. Een deel van de beek wordt door het graven van meanders ook weer
natuurlijker gemaakt. Ook het overloopgebied Stogger wordt aangepast om meer water te
bergen en de biodiversiteit te vergroten. Alle noodzakelijke werkzaamheden vinden vooral
in 2021 plaats.
Voor het gemeentelijke aandeel van het plan (ook het waterschap en Europa betalen
mee) vraagt het college € 1,65 miljoen euro aan de Raad. Die was zonder uitzondering
positief. Er was van diverse zijden lof over de goede samenwerking met alle partijen en het
daarmee gecreëerde draagvlak. ‘Een voorbeeld van hoe het moet’, zei Peter Craenmehr
van AndersNu. Het voorstel werd unaniem aangenomen.
Bezinning over Rekenkamer
Twee externe leden en een plaatsvervangend intern lid van de rekenkamercommissie
stoppen met hun werk voor de rekenkamercommissie. Daarom werd de raad voorgesteld
hen eervol ontslag te verlenen. Dat ontslag was een formaliteit, maar omdat er nu

nog maar twee leden over zijn maakte het wél duidelijk dat de Rekenkamercommissie
moeilijke tijden doormaakt.
De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie voor de ondersteuning van
de gemeenteraad. Zij onderzoekt wat er terecht komt van de beleidsvoornemens en
hoe publiek geld wordt besteed. De commissie bestaat uit twee externe leden, twee
raadsleden en een plaatsvervangend lid. Beide externe leden (onder wie de voorzitter)
zijn nu gestopt, en er zijn vooralsnog geen nieuwe leden.
Alle fracties toonden zich ongerust over deze ontwikkeling, die feitelijk neerkomt op een
tijdelijk niet-functionerende Rekenkamer. Frits Berben (PvdA/GroenLinks), één van de
twee overgebleven leden, zei in een reactie dat hij samen met het andere overgebleven
lid (CDA-raadslid Angela van Roy) en de plaatsvervangend griffiereen plan gaat maken
voor een nieuwe toekomst voor de Rekenkamer. Dat wordt vervolgens aan de raad
voorgelegd. Zo moet de gemeente Peel en Maas binnen afzienbare termijn weer een goed
functionerende rekenkamercommissie krijgen.
Regionale Energie Strategie
Aan het eind van de vergadering kwam de fractie PvdA/GroenLinks, namens de hele
raad, met een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, d.w.z. die niet gaat over een van
de agendapunten. De motie betrof de zgn. Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een
beleidsnota waarin de RES-regio Noord- en Midden-Limburg vastlegt hoe het in onze regio
uitvoering geeft aan de nationale ambities inzake opwekking van duurzame elektriciteit
en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.
De raad heeft eerder al zijn zienswijze gegeven, over de uitgangspunten die gebruikt
worden bij het vaststellen van de RES en wil nadrukkelijk de vinger aan de pols houden
bij de vaststelling van de RES. In de unaniem gesteunde motie draagt de raad het college
daarom op dat het iedere conceptversie ter bespreking aan de raad voorlegt.
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CDA Peel en Maas

Kwistbeek: een verstandige investering
Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de volledige raad ingestemd met een krediet van 1,6 miljoen euro voor het project
Kwistbeek. De oorspronkelijke aanleiding van het project Kwistbeek
was beperking van wateroverlast op Soeterbeek in Baarlo. Met het
project worden er maatregelen genomen vanaf Stogger in Helden tot
aan de Maas in Baarlo.
Financieel gezien een grote kostenpost voor de gemeente, maar zeker
ook voor het waterschap Limburg
die ruim vier miljoen euro investeert. Aangezien we als CDA staan
voor de veiligheid van onze inwo-

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

ners vinden we het een verstandige
investering. In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben we
namelijk ook aangegeven dat we
gaan voor een prettige en veilige
woonomgeving.

In het opgestelde plan zijn dan ook
maatregelen opgenomen die de
wateroverlast tot een minimum
moeten beperken. Zo wordt er vanaf
de Middenpeelweg een natuurbeek

gecreëerd die tot aan Soeterbeek gaat
meanderen. Er komt er een aanpassing aan het buffergebied Stogger
waardoor er meer overloop kan
plaatsvinden en door natuuraanleg de

Kinderraad

Liset van der Vegt en Sandy Janssen

biodiversiteit wordt verhoogd.
Daarnaast wordt het overloopgebied de Schans aangelegd waar
20.000 kubieke meter water kan
worden opgevangen bij extreme
waterval. Ook hier zal de biodiversiteit worden verhoogd. Te prijzen
valt dat er intensief is samengewerkt
met bewoners en gebruikers van de
Kwistbeek. PvdA/GroenLinks is verheugd met het feit dat de wateroverlast, in de toekomst, tot een minimum
zal worden beperkt. Daarnaast vinden

we het een goede zaak dat tevens de
biodiversiteit wordt bevorderd en de
mogelijkheden om te wandelen rond
de Kwistbeek toenemen. De biodiversiteit staat in ons land fors onder druk
en elke maatregel die de biodiversiteit
bevordert zal door PvdA/GroenLinks
worden toegejuicht. Wat ons betreft
komen er dan ook nog meer projecten
die de biodiversiteit in onze gemeente
zullen bevorderen.

de buffering bij de Midden Peelweg.
Afvoercapaciteit blijft geborgd.
Nieuwe technieken, bijvoorbeeld
een vistrap en stuw, worden in het
plan meegenomen, evenals ‘slimme’
combinaties in verband met verdroging en vernatting.
De plannen dienen nog verder uitgewerkt te worden. Van biodiversiteit en wandelroutes tot en met
een bypass in Kasteelpark Baarlo.
Het waterschap heeft al veel geld
beschikbaar gesteld en nu is er dus

de goedkeuring van de gemeenteraad. Het moet toch betaald worden allemaal. Eindelijk krijgen onder
andere de Soeterbeek-bewoners
waar voor hun geld. Het heeft alleen
veel te lang geduurd.

Fred Peeters

Kredietvoorstel Kwistbeek

De kern van het voorstel is een vraag voor krediet voor het totaalplan gebiedsontwikkeling Kwistbeek.
Het gaat om een maximumbedrag. Het is veel, heel veel geld. Wij als VVD vinden het echter hoog tijd om
budget beschikbaar te stellen. Het heeft al veel te lang geduurd en dan kan eindelijk de schop de grond in.
In 2011/2012 was in Soeterbeek
al wateroverlast. Grote wateroverlast in 2016, er was destijds grote
belangstelling en medeleven voor
de familie die het water in huis
kreeg. Helaas, daarna bleef het stil,
heel stil. Hoe kan dat? Samen met
een groep agrariërs ben ik aan tafel
gaan zitten (ondergetekende is

partijen. Naast de overheden, aanwonenden, bedrijven en gebruikers
zijn ook de dorpsoverleggen Helden
en Baarlo nauw betrokken bij dit
project. Onze complimenten daarvoor. Nu het krediet is verstrekt, kan
worden gestart met realisatie van
het project Kwistbeek. We wensen
de betrokken partijen dan ook veel
succes met de uitvoering.

Wateroverlast Kwistbeek ingedamd

De gemeenteraad is afgelopen week akkoord gegaan met het verlenen
van een krediet voor het project Kwistbeek. Uitvoering van dit plan
zal leiden tot het voorkomen van wateroverlast en het bevorderen
van de biodiversiteit. Vooral in de omgeving van Soeterbeek in Baarlo
zijn meerdere keren forse gebieden overstroomd en hebben zelfs
huizen onder water gestaan. Het is dus hoog tijd dat er maatregelen
worden genomen.

VVD Peel en Maas

In dit project is ook voldoende
ruimte voor sociale plekken en
groen in de vorm van aantrekkelijke
natuur. Met de natuurlijke waterbuffering wordt ook de wateroverlast in
het gebied aangepakt. Kortom een
win-winsituatie door de uitvoering
van dit project.
Het procesverloop van dit project
vinden we als CDA een mooi voorbeeld van hoe draagvlak in de
omgeving ontstaat door de goede
samenwerking tussen de diverse

waterportefeuillehouder LLTB) in mei
2017. De ondernemers waren sceptisch en hadden er geen vertrouwen
meer in dat er iets zou gebeuren.
We zijn aan de slag gegaan en hebben het waterschap benaderd. Deze
werkten mee aan een oplossing.
Enorme gebiedskennis kwam naar
voren door de betrokken mensen.

Later werd ook gemeente Peel en
Maas erbij betrokken. Voorliggend
plan werd door Waterschap Limburg
en de gemeente als een gebiedsplan uitgewerkt. De hele Kwistbeek
(van Helden tot en met kern Baarlo)
werd opgepakt met inloopavonden
voor geïnteresseerden. De waterbuffering op Stogger is gerealiseerd en

Jeanne Hesen, gemeenteraadslid

Eerste echte kinderraadsvergadering
Tijdens de eerste echte kinderraadsvergadering op 22 januari
moesten alle raadsleden hun naam en handtekening zetten op een
aanwezigheidslijst. Dan weten ze dat je er bent geweest. De burgemeester opende de vergadering. De voorstellen die uit zijn gekozen
werden gepresenteerd.
Tijdens de schorsing werd er in
groepjes verder over de voorstellen gepraat. Daarna mochten
de kinderraadsleden stemmen.
De activiteiten voor ouderen zijn
doorgegaan, helaas de watertappunten niet. Maar de voorstel-

Op 8 april is de volgende kinderraadsvergadering. Dan gaan ze het
vooral over speelplekken voor kinderen hebben en natuurlijk zijn wij
er dan weer bij.

len voor een schone omgeving,
de speelvelden en de klimaattocht
wel.
Het was een hele leuke middag,
er waren ook veel mensen in het
publiek en het is allemaal goed
gegaan.

Luuk, Inge, Pip en Vinnie,
redactie jeugdraad

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.
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11-vragen aan prins Chris I van CV De Dörper Kuus Helden

‘Als eerste binnen, als laatste naar huis’
Mit blauw
blood en un
Kölsch hert groeët
gebrach, gaon wae
dees daag op volle
krach!

Wie ben je?
Mijn naam is Chris Fleuren, ook wel BomBom
genoemd. Ik ben 32 jaar oud en woon in Helden.
Ik heb al ruim dertien jaar een vriendin, Anouk
Zelen.

Waar werk je?
Ik werk al acht jaar bij Smurfit Kappa Recycling
in Eindhoven, een bedrijf in het produceren,
ontwerpen, leveren en recyclen van verpakkingen
op papierbasis. Ik heb er verschillende functies
gehad en inmiddels ben ik Manager Logistics BLX,
SCAN & UK.

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?
Dat was onbeschrijfelijk mooi! Het moment
dat de vorst me belde en me vroeg dit jaar als
prins voorop te gaan, dat was en is echt een
kippenvelmoment. Stiekem denk je er weleens
over na, maar echt hopen doe je er niet op om
teleurstelling te voorkomen.

Wat maakt jou als prins uniek?
Dat is lastig om over jezelf te zeggen,
maar ik denk dat het is dat ik als prins het
vastelaovesgevoel met iedereen wil delen. Het is
echt een feest voor ons allemaal, en dat ik dit
mag delen met mijn vrienden en familie is echt
prachtig. Dat probeer ik ook uit te stralen.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Ik heb eigenlijk niet echt een traditie, maar
voordat ik in de raad van elf stapte, gingen we
met een grote groep op zondag altijd naar de
‘Zoeskoel’ (De Zoes, red.) in Helden. We waren
daar altijd als eerste binnen en gingen weer
als laatste naar huis, na de klok rond te hebben
gefeest. Dat waren geweldige dagen.

Wat is je mooiste herinnering aan de
‘vastelaovend’?
Dat is toen mijn broer Nick I in 2012 prins werd
van De Dörper Kuus. Ik had het totaal niet zien
aankomen, dus des te mooier was het feest die dag.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt niet
zonder?
Zonder mijn vriendin, mijn adjudant, mijn familie

en vrienden. Met hen erbij weet ik zeker dat het een
geweldig seizoen gaat worden. Uiteraard kan ik ze
heel goed gebruiken op de achtergrond als er dingen
geregeld moeten worden, maar het belangrijkste is
dat ze er bij zijn en meegenieten van al het moois dat
we gaan beleven.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
Dat is La Bamba met ‘Veer moge weer’. Dit nummer
is vaak een startsein van een nieuwe dag, en dan
weet je dat er weer een nieuw feest is aangebroken.
Een heerlijk gevoel. De laatste paar jaar komt de
Kölsche muziek steeds meer richting Peel en Maas,
dus ik wil Brings met ‘Kölsche Jung’ en Querbeat met
‘Nie mehr Fastelovend’ bij deze toch ook nog een
eervolle vermelding geven.

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?
Dit was enorm lastig, omdat ik zo veel dingen in mijn
spreuk had willen verwerken. Echter moet je keuzes
maken om het beknopt te houden. Uiteindelijk is het
een verwijzing naar mijn ouders geworden. Blauw
‘blood’ staat voor het Dörpse van mijn vader. ‘Kölsch
hert’ staat voor de Duitse achtergrond van mijn
moeder en dus ook van mij. Het laatste deel van de
spreuk sluiten we krachtig af met een zin die aangeeft dat we er vol voor gaan.

T:
DE ZOESKOEL FELICITEER

PRINS CHRIS I
VAN CV DE DÖRPER KUUS

LAOTE WAE D’R SAME EIN
FANTASTISCH FIËST VAN
MAKE OP DIEN EIGE RESEPSIE
OP ZONNIG 16 FIBBERWARIE
DE ZOESKOEL IS D’R
HIËLEMAOL KLAOR VEUR!

MOLENSTRAAT 7 HELDEN | WWW.DEZOES.NL

Namens ‘t café
wensen wij

prins Chris I en
adjudant Ron

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens de
‘vastelaovend’?
Bami is toch wel mijn ultieme vastelaovesgerecht.
Mijn vriendin maakt dit ieder jaar met de ‘vastelaovend’. Je hebt daarmee meteen een goede en
stevige bodem gelegd om er weer op volle kracht
tegenaan te gaan.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou écht
afgelopen?
Dat is toch echt als we de laatste nummers op dinsdagavond te horen krijgen en met de raad van elf en
het bestuur de zaal uitlopen. Op dat moment weet
iedereen weer dat het voorbij is, maar wordt er door
iedereen ook teruggeblikt op weer een geweldig seizoen. Stiekem denkt iedereen dan alweer een beetje
aan het jaar daarna.

proo
st...

Mariaplein 15a
Helden

een aojerwits
gezellige
Vastelaovend!

Proﬁciat prins Chris I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

3001 \ verenigingen
11-vragen aan prins Pascal I van CV De Kieveloeët Meijel

‘Vastelaovend stopt voor mij nooit’

Groeët òf kléénj
vanstuk, belééve wéj
vastelaovesgeluk

Proﬁciat prins Pascal I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
Wie ben je?
Ik ben Pascal Stappers, 48 jaar, getrouwd met
‘Mééls Dörske’ Marjan van den Eijnden en trotse
vader van twee zoons Luuk (17) en Merlijn (15).
Van huis uit ben ik een organisator, iemand die
de touwtjes in handen heeft, een betrokken en
gedreven persoon, die de ‘vastelaovend’ een warm
hart toedraagt.

Waar werk je?
Ik werk als vestigingsmanager voor CuliVers. Dit is
een productiebedrijf binnen Sligro Food Group
waar ik samen met 150 collega’s maaltijden en
maaltijdcomponenten, soepen en sauzen produceer
voor de institutionele markt en horeca. Een fijn
bedrijf met veel enthousiaste medewerkers die zich
iedere dag inzetten om iets lekkers op het bord te
toveren voor groot en klein.

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?
Een enorme verrassing. Ik had nooit verwacht ooit
prins te mogen worden in Meijel. Dus toen die
vraag werd gesteld was ik perplex, ‘wie, ik?’ Tja, ik
ben een groot fan van de ‘vastelaovend’, dus dan
zeg je geen nee.

Wat maakt jou als prins uniek?
Iedereen is stuk voor stuk uniek. Hopelijk
herinneren mensen mijn prinsenjaar als een jaar
waarin groot en klein samen een fantastische
‘vastelaovend’ heeft beleefd. Een unieke
‘vastelaovend’ voor De Kieveloeët, De Véngneuze
en De Kéjsjeut samen.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Thuis op dinsdagavond, of eigenlijk de woensdag
ochtend, samen met mijn Marjan afsluiten met ‘Ein
Jaor’ van Christel en Bart, of zoals afgelopen jaar
met ‘Vastenoavend is vurbeej’ van Rowwen Hèze.

Wat is je mooiste herinnering aan de
‘vastelaovend’?
Dat ik 28 jaar geleden mijn vrouw Marjan heb
leren kennen met de ‘vastelaovend’. Een andere
mooie herinnering heb ik aan mijn oudste zoon
die in 2016 adjudant was bij De Véngneuze. Mijn
jongste zoon was jeugdprins in 2017 bij dezelfde
jeugdgroep. Vooral om ze te zien stralen boven op
de prinsenwagen.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt
niet zonder?
Steun en toeverlaat van mijn gezin, familie vrienden en kennissen. Maar natuurlijk hoop ik dat alle
‘Méélse’ mensen ‘vastelaovend’ komen ‘belééve’ in
ons mooie Meijel. En ‘Bier van Hier’ mag natuurlijk
niet ontbreken.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
De ‘Méélse vastelaoveshits’ van 2020 zijn ‘mijn’
nummers en ik heb ze al heel vaak gedraaid. Als ik kijk
naar de beste nummers in mijn hele vastelaovesleven
dan zijn het ‘Vastelaovesliefde’ van de Brummerkes
en ‘Nao ’t Zuuje’ van Lex Uiting. Ooit is het allemaal
begonnen met de LP van pap en mam met ‘As de
sterre dao baove straole’ van Wiel Vestjens en Lotti
Boermans.

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?
Ik ben 2 meter ‘groeët’. In het verleden heb in ik
mij ingezet om de jeugd meer te betrekken bij
De Kieveloeët onder het motto ‘als je zaait kun je
oogsten’. Dat is de vertaling van het woordje ‘kléénj’.
Ik gun het iedereen om ‘vastelaovend’ op een eigen
manier te ‘belééve’. En het woordje geluk is de emotie.
Dat we vooral ook moeten genieten van wat we
hebben.

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens de
‘vastelaovend’?
Tjonge, dat zijn vooral gerechten die niet aanbevolen
worden in de voedingswijzer. Eigenlijk ben ik dan wel
een beetje traditioneel. Boerenkoolstamppot met
rookworst, of schnitzel met friet en groenten. Maar
eigenlijk ben ik tijdens de ‘vastelaovend’ niet zo’n eter.
Stiekem ben ik bang voor de after-dinnerdip en dan is
het vaak moeilijk om weer op gang te komen.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou écht
afgelopen?
‘Dizze vastelaovend’ is dat op 25 februari om
23.11 uur. Maar het prinsenjaar eindigt op 3 januari
2021. Eigenlijk stopt voor mij de ‘vastelaovend’ nooit.
Op Spotify krijg je aan het einde van het jaar altijd
te zien welke nummers je het meest gedraaid hebt.
De drie meest gedraaide nummers van afgelopen jaar
waren voor mij vastelaovesnummers.
Beeld: LJ Photography

www.fysiocentrummeijel.nl

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

De vloerenspecialist!

www.lemmenparket.nl
www.lemmenparket.nl

Wij zijn GEOPEND met de Moonlight Shopping Meijel!

Garagedeuren
Kunststof kozijnen
Zonweringen
Molenstraat 18 | 5768 EC Meijel | T 077-4663920 | www.mathpeeters.nl

Gefeliciteerd namens

Dorpsstraat 40, Meijel tel. 077 - 466 37 33
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11-vragen aan prins Christiaan I van CV De Kemphazen Egchel

Neemes veur Spek
en Boënen, idderein
duit mit. Laot zeen
det de leefde in dien
vastelaoveshert zit!
Lieke Verstegen (vriendin Johan), adjudant Johan Leijsten, prins Christiaan I en zijn vriendin Joyce Cupedo

‘Een droom die we samen mogen beleven’
Wie ben je?
Mijn naam is Christiaan van Roij, maar de
meeste mensen kennen mij als Chaat. Ik ben
35 jaar, geboren in Panningen, maar heb altijd
in Egchel gewoond. Nu woon ik in Eindhoven
samen met mijn vriendin Joyce Cupedo, maar
ik ben nog bijna elke dag in Egchel te vinden.
Mijn vader Sjraar was in 1981 al prins van
De Kemphazen en mijn peetom Piet van Roij
was dat, net als neefje Patrick van Roij, bij De
Kuus oeht Kepèl. Ik ben zelf inmiddels 14 jaar
lid van De Kemphazen, dus het vieren van
‘vastelaovend’ is me niet vreemd en van jongs
af aan al met de paplepel ingegoten. Van onze
vriendengroep ‘Alles Kumt Good’ ben ik de
derde prins.

Waar werk je?
Ik ben sinds drie jaar zzp’er met mijn eigen
bedrijf Spek en Bonen. We verzorgen
pubquizzen voor cafés, bedrijven, families en
vriendengroepen. Ook presenteer ik geregeld
grote en minder grote evenementen in de
regio. Daarnaast ondersteun ik bedrijven
tijdens brainstorms voor nieuwe activiteiten
en evenementen en ben ik in te huren als
dagvoorzitter en presentator. Daarnaast werk ik
nog 24 uur in de week als persoonlijk begeleider
bij een cliënt met een verstandelijke beperking,
autisme en gedragsproblemen.

Hoe was het om tot prins te
worden gekozen?
Tien jaar geleden was het een grote droom

om prins van De Kemphazen te worden. Na mijn
verhuizing naar Eindhoven bleef de droom, maar
bleef hij wat meer op de achtergrond. Ik had er
eigenlijk ook niet op gerekend dat het zou gaan
gebeuren. Uiteindelijk kwam die droom toch echt
uit. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik dit samen
met iedereen die me lief is kan vieren, zeker
gezien de onzekere tijd rondom de gezondheid
van pap.

Wat maakt jou als prins uniek?
Elke prins is uniek, maar ik hoop dat ik als prins
het gevoel wat ‘vastelaovend’ voor mij als
persoon betekent, over kan dragen op anderen.
Ik zie mezelf niet als die prins die 111 polonaises
achter elkaar door de zaal zal sprinten, maar ik sta
denk ik liever af en toe te ‘sjoenkelen’ met ‘sjoëne
minsen’ om me heen. Ik hoop dat we met de
‘vastelaovend’ beseffen hoe mooi we het hebben
samen en dat we kunnen genieten van iedereen
om ons heen. Het is mijn doel als prins om de
mensen daar iets meer bewust van te maken. En
niet vergeten af en toe iets vaker te ‘knoevelen’.

de optocht met Eddy, oftewel genieten van alle
kleine dingen.

Wat is je mooiste herinnering aan
de ‘vastelaovend’?
Dat zijn zo veel kleine dingen. Maar het
allermooiste was het telefoontje van vorst
Maurice met de vraag om prins te worden en
vervolgens pap te vragen als adjudant. En als
absoluut hoogtepunt natuurlijk het uitkomen
samen met adjudant Johan. Wat er dan allemaal
door je heen gaat is onbeschrijfelijk.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt
niet zonder?
Ik denk mijn adjudant Johan en prinses Joyce,
want zonder die twee zou het één grote puinhoop
worden. Maar ook alle leden van De Kemphazen,
vriendengroep ‘Alles Kumt Good’, familie en alle
mensen die dicht bij me staan. En natuurlijk de
‘zonnigse’ soep en gehaktballen in tomatensaus
van ‘os mam’, ibuprofen, Jägermeister en heel
veel plezier!

Wat is jouw vastelaovestraditie?

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?

‘Vastelaovesmanjig’ naar Venlo met de bus, naar
de Bonte Boete Belaeving in Panningen, afsluiten
bij café Bej Manders in Egchel, het Snorrenbal
bij Dotje, alle recepties afgaan, Tönnisteiner,
de shotjeskrokodil, uit zeker twee broeken
scheuren, een puinhoop achterlaten bij pap en
mam, onze vastelaoveskoldergroep Traogpaeper,
alles kwijt worden en later weer vinden, dansen
met Snijders, zo laat mogelijk meedoen met

Toen Lex Uiting ‘Nao ‘t Zuuje’ uitbracht, snapte
ik precies wat hij bedoelde. Met de auto richting
Egchel om daar ‘vastelaovend’ te vieren met de
mensen waar je dat mee wilt. Ook hou ik erg van
de Keulse ‘vastelaovesband’ Querbeat met in het
bijzonder ‘Da Plan’. Maar het liedje wat op dit
moment mijn ‘vastelaovend’ voor mij het beste
omschrijft is ‘Droeëme mit de oeëge oop’ van Bjorn
en Mieke. Een droom waar ik als prins middenin zit.

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?
Mijn spreuk is een verwijzing naar mijn eigen
bedrijfje Spek en Bonen waar ik allemaal
leuke toffe dingen mee mag doen. Het is ook
een oproep dat we allemaal wat liever voor
elkaar mogen zijn. En laten we daar met de
‘vastelaovend’ extra op letten, want dan is het
allemaal niet zo moeilijk.

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens de
‘vastelaovend’?
‘Zonnigse’ soep en gehaktballetjes in
tomatensaus van mam. Na een avond flink
stappen is er niks lekkerder dan vanuit bed aan
te schuiven bij een heel laat ontbijt of lunch.
Altijd met haast om weer naar de volgende
activiteit te moeten. Tussendoor nog snel even
de blouse strijken en waarschijnlijk het strikje
en de manchetten nog zoeken. En als je dan de
nacht erop weer thuis komt, stiekem even in
de koelkast kijken of er nog wat balletjes zijn
overgebleven.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou écht
afgelopen?
Dat zal na het aftreden zijn op dinsdagavond bij
Manders. En zeker wanneer ik dan Johan, Joyce
en pap en mam heb mogen bedanken voor een
onvergetelijke droom die we samen hebben
mogen beleven.

Beeld: Fotostudio Maarten Dings
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IVN

Lezing natuur
fotoreis in
De Truijenhof

Proﬁciat prins

Christiaan I
en adjudant

Johan!

www.goedtoeven.nl

Now Prins Chaat I bej
De Kemphazen regeert,
is in de regio de joeks geïnstalleerd!

Haaje we nou toch mer
dae wintersport geboekt…

Wea winse Prins Chaat I, adjudant Johan, jeugdprins
Rens en jeugdprinses Nele unne sjoëne Vastelaovend!

Ninnesweg 50, 5981 PC Panningen • Tel. 06 - 29 24 04 33
info@vandurengroenservice.nl • www.vandurengroenservice.nl

Joosten Lichtadviescentrum
Industrieterrein 110
5981 NC Panningen
Tel: 077 307 70 05
WWW.JOOSTENVERLICHTING.NL

Wij feliciteren Prins Christiaan I, alaaf!

Proﬁciat prins Christiaan I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!

Gefeliciteerd Prins Christiaan I
Gommans Flowers • Molenheg 13 • 5987 AP Egchel

PROFICIAT

PRINS

CHRISTIAAN I

Wij feliciteren
prins CHAAT en
adjudant JOHAN

De Meijelse natuurfotograaf Frans
Hodzelmans geeft op maandag
3 februari om 19.30 een openbare
lezing in het lokaal van IVN Meijel
in de Truijenhof op Tomveld 2.
Frans Hodzelmans neemt het publiek
mee op een reis langs enkele natuurgebieden in het oosten van Europa die niet
in elke reisgids vermeld worden. Aan
de hand van foto’s van dieren, bloemen
en landschappen begint de lezing met
het Bayerischer Wald, in het oosten van
Duitsland tegen de Tsjechische grens.
De reis vervolgt zich naar de Zicksee
in Oostenrijk waar bijeneters te
zien zijn en siesels. Dit zijn halftamme Europese grondeekhoorns.
De reis eindigt in Hongarije rond het
Balatonmeer waar onder meer unieke
vlindersoorten, smaragdhagedissen en
Europese moerasschildpadden voorkomen.
Kijk ook voor meer informatie over
Frans’ werk op www.natuurfoto.nl

Geniet ervan!
Bibliotheek

Workshop Digid
De Bibliotheek in Panningen
organiseert een workshop van vier
bijeenkomsten over werken met je
digitale identiteit bij de overheid.
De workshop ‘Hoe gebruik ik mijn
Digid?’ vindt plaats vanaf donderdag 13 februari op vier opeenvolgende donderdagen.
De workshop handelt over het aanvragen en gebruiken van de DigiD, over
het lezen van email in Mijnoverheid.
nl, het vinden van de weg in websites van de overheid, maar ook over
het inzien van de ziektekostenverzekering of patiëntgegevens. De workshop vindt plaats in de Bibliotheek
Panningen, Wilhelminaplein 1 op de
donderdagen 13, 20 en 27 februari en
5 maart van 10.00-12.00 uur. Enige
ervaring met het werken op de computer is vereist.
Aanmelden kan tot 8 februari aan de
balie van de bibliotheek Panningen,
077 307 23 82 of via panningen@
debibliotheekmaasenpeel.nl

Duo uit Helden
en Kessel wint
muziekconcours
Ferdy Mommers van fanfare Sint
Cecilia Helden haalde samen met
Niels Verkoelen van Muziek
vereniging Kessel in de eerste
divisie multipercussie 92 punten.

Proﬁciat prins Christiaan I
Melanie Engelen | 06 - 27 43 79 48 | www.haar-aan-huis.nl

Daarmee won het duo het het concours voor solisten en kleine ensembles van de LBT op zondag 26 januari
in Siebengewald. Ries Klompen en
Mees Korsten van Sint Cecilia Helden
behaalden met hun solo op kleine
trom allebei 82 punten.
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Rogér II Kesselse prins

Joey Sonnemans prins Maasbree

Rogér Vromans is onlangs gepresenteerd als de nieuwe prins van carnavalsvereniging
De Kevers in Kessel. Hij wordt deze ‘vastelaovend’ bijgestaan door zijn adjudanten René
Bruynen en René Verschaeren.

Joey Sonnemans is zaterdag 18 januari uitgeroepen tot prins Joey I van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree. Samen met zijn adjudanten Tom Hoeve en Luuk Zwinkels
regeert hij deze ‘vastelaovend’ onder het motto ‘Motto, môt det no? No ff neet’.

Het nieuwe Kesselse prinsentrio werd op zaterdag 18 januari gepresenteerd. Prins Rogér II
is 47 jaar en werkt als accountmanager bij
ARSprintmedia in Roermond. Hij is getrouwd met
Sylvia en samen hebben ze twee kinderen: Maud
en Thymen. Samen met zijn adjudanten René

Bruynen en René Verschaeren gaat Rogér II deze
‘vastelaovend’ voorop met de spreuk ‘Same te
kiër, met Vroom, Bruüne en Sjier’.
De receptie van het trio is op zondag 23 februari
om 13.30 uur bij gemeenschapshuis De Paort in
Kessel.

Joey is 29 jaar en samen met vriendin Patty
woonachtig op de Pastoor Leursstraat. In het
dagelijks leven is hij accountmanager bij de
Sligro en speelt hij bij het vijfde seniorenteam
van voetbalvereniging MVC’19. Samen met
zijn vriendengroep ‘No ff neet’ is hij bekend

van verschillende ‘vastelaoveskneiters’ in
Maasbree. De receptie van prins Joey I en zijn
adjudante is op carnavalszondag 23 februari
om 15.33 uur bij café De Pool in Maasbree.

0000 \ nieuws

Adver torial

Sam Hendriks (14) voorziet Veltum al twee jaar van HALLO

‘Super dat ik zelf bepaal wanneer ik bezorg’
De 14-jarige Sam Hendriks uit Venray is met veel plezier bezorger van HALLO. Een leuk bĳbaantje, vertelt hĳ. Hĳ waardeert vooral de vrĳheid die hĳ heeft. “Ik kan de kranten
bezorgen wanneer ik wil, die vrĳheid is super fijn.”
Iedere week loopt Sam zijn rondje in de
wijk Veltum in Venray. Een uurtje of twee
is hij er mee bezig. “Ik vind het heerlijk.
Lekker rustig in de frisse lucht een rondje
lopen met top-40 muziek in de oren. En
ik krijg er nog goed voor betaald ook,
waardoor ik veel leuke dingen kan doen”,
aldus de Raayland-scholier. Ruim één
jaar geleden was hij op zoek naar een
bijbaantje. “Ik zag dat HALLO ook in Venray
werd rondgebracht en dat ze op zoek
waren naar bezorgers. Daarop heb ik me
aangemeld en daar heb ik tot op de dag
van vandaag zeker geen spijt van.”
Leeftijdsgenoten van Sam hebben baantjes
waar ze verplicht aanwezig moeten
zijn op bepaalde tijden. Dat is voor Sam
anders. Bij bezorgdienst Garcon mag
HALLO namelijk bezorgd worden tussen
donderdag en zaterdagochtend 12.00 uur.
Voorheen moest het nieuwsblad altijd op
donderdag bezorgd worden, maar omdat
hij vaak laat thuis was uit school knelde
dat wel eens. De flexibiliteit die hem nu
wordt geboden, vindt hij prettig. “Het is
super fijn om zelf te bepalen wanneer
ik de krant bezorg. Soms verdeel ik de
kranten ook, dan bezorg ik op donderdag
en vrijdag de helft. Zo kan ik ook gewoon
lekker mijn eigen dingen blijven doen.
Dat is voor leeftijdsgenoten van mij die
andere baantjes, zoals vakkenvullen of in
de horeca, vaak anders.”
Sam vertelt dat het ook goed is voor zijn
conditie. Soms bezorgt hij de kranten zelfs
rennend. “Ja, als ik thuis nog snel iets moet

afmaken voor school bijvoorbeeld dan
wil dat wel eens voorkomen.”
Maar als hij moet kiezen, dan geeft hij
toch de voorkeur aan een rustig rondje
wandelen. “Zeker na een lange dag
op school waarin je vooral binnen zit.”
Maar hoe zit dat in de winter? Ziet hij daar
tegenop? “Nee, helemaal niet. Dat valt wel
mee. Ik doe gewoon een dikke muts op
en handschoenen aan. Dan is het goed te
doen!”
Sam vertelt dat hij gebruikt maakt van
een app die Garcon beschikbaar stelt aan
de medewerkers. Een overzichtje waar
alle gegevens in staan. “Super handig.
Zo weet ik heel snel of er klachten zijn en
kan ik dingen opzoeken die ik niet weet.”
Voorlopig is het voor de jonge vwo-leerling
een perfect bijbaantje: Veel vrijheid,
lekker bezig zijn in de buitenlucht en een
leuke cent verdienen. “Ja, zeker. Ik blijf
dit nog wel even doen!”

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
garcon.nl
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Prins Rob I in Baarlo
De 36-jarige Rob van Meegen is zaterdag 25 januari bij zaal Unitas in Baarlo uitgeroepen tot de 62e prins van
carnavalsvereniging De Kook uit Baarlo. Prins Rob I wordt bijgestaan door adjudanten Danny Derks en Ron Bos.

Jeugdtrio JVB Baarlo
Lieke Smedts is vrijdag 24 januari in zaal Sjiwa in Baarlo tijdens het
Knalbal! gepresenteerd als de nieuwe jeugdprinses van Jeug
Vastelaovend Baolder (JVB). Ze volgt prinses Maud I Linders op, die
vorig jaar samen met Sterre en Meike voorop ging bij de Baarlose
jeugd. Prinses Lieke I gaat deze ‘vastelaovend’ voorop samen met
haar adjudanten Guus Dings en Tijn Teeuwen. Dat doet het nieuwe
trio onder het motto ‘Mèt jónges en maedjes doorein viere weej
vastelaovend mèt idderein!’. De receptie van het jeugdtrio is op
zaterdag 22 februari vanaf 20.00 uur bij zaal Sjiwa in Baarlo.

Rob is geboren en getogen in Baarlo,
waar hij samenwoont met Christel
Verkoelen. Samen hebben ze dochters
Iva en Liv. In het dagelijks leven is hij
koelmonteur bij Koelplan in Echt en lid
van de vrijwillige brandweer in Baarlo.
Adjudant Danny Derks (35) is sport- en

vuurwapeninstructeur bij de Koninklijke
Marechaussee in Apeldoorn. Adjudant
Ron Bos (37) staat dagelijks voor
de klas bij groep 6/7 op basisschool
De Brink in Melderslo.
Het trio is al jaren lid van de raad van
elf van carnavalsvereniging De Kook.

De drie regeren deze ‘vastelaovend’
onder het motto ‘Non stop, dreej daag
gaas d’r op!’.
De receptie van prins Rob I en adjudanten Danny en Ron is op zondag
23 februari vanaf 16.11 uur bij zaal
Unitas in Baarlo.

2x11

Kééj Knappe Kwéékmiddig viert jubileum
Carnavalsvereniging De Kieveloeët organiseert op zondag 2 februari 2020 de tweeëntwintigste editie van de
Kééj Knappe Kwéékmiddig. Vanaf 14.00 uur staat gemeenschapshuis d’n Binger in het teken van
Vastelaovesmuziek van en voor de jeugd.
De deelnemers brengen nummers
met zelfgeschreven teksten, eigen
dansjes en kostuums. De middag start
met de groep jeugdigen tot en met
groep 5. Daarna is het podium voor
Kinder Vakantie Werk Meijel. Zij neemt

afscheid van Prinses Kimberly en Vorst
Jens die een heel jaar voorop hebben
mogen lopen in de polonaise van het
Kéjsjeuteriek. Aansluitend worden de
nieuwe heersers welkom geheten.
In 2020 zullen er een prins én een

prinses heersen bij de Kéjsjeut, samen
met een nieuwe raad van elf. Na de
onthulling mag de jeugd vanaf 9 jaar
hun liedje en dansje vertonen aan het
grote publiek.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

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

TRACTORCHAUFFEUR
Wim I prins Kessel-Eik
Wim Gommans is tijdens de Bontje Aovend op zaterdag 25 januari
uitgeroepen tot de nieuwe prins van carnavalsvereniging De
Eikkaters uit Kessel-Eik. Prins Wim I, die momenteel in Delft woont,
werd gepresenteerd in Ut Gemeinsjapshoes van Kessel-Eik. Hij gaat
deze ‘vastelaovend’ voorop met adjudanten Roy Reinders en Wieke
Peeters onder het motto ‘Hiej groët gewaore, oetgevlaoge, maar die
Eikkaterkriebels noeijts verlaore!’. De receptie van het ‘Eikse’ trio is
op zondag 16 februari in Ut Gemeinsjapshoes in Kessel-Eik na de mis
in de kerk. De aanvang is 12.30 uur.

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

Wij bieden:

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

m/v

Jij:
•
•
•
•

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

Reageer dan nu!

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

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

Zittingen en staoningen Maasbree
De carnavalszittingen en -staoningen van carnavalsvereniging D’n Hab uit Maasbree vinden dit jaar plaats
op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari. Beide avonden vinden plaats in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Op
zaterdag 8 februari vindt daar ook de ouderenmiddag van de carnavalsvereniging plaats.
Het programma op beide dagen is
gevuld met diverse optredens met
zang, dans, muziek en buutten van
eigen bodem en artiesten uit de regio.
Op vrijdag 7 februari staan Bjorn Smits,
Tumpke, Boy Jansen, Veur de Joeks,

Jill&Anne+APK, Andy Marcelissen en
de Toddezèk op het programma. Helga
Cornelissen, Jill&Anne, Peter Vaassen,
De Breurkes, Zjwartbroeëd, NFN
Records en Marleen Rutten.
De zittingen op vrijdag beginnen

stipt om 19.33 uur, de staoningen om
20.11 uur. De ouderenmiddag, met
een eigen programma, begint om
13.00 uur. Dit alles vindt plaats in MFA
‘t Hoës van Bree aan het Kennedyplein
in Maasbree.

Grashoek

De Gröete Zitting presenteert
tonpraters
De Gröete Zitting van carnavalsvereniging de Graasvraeters
wordt op zaterdag 8 februari gehouden in Grashoek. Dit jaar staan
onder meer het Sittards duo Mutsj Too Mutsj en tonprater Hans
Verbaarschot op het programma.
Verbaarschot heeft een aantal
keer in Grashoek een optreden
gehad. Hij wordt die avond opgevolgd door drievoudig Limburgs
buutte finalist John van Bilsen uit
Baexem.

Programma
Na de pauze en de huldiging
van de jubilarissen opent een
showdansgroep het programma.
Daarna treedt Jan Pijnenborg uit

Ysselsteyn op. Bas van Neer komt
op bezoek bij de Graasvraeters
met zijn buut Werk höbbe is
niks. Vervolgens komt Dirk
Kouwenberg, kampioen buutterednen van Brabant. Dirk zal zijn
kampioensbuut ‘Roodkapje’ laten
horen. Bjorn en Mieke sluiten de
avond af. De voorverkoop van
De Gröete Zitting is op zondag 2
februari.

Dagbesteding

Inloop voor mensen met
burn-out
In Baarlo wordt drie ochtenden in de week een inloop gehouden
voor mensen met burn-out of depressieve klachten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door Go Mir.

Heren VV Kessel in het nieuw
De spelersgroep en staf van het eerste herenteam van voetbalvereniging Kessel is onlangs geheel in het
nieuw gestoken. Alle heren kregen nieuwe trainingspakken in de Kesselse clubkleuren rood en zwart.
De pakken zijn gesponsord door de Kesselse ondernemingen Bouwbedrijf Verlaak en Neptunus
Structures. / Beeld: VV Kessel

ZATERDAG 9 MEI

RUNDJE
UM UT HUNDJE
Ga de uitdaging aan en doe mee! Voor iedereen is er een passende
afstand, individueel of als familieteam. Schrijf je in en begin met trainen
voor dit gezellige hardloopevenement in het centrum van Horst.

Inschrijven en meer info op www.rundjeumuthundje.nl

De inloop bestaat sinds september en is ontstaan omdat een
paar vrijwilligers ervaringsdeskundigen zijn en dit gemist hebben in hun traject om weer lekker
in hun vel te zitten. De gedachte
hierachter is een stukje dagbesteding voor mensen met burn-out
of depressieve klachten om iets
voor zichzelf op te kunnen pakken zonder dat er veel druk op
staat.

Wie aan wil sluiten kan zich aanmelden via www.gomir.jouwweb.nl

Datums
De inloop is drie ochtenden
geopend, op maandag-, dinsdagen donderdagochtend van 09.00
tot 12.00 uur. Mensen kunnen zelf
bepalen wanneer en hoe vaak ze
komen. Ze bepalen ook zelf wat
en of ze iets willen doen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Niet zomaar een kaartspelletje

Passageclub leert bridgen in de praktijk
De Passageclub Peel & Maas is een
brug tussen theorie en praktijk.
Want de basisbeginselen van de
theorie leer je wel in een cursus,
maar echt bridgen leer je pas bij
een bridgeclub. Maar een echte
bridgeclub is vaak hooggegrepen
voor beginners.
Bridge is niet zomaar een kaartspelletje. Het is veel moeilijker, maar vooral
ook veel uitdagender, vertelt Netje
Peeters. Het gaat haar helemaal niet
om het winnen. “Als ik na afloop buiten kom, weet ik niet eens meer wat
ik gemaakt heb. Maar als ik midden in
het spel zit, wil ik alleen maar winnen.”
Een bridgeclub is heel iets anders dan
een kaartclubje, vertelt Frank Jeene,
voorzitter van de Passageclub. “Rikken
is ook erg leuk, maar je hebt geen drie
maanden nodig om het te leren.”
Netje Peeters bridget al twintig jaar.
Ze vindt het niet erg om bij deze
beginners te zitten. Ze heeft altijd
graag gebridged, tot haar man wegviel. Haar man was haar vaste bridgepartner. En elke bridger heeft een
maatje nodig waarop hij is ingespeeld.
Bij deze club heeft Netje een nieuwe
bridgepartner gevonden. Om goed te
kunnen spelen is het essentieel dat
bridgepartners op elkaar zijn ingespeeld. “Ik moet uitvogelen wat mijn
partner heeft”, legt Netje uit. “Je communiceert met kaarten.”
Sinds kort komen ze elke dinsdagmorgen bij elkaar in de Flierenhof in
Maasbree: de leden van Passageclub
Peel & Maas. Een oefengroep van 24
beginnende bridgers. “Wie een cursus
bridgen heeft gedaan, kent net de
grondbeginselen”, vertelt Frank Jeene.
“Vaak zie je dat deze beginners zich
aansluiten bij een bridgeclub, maar
snel weer afhaken, omdat een echte
bridgeclub toch te moeilijk is.
In de Passageclub hebben de drie verenigingen BC Never Down Baarlo, BC
Helden en BC Brits Bridge zich ver-

enigd. Ongeveer 2,5 jaar krijgen de
deelnemers van de Passageclub begeleiding van ervaren bridgers. “Zo doen
ze praktijkervaring op en werken ze
aan hun zelfvertrouwen”, stelt Frank.
“Het is als autorijden. Als je het rijbewijs hebt denk je dat je het kunt, maar
in de praktijk moet je het leren. Bij
bridgen telt een cursus twaalf lessen.
Maar daarna ga je het pas echt leren.
Dankzij de begeleiding krijg je daar
volop de kans voor binnen deze club.”
Netje komt vooral bridgen vanwege
de sociale contacten. “Je moet veel
wisselen van tafel en zo kom je telkens weer met anderen aan tafel te
zitten.” En om het trainen van haar
hersenen. “Het schijnt zeer goed te
zijn om je hersenen te trainen.”
Je hersenen actief bezig houden
werkt vertragend op Alzheimer, weet
Frank. “Onze doelgroep is 55+. En daar
hebben we er meer dan 20.000 van
in Peel en Maas.” Hij heeft het exact

vanuit het ministerie van VWS over
alle gemeenten is uitgerold.
Toch draait de Passageclub zonder
subsidie. Leden betalen gewoon
jaarlijks contributie. Doel is dat ze na
twee jaar kunnen doorstromen naar
een echte bridgeclub. “Doel is dus

uitgezocht. “Wat wij doen past precies
binnen het project Denken en Doen.”
De Nederlandse Bridgebond wil
hiermee ouderen bij de samenleving
betrekken en een gezonde leefstijl
aanbieden. “En het past binnen het
project ‘Een tegen eenzaamheid’ dat

eigenlijk dat leden weggaan”, erkent
Frank. “Maar we hopen intussen
weer een nieuwe lichting te kunnen
bereiken.”

Tekst en beeld: Marc van der Sterren

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

Teeltspecialist biologische glastuinbouw (fulltime)

‘Ik ben Alexander’ in D’n Binger
Ik ben Alexander is een rockfonisch drama met toneel, live-band,
dans, beeld en expo. De nieuwe theaterproductie van toneelvereniging C.O.M Meijel wordt vijf maal uitgevoerd in gemeenschapshuis
d’n Binger in Meijel vanaf zaterdag 28 maart.
De net afgestudeerde Chris trekt
de wijde wereld in, zich loswringend van verwachtingen, status en
materialisme. Hij wil zich terugtrekken in de wilde natuur van Alaska,
waar hij in alle vrijheid tot zichzelf
kan komen.
Op weg er naartoe ontmoet hij
mensen van allerlei pluimage
waardoor hij steeds meer ontdekt
over zichzelf. Maar wanneer
een relatie hecht dreigt te
worden, trekt Chris weer verder.
Hij vindt het moeilijk om zich te
binden. Enerzijds vanwege een
hechtingsproblematiek, ontstaan
vanwege de thuissituatie,
anderzijds omdat hij op weg is naar
zijn ultieme doel: Alaska.
In Alaska komt hij tot rust, hervindt
zichzelf en voelt zich een tijd

gelukkig. Tot het tijd is om terug
te gaan. Want wat is geluk waard
als je het niet kunt delen? Dezelfde
natuur die hem de weg naar
zichzelf heeft getoond, weerhoudt
hem ervan terug te keren door
kolkend natuurgeweld, honger en
ontbering. Ik ben Alexander is een
op waarheid gebaseerd verhaal,
geschreven door Bertine van
Heugten en Lisette Leenders.
De regie is in handen van Lisette
Leenders. De voorstellingen vinden
plaats op 28, 29 maart en 3 en 4
april om 20.00 uur. De laatste voorstelling is op 5 april om 15.00 uur
in Gemeenschapshuis d’n Binger
in Meijel. De voorstelling is niet
geschikt voor kinderen onder 12
jaar.

Regio Venlo | Vac. Nr. P037253

Heb jij een passie voor (biologische) teelt? Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de planten en de klimaatregeling in de kas. Je zorgt
voor een optimale groei van de planten met een maximaal rendement.

Loodsmedewerker – maart t/m juli (fulltime)
Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P036289

Voor een plantenkwekerij zijn wij op zoek naar een loodsmedewerker. Hierbij ben je
met behulp van een heftruck verantwoordelijk voor het zorgvuldig klaarmaken van de
producten voor transport.

Junior dakdekker (fulltime)

Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P037086
Werk je graag buiten en heb je geen last van hoogtevrees? Wegens drukte is onze
opdrachtgever op zoek naar versterking! Iets voor jou?

Verzorger vleeskoeien/stieren (fulltime)
Regio Peel & Maas / Leudal | Vac. Nr. P037130

Voor een vleesveehouderij zijn wij op zoek naar een verzorger voor zo’n 800 vleeskoeien. Je bent dagelijks bezig met het controleren van de dieren, de verzorging,
het instrooien van de stallen en het voeren van de koeien en stieren.

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

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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Agenda t/m 06 februari 2020

do
30
01

Kienen

Ruilbeurs
Tijd: 09.00-12.00 uur
Organisatie: Postzegel & Muntenvereniging Kessel
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Hoës van Bree, Maasbree

Carnavalsmiddag met Aalander
muzikanten en buut van Jan Strik

Stand-upcomedian Jim Speelmans
‘Huppethee’

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

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Koffie met...wijkagent Luc Janssen

za
01
02

zo
02
02

Spring ‘generale’ voor pony’s
Tijd: 09.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Spring ‘generale’ voor paarden

Kééj Knappe Kwéékmiddig

Tijd: 09.00 uur
Locatie: Hippisch Centrum De Vosberg Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Verkoop Vastelaovesbook CV D’n Hab

Verkoop Vestelaovesbook CV D’n Hab

Receptie prins Dave I

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: huis-aan-huis Maasbree

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Voorronde open Nederlandse
pokerkampioenschappen

Seniorenzitting

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Open Nederlands Kampioenschap Poker
Locatie: café De Vangrail Meijel

vr
31
01

‘Meziek van vreuger’ met Geert en
Arjan Verheijden

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Grashoek
Locatie: dorpshuis De Ankerplaats Grashoek

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Pokerkampioenschap van Meijel

Eg Kessels

Tijd: 19.30 uur
Locatie: café De Vangrail Meijel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

NAH (niet aangeboren hersenletsel)café

Jeugdprinsen- en verlovingsbal
Kessel-Eik

Tijd: 10.00 uur
Locatie: Dorpsontmoeting Durnééve Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Opening Fotoexpositie ‘Alle Männer
Raus’

Bonte Buutte Aovend

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Museum Peel en Maas Helden

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: dorpshuis De Sprunk Koningslust

Eg Kessels

Prónkzitting

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

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

Prónkzitting

De Beringse Bonkte Aovend

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

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

De Beringse Bonkte Aovend

Booremoosbal

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Mafcentrum Maasbree

Fotoexpositie Alle Männer Raus
De fototentoonstelling Alle Männer Raus door fotograaf Maarten Verbaarschot in Museum Peel en Maas
opent op vrijdag 31 januari om 16.00 uur. De expositie blijft staan tot zondag 29 maart. Het museum is
geopend op woensdag- en zondagmiddag.
“Alle Männer raus”, klonk het op
8 oktober 1944 tijdens de kerkrazzia in
de Sint Fabianus- en Sebastianuskerk
in Sevenum. Alle Männer Raus
is 75 jaar later de titel van een
expositie waarmee fotograaf Maarten
Verbaarschot in de voetsporen treedt
van zijn vader en oom die tijdens de
kerkrazzia van 8 oktober 1944 werden
afgevoerd naar Duitse werkkampen.
Op de westelijke Maasoever werden
die dag 2.800 mannen opgepakt,
waaronder ruim 700 uit Peel
en Maas. In Duitsland moesten
ze dwangarbeid voor de Duitse

oorlogsindustrie verrichten.
Als kind hoorde Maarten slechts de
‘romantische’ versie van dit verhaal.
Over de ellende kon zijn vader niet
spreken. Zoon Maarten heeft het
verhaal daarom verder onderzocht en
aangevuld op zijn manier: in beelden.
De serie verbeeldt de onbesproken
belevenissen van vaders die een
oorlog meemaken en daar niet over
kunnen spreken. Door het onnoembare in deze beelden te vangen,
wordt een sluier van dit verleden
opgelicht. Een zoektocht langs de
plaatsen van onderduiken, gevan-

genschap en dwangarbeid levert
een compositie van fotobeelden die
heden, verleden en toekomst met
elkaar verbindt.
De tentoonstelling is te zien tot
zondag 29 maart, waarna ze naar
Duitsland verhuist. In de Gedenkund Dokumentationsstätte KZ
Drütte in Salzgitter is de expositie
eveneens twee maanden te zien.
In Salzgitter bevonden zich meerdere
werkkampen waar Limburgers
onder erbarmelijke omstandigheden
tewerk werden gesteld in 1944-1945.

natuurfotoreis
ma Lezing
Tijd: 19.30 uur
03 Organisatie: natuurfotograaf Frans Hodzelmans
02 Locatie: IVN-lokaal Truijenhof Meijel

di
04
02
wo
05
02

Kienmiddag
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Kienen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: buurt vereniging Het Dorpke
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op
dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen tel.
077-4661850 of per email roger.
maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 2 februari
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Riek
Verstappen-Zeelen (b.g.v. verj.)
en voor alle overleden fam.
Woensdag 5 februari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 9 februari
H. Mis 09.30 uur
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 3 februari is
de volgende inzameling van
(bruikbare) kleding, schoenen,
dekens, gordijnen en knuffels.
De dichtgebonden zakken kunt
u afgeven op het kerkplein
van 13.00 tot 14.30 uur en van
17.00 tot 18.00 uur. Ons team
staat klaar om u te helpen bij
het uitladen. Ook kunt u de
zakken iedere dag, wanneer het
u uitkomt, voor de garagedeur
achter de pastorie (Aan de
Meule) plaatsen. Kunt u het niet
zelf brengen: bel dan 3076521
en alles wordt bij u opgehaald.
B.V.D.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 2 februari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Jeanne Senden –
Mevr. Elly Gooren
Intenties: Petronella Vaessen. Maria
Peeters en overl. familie PeetersHermans-Haenen. Louisa Verheijen
(verjaardag) en Anna Verheijen.
Vrijdag 7 februari
- Eerste vrijdag van de maand
Vanaf 09.00 uur wordt de H.
Communie gebracht bij zieken en
ouderen.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 2 februari
Geen H. Mis
Zondag 9 februari
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 1 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers
Zondag 2 februari
Maria Lichtmis. 12.30 uur H. Doopsel
van Lynn Zegers. Hierbij zijn de communicanten van 2020 aanwezig.
Zondag 9 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. Giel Peeters en
Leny Peeters-Strijbos; Theo Engelen
(jaardienst)

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 2 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor; Maria

Mededeling:
Eerste zondag van de maand
Na de H. mis van zondag 2 februari is
er gelegenheid om samen gezellig bij
te praten onder het genot van een kop
koffie of thee. U bent van harte welkom in de Doopkapel.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 februari
H.Mis voor H.Smits vanwege de verjaardag.
Woensdag 5 februari
09.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
19.00 uur Boeteviering voor de vormelingen
Vrijdag 7 februari
18.00 uur Kinderen worden gevormd

Meziek van vreuger
Het duo ‘Meziek van Vreuger’ brengt op vrijdag 31 januari om
20.00 uur in het Hoës van Bree in Maasbree een muzikale avond in
de serie ‘Muziek Jong voor Oud’.
Geert en Arjan Verheijden vormen
samen het duo ‘Meziek van vreuger’. Arjan speelt gitaar, Geert
speelt gitaar en accordeon samen
zingen ze een uitgebreid repertoire

van luisterliedjes van vroeger. Ze
gaan zelfs terug tot de jaren ’40.
Ze brengen Limburgse klassiekers,
Duitse schlagers en swingende rock
’n roll.

Lichtmis; na afloop gelegenheid om de
Blasiuszegen te ontvangen
Zaterdag 8 februari
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 9 februari
H. Mis 10.00 uur – met De Dörper
Bloazers t.i.v. Carnavalsmis t.i.v. lev.
en overl. leden van Carnavalsver.
De Dorper Kuus; Hein Korsten en
fam. Korsten-Gommans; Thé Stals en
schoonzoon Jan; Har van Eijk (+1987 –
voorzitter Dörper Kuus tot 1987).

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 1 februari
H. Mis 17.30 uur; Maria Lichtmis t.i.v. Jo
Berkers-de Laat en overl. fam. (jaardienst); aansluitend Blasiuszegen
Zaterdag 8 februari
Geen H. Mis

Parochie Meijel
Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
077 466 18 50
www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten

door Mgr.R.Maessen
Zaterdag 8 februari
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Mededeling:
Het vormsel zal dit jaar plaats hebben
op vrijdag 7 febr. Om 18.00 uur.
Onze oprechte deelneming met het
overlijden van Dhr. Pierre van Kessel.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 1 februari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 2 februari
09.30 uur H. Mis. Maria Lichtmis Zang:
Gemengd koor.

Zondag 2 februari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor t.i.v.
Toos Trines-Ronckers (coll); voor Vader
en Moeder Den Ouden, voor broer
Frans, Ad en Johan; -Gerardus Basten,
Wilhelmina Basten-Thijssen, Wiel (Willy)
Basten (Liessel), Broeder Montfortaan
Alwie Basten, Jo Basten-Gubbels, Mia
Basten-Schijven; Math Dortant (jaardienst); Thea Schers-Kessels (jaardienst); H. Mis uit dankbaarheid. Maria
Lichtmis, met Blasiuszegen
Maandag 3 februari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 4 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 6 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 8 februari
H. Mis 19.00 uur met dameskoor t.i.v.
Jan Derckx en Nellie Derckx-Martens
(gest.jaard); Henk Martens (v/d
Steegstraat); Frits Vaes (verjaardag);
uit dankbaarheid.

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en vrij
dagochtend van 08.30 uur tot 11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Dré Stammen, 88 jaar
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 01 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor Maria

Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 6 februari
08.30 uur H. Mis.
Vrijdag 7 februari
vanaf 9.00 uur wordt de H. Communie
gebracht bij ouderen en zieken thuis.
Mededeling:
Zondag na de H. Mis is er gelegenheid
om de Blasiuszegen te ontvangen.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 2 februari - Maria lichtmis
09.30 uur Parochie
Zondag 9 februari
09.30 uur Jaardienst Piet Geraets en
Gertruda Geraets –Timmermans.
Mededelingen:
De viering van Aswoensdag word ver-

Jeugdprinsen- en verlovingsbal
de Eikkaters
De 44e jeugdprins of - prinses van Kessel-Eik wordt zaterdag 1 februari
bekendgemaakt. Het gemeenschapshuis van Kessel-Eik is open vanaf 19.30.
Jeugdprinses Anouk I en adjudante
Imke treden rond 20.00 uur af, waarna
de nieuwe jeugdprins of -prinses van
2020 wordt uitgeroepen. Om 22.00
uur wordt er afscheid genomen van

het boerebruidspaar van 2019, Stacy
en Michel, waarna zij plaats maken
voor het nieuwe boerebruidspaar van
2020. DJ Rob van Soest zal de muzikale
omlijsting verzorgen.

Lichtmis t.i.v. An van Ninhuijs-Lenders,
echtgenoot Antoon en dochter Tonnie
(jaardienst) na afloop gelegenheid
om de Blasiuszegen te ontvangen.
Zondag 02 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 05 februari
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30
in de oefenruimte van de kerk
Vrijdag 07 februari
De ziekencommunie wordt
thuisgebracht
Zaterdag 08 februari
H. Mis 14.30 uur “De Groenling”
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Piet Janssen en To Janssen-van der
Linden en zoon Sjraar (jaardienst);
Jan Kessels en Truus KesselsPeerlings (jaardienst); Joke Goes
Zondag 09 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

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

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

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

Garagebedrijf
W. Aarts

VEILIG OP WEG
IN 2020!
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL
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Tummers
In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden bijna 450.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar
beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk', Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. EP:Tummers is door haar
medewerkers beloond met het Beste Werkgevers keurmerk 2019-2020.
Met de maximale score van drie sterren scoren we ver boven het branchegemiddelde in de Retail! Het keurmerk wordt afgegeven door Effectory en
is niet te koop; organisaties kunnen het alleen verdienen met een goede
beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor
sollicitanten hét bewijs is dat ze bij EP:Tummers bij een goede werkgever
terecht komen.

UITGELICHTE VACATURE

Bezorger/Installateur

UITGELICHTE VACATURE

Ervaren Verkoper

HERTEN (FULLTIME)

ROERMOND / WEERT / PANNINGEN / TEGELEN / ECHT / HEYTHUYSEN / HORST (FULLTIME)

We zijn op zoek naar een enthousiaste bezorger/installateur. Als bezorger
zit je dagelijks op de weg en kom je veel bij klanten thuis. Je geeft producten af, installeert TV’s en ook bouw je regelmatig een inbouwapparaat
in. In deze functie ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bus
en de route die gereden wordt. Samen met een bijrijder ga je op pad om
alle bestelde producten bij klanten te leveren.

We zijn op zoek naar enthousiaste verkopers. Commercieel inzicht en ervaring op de winkelvloer is daarbij vereist. Het is niet noodzakelijk om ervaring
te hebben met consumentelectronica. Middels ons interne opleidingstraject
brengen we je alles bij over dit productassortiment. Ben je dus toe aan een
nieuwe stap in je carrière? Reageer dan snel!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Kijk voor alle vacatures op:

WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL

Inbouw &
Renovatie
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RVS

COUVERTS

Inductiekookplaat HK604200IB
• Inductie-technologie verwarmt de pan in een handomdraai
• Eenvoudig schoon te maken • 4 kookzones

Inbouw vaatwasser SMV45AX00N
• Volledig geïntegreerd • Extra Droog-optie
• SilencePlus • In hoogte verstelbare bovenkorf

699,-

43
Liter

Inbouw oven met magnetron KMS761000M
• Isofront Plus koele ovendeur • Easy-to-clean emaille
• LCD display met touch bediening
• 90 automatische programma’s

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

