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Buuttekampioen Thijs
Thijs Wijnen uit Maasbree heeft zich op zaterdag 15 februari gekroond tot buuttekampioen. Bij de Jeugd en Jóngere Buuttekampioenschappen wist de 13-jarige de titel te pakken in
zijn leeftijdscategorie (13-17 jaar). De Maasbreese carnavalsvereniging D’n Hab besloot spontaan om Thijs een plekje aan te bieden aan de tafel komende zondag tijdens de prinsenreceptie van het dorp. / Beeld: Harold Schroijen, LVKA Lees verder op pagina 05

Boetes BreeBronne onterecht oordeelt rechtbank
Rechtbank Limburg heeft onlangs beslist dat gemeente Peel en Maas een boetebedrag van in totaal 60.000
euro moet terugbetalen aan BreeBronne. Het Maasbreese recreatiepark kreeg de berisping in 2017 omdat
er illegaal arbeidsmigranten gehuisvest waren op het park. De boete was volgens de rechtbank onterecht
omdat de gemeente steken heeft laten vallen.
Op BreeBronne worden sinds 2003
arbeidsmigranten gehuisvest.
Vanaf 2013 was het in gemeente
Peel en Maas niet meer toegestaan
dat arbeidsmigranten op het recreatieve deel van een park wonen.
BreeBronne begon daarna met het
verplaatsen van de arbeidsmigranten van het recreatieve deel naar een
afgesloten gedeelte van het park.
Het duurde vervolgens jaren voordat
het recreatiepark alle migranten kon
verhuizen. De gemeente stemde verschillende keren toe met uitstel, maar
per 1 januari 2017 was dat afgelopen

en mochten er geen arbeidsmigranten meer op het recreatieve gedeelte
wonen.
De gemeente controleerde in het
voorjaar van 2017 zes keer, constateerde dat het park in overtreding was
en legde een boete van 60.000 euro
op. Dat bedrag werd betaald door
BreeBronne. Het park stapte echter
naar de rechter om het geld terug
te krijgen. BreeBronne voerde bij de
rechtbank aan dat het geen gelegenheid heeft gekregen van gemeente
Peel en Maas om het bezwaar tegen
de boete toe te lichten. De gemeente

erkende de fout, maar vindt het geen
reden om het bedrag terug te storten.

Controles
De rechtbank besliste echter dat dat
wel het geval is, omdat de gemeente
geen controles heeft uitgevoerd tussen december 2014 en april 2017.
De gemeente had dat volgens de
rechtbank wel moeten doen in die
periode om te kijken of BreeBronne
nog steeds in overtreding was.
Omdat dat niet gebeurd is, was er
geen aanleiding voor de controle in
2017. De rechtbank besloot daarom de

boetes ongegrond te verklaren en het
hele besluit te vernietigen, waardoor
de gemeente het betaalde bedrag
terug moet betalen. Het recreatieve
gedeelte van BreeBronne werd vorig
jaar overgenomen door de Hermans
Groep. De huisvesting van arbeidsmigranten is al langer ondergebracht bij
Work & Stay, dat in handen is van de
voormalig eigenaars van het recreatiepark. Lottie van Gerven laat weten
dat de rechterlijke uitspraak voor hen
meer ‘oude koeien uit de sloot halen’
is. “Dit speelde alweer lang geleden.
Sindsdien is de situatie volledig veranderd”, aldus de eigenaresse van Work
& Stay doelend op de scheiding van
het recreatiepark en het gedeelte voor
de arbeidsmigranten en de nieuwe
eigenaar van BreeBronne.

Geen conflict
Ondanks de rechtszaak is er volgens
Van Gerven geen sprake van een
slechte relatie tussen het bedrijf en de
gemeente. “Sterker nog, we werken
heel goed samen met een positieve
insteek. Er is geen conflict tussen ons.”
Volgens Van Gerven was de rechtszaak het laatste staartje van een
lange juridische procedure. “We willen
nu gewoon naar de toekomst kijken en zoals gezegd: we hebben een
goede band met de gemeente.”
De gemeente laat weten nog geen
beslissing te hebben genomen of ze in
beroep gaat tegen de uitspraak.

Tekst: Rob Dieleman
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Naast woonzorgcomplex Het Poelsplein

Vooral woningen gepland op vmbo-locatie
Het College van B&W van Peel en Maas heeft een eerste voorstel over
de herinvulling van de voormalig vmbo-locatie in Panningen bij de
gemeenteraad liggen. In die eerste opzet is te zien dat op het terrein,
naast het woonzorgcomplex Het Poelsplein, vooral woningen moeten
gaan verrijzen. In het voorlopige plan gaat het om een aantal van
36 woningen.
Het voorstel, dat in maart door de
gemeenteraad behandeld gaat worden, is een voorlopig plan van de
grondexploitatie van het terrein. Er is
al een scenario voor de invulling van
de locatie in opgenomen, maar die
gaat nog gewijzigd worden, zo laat
de gemeente weten. De gemeenteraad moet nu al over het plan oordelen om zo krediet vrij te krijgen om
aan de slag te kunnen, zo staat te
lezen in het beslisdocument van het
college. Ook kan, mits de gemeenteraad instemt met de grondexploitatie,
al begonnen worden met de sloop van
bepaalde gebouwen op het terrein.

Behouden
In het voorlopige plan staat te lezen
dat er 36 woningen moeten komen op
het terrein. Dat moet een mix worden van sociale huurwoningen van
WonenLimburg, gewone huurwoningen en koopwoningen. Verder wil de
gemeente proberen om de kas die er
staat te behouden, net als de meidoorn in het midden van het terrein
en de haagbeuken aan de kant van de
Raadhuisstraat. Verder moet de sloop
van de gebouwen stapsgewijs gaan
gebeuren zodat tijdens het proces nog

Colofon

altijd bekeken kan worden of bepaalde
gebouwen of gedeeltes ervan behouden kunnen blijven.

We zijn in deze
afhankelijk van onder
meer de gemeente en
(onder)aannemers
Subsidie
In de voorlopige grondexploitatie
is verder te lezen dat de gemeente
verwacht dat het in totaal 750.668
euro kwijt gaat zijn aan het terrein.
Dat zijn de alle kosten bij elkaar opgeteld min de verwachte opbrengsten
die de gemeente denkt te halen uit
bijvoorbeeld het verkopen van woningen, kavels en/of bestaande bebouwing. Wethouder Rob Wanten liet bij
de commissievergadering op dinsdag
11 februari weten dat hij verwacht
dat er nog subsidie vanuit de provincie komt, waardoor het exploitatietekort minder zou worden. Op dinsdag
10 maart beslist de gemeenteraad
over de grondexploitatie.

De twee hoofdgebouwen aan het
Dokter Poelsplein blijven in ieder geval
behouden en worden verbouwd tot
woonzorgcomplex Het Poelsplein.
Daar worden in de toekomst 24 appartementen gerealiseerd waar mensen met
dementie kunnen verblijven, eventueel
met partner of een ander familielid.

Woonzorgcomplex
De beslissing in de gemeenteraad
volgende maand is voor de initiatief-

nemers van Het Poelsplein ook van
belang. “Er liggen andere gebouwen
tegen de panden aan waar wij de
appartementen in realiseren”, vertelt
initiatiefnemer Peter Janssen. “Zodra we
zeker weten dat die gesloopt gaan
worden, kunnen wij verder met onze
plannen.” Wanneer het woonzorgcomplex gereed zal zijn, kan Janssen nog
niet zeggen. “We zijn in deze afhankelijk van onder meer de gemeente en
(onder)aannemers. Na 10 maart kun-

nen we waarschijnlijk meer zeggen.”
Het terrein deed tot 4 jaar geleden
dienst als de locatie voor vmbo-studenten van middelbare school het
Bouwens. De school besloot echter alle
leerlingen op dezelfde locatie aan de
Minister Calsstraat te vestigen. Daardoor
kwam de vmbo-locatie leeg te staan.
De gebouwen dienden daarna als antikraakwoningen.
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Weer in Peel en Maas

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

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
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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 artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Windgeweld
We hebben een zeer onstuimige periode achter de rug en we zijn nog niet van al het windgeweld af. Al is het momenteel nog zeer onzeker of het
opnieuw tot een storm komt. Deze storm zou dan de naam Ellen moeten krijgen. Storm Dennis afgelopen zondag 16 februari bracht niet alleen
zware rukwinden tot tegen de 100 kilometer per uur in Limburg met zich mee, maar ook extreem warme lucht afkomstig van het eiland Madeira.
In de zogenaamde warme sector, vlak voor het koufront uit, werden temperaturen tot 18 graden gemeten. Om op het koufront plotseling weer te
dalen naar slechts 8 graden. Op dit front zijn ook de nodige millimeters afgetapt. Aan de andere kant van zo’n front kom je dan weer in de koudere
lucht terecht en krijg je vaak mooie buienwolken, afgetekend tegen een staalblauwe lucht, zoals op deze foto op de Baarloseweg in Helden. Je ziet
aan de witgrijze strepen onder de wolken dat deze buien ook korrelhagel en natte sneeuw aan boord kunnen hebben. De komende tijd zien we nog
geen stabiele periode aanbreken en blijft het een komen en gaan van fronten en neerslaggebieden, aangedreven door flinke lagedrukgebieden op de
oceaan. De stroming zit tussen een zuidwestelijke en noordwestelijke richting en hierin zullen de temperaturen tot begin volgende week tussen de
8 en 13 graden liggen. De zon zien we niet veel, dus moeten we zelf maar het zonnetje in huis zijn. Alaaf! / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn
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Negen seniorenwoningen op
Moennikhof Helden

Corpus weggehaald

Achter voormalig streekmuseum en landbouwschool De Moennik aan de Ruijsstraat in Helden worden negen
levensloopbestendige patiowoningen voor senioren gebouwd. De definitieve vergunning voor de Moennikhof,
zoals het woonhofje gaat heten, werd onlangs door gemeente Peel en Maas afgegeven.
Het plan van HMH Ontwikkeling B.V.,
huidig eigenaar van de grond, omvat de
bouw van een hofje met negen levensloopbestendige woningen. Die komen te
liggen aan de achterzijde van de voormalige landbouwschool De Moennik, op
de grond waar de in 2004 afgebrande
moskee lag, en naast het zorgcomplex
Ruijsstraat van De Zorggroep.

In Moennikhof worden zogenoemde
patiowoningen voor senioren
gebouwd: huizen met één woonlaag.
Op de begane grond bevinden zich
dan de woonkamer, keuken en berging, slaapkamer, badkamer, kleedruimte en het toilet. Alle woningen
worden gelijkvloers gemaakt en zijn
daardoor rolstoel- en rollatorvriendelijk. “Dit past in het lokale woonbeleid
waarin extra aandacht wordt gegeven
aan de forse toename van het aantal
senioren door de vergrijzing en waarvoor dit soort duurzame woningen ook
nodig zijn”, stelt HMH Ontwikkeling.

dat de bewoners van de Moennikhof
samen een gemeenschap gaan vormen en daardoor langer zelfstandig
kunnen blijven wonen, zo is te lezen in
de plannen. Doordat ze dicht bij elkaar
wonen, kunnen bewoners elkaar helpen als een ander meer hulpbehoevend wordt. Ook zou eenzaamheid
minder op de loer liggen.
Het hofje krijgt eigen parkeerplaatsen,
groenvoorzieningen en regenwaterafvoer zodat het regenwater in de grond
kan worden opgenomen. De woningen
worden aangesloten op een centrale
waterpompinstallatie en zonnecollectoren die voor warm water moeten
gaan zorgen. De elektriciteit die daarvoor nodig is, wordt opgewekt door
zonnepanelen die op de daken van
de woningen worden geplaatst. De
patio’s worden ook aangesloten op het
elektriciteitsnet, zodat de woningen
ook ‘s avonds en ‘s nachts van stroom
worden voorzien. Het klimtoestel en
de zitbankjes die nu op het terrein
staan, worden verplaatst.

Gemeenschap

Van dertien naar negen woningen

Er is door de initiatiefnemer bewust
gekozen voor een hofje. Het idee is

De oorspronkelijke plannen voor
de herontwikkeling van het voor-

Gelijkvloers

malige school- en moskeeterrein
gaat terug naar 2010. Toen werd
een cradle-to-cradle-bouwplan
gemaakt na een prijsvraag van de
gemeente; de bouw van de achttien woningen moest een jaar later
starten. Mede als gevolg van de crisis in de bouw werden de plannen
nooit uitgevoerd. Het gehele terrein
werd uiteindelijk in delen verkocht
en het voormalige schoolgebouw
met achtertuin werd verkocht aan
een particulier die er één woning
van maakte. De bouwgrond aan de
achterzijde van de achtertuin werd
verkocht aan de huidige projectontwikkelaar, die de negen patiowoningen gaat realiseren.
De huidige stikstofdiscussie in de
bouw gooit bij dit plan geen roet in
het eten. Dit omdat de grond in het
verleden al is aangemerkt als bouwgrond, ondanks dat die plannen
nooit doorgingen. Ook ligt de bouwlocatie op zeker 7 kilometer afstand
van beschermd natuurgebied.
De definitieve vergunning ligt
nog zes weken ter inzage bij de
gemeente. In de tussentijd kan er
wel al worden gestart met de bouw.
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Wegkruis Baarlose stuw
vernield
Het wegkruis met Jezusbeeld op De Roffart in Baarlo is vernield.
Dat laat de familie die het kruis beheert weten. Ze probeert te
achterhalen wanneer de schade is aangericht en heeft aangifte
gedaan bij de politie.
Het wegkruis met de corpus, het
Jezusbeeld, is een rijksmonument
en stamt van rond 1700, aldus
gegevens van Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Het kruis is
gemaakt van hout, de corpus van
witte klei. In het hout, boven het
hoofd van waar de corpus moet zitten, zijn de letters INRI gegraveerd.
Die letters vormen de beginletters
van het Latijnse opschrift op het
kruis van Jezus en betekenen Jezus
van Nazareth, koning der Joden.
Het echtpaar dat het kruis beheert,
trof onlangs een ravage aan, zo laat
hun dochter weten. “Het kruis is
totaal vernield en de corpus is weg.
Enkel een stukje arm en hand zijn
op de grond aangetroffen.” Schade
die veroorzaakt is door de storm
is het zeer waarschijnlijk niet, zegt
zij. “Als je iets vernielt, zou je toch
alles laten liggen. Als je de corpus
wil hebben, neem je alles mee.
Zelfs het hout van het kruis is weg.”
De familie wil graag weten wan-

neer het wegkruis vernield is en
waarom.

Als je iets vernielt,
laat je alles liggen
“Hopelijk vinden we de brokstukken
nog ergens. Misschien heeft iemand
die bij de ravage aankwam, de stukken wel meegenomen om ze veilig
te stellen. We zitten met best wat
vragen.”
Het is de derde keer dat het echtpaar met vernielingen te maken
krijgt. In oktober en november 2017
was de kapel van de Heilige Familie
aan de Napoleonsbaan Zuid in
Baarlo, dat zij ook beheert, doelwit
van vandalen. Er is aangifte gedaan
van vernieling. Mensen die meer
informatie hebben, worden dan ook
verzocht contact op te nemen met
de politie via 0900 88 44.

M B.V.
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ACTIEMODEL VANAF

€ 23.999,-

ACTIEMODEL VANAF

€ 24.799,-

Een compleet uitgeruste Suzuki SUV of Crossover koopt u tijdelijk voor een super prijs.
De voorraad is beperkt, dus kom vandaag nog langs. Op is op.

KOM SNEL LANGS BIJ AUTOBEDRIJF DEINUM B.V.
De Sondert 5 · 5928 RV Venlo · Tel 077-3820000 · www.deinumvenlo.nl
Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm EC 2017/1347AG: 5,3 – 6,3 l/100 km; 18,9 - 15,9 km/l; CO2-uitstoot: 121 - 143 g/km.
Deze actie is geldig tot en met 31 maart 2020 en alleen geldig op de voorraadmodellen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor alle actievoorwaarden zie suzuki.nl.
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Stil ben je van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen

Lei Vossen
Maasniel, * 6 mei 1940
Panningen, † 15 februari 2020

52 jaar in liefde verbonden met

Riet Vossen-Beurskens
Panningen:

Kessel:

Irma en Henri
Britt en Johnno
Lars
Niels
Kim en Twan
Mats
Sem

“De nacht nam je mee tot achter de horizonlijn,
diep van binnen weten wij dat het niet anders meer kon zijn”

Welkom lieve

Na een arbeidzaam leven van eenvoud en goedheid
voor ons en allen die haar kenden, is oos mam en oma thuis
in haar vertrouwde omgeving overleden.

17 februari 2020
Dochter van Frank Kersten
en Elle Stammen
Zusje van Suus
Schout de Collartstraat 6
5981 EC Panningen

Riek Hermans – Jacobs
* 3 februari 1933

Panningen

† 14 februari 2020

echtgenote van

Thei Hermans †
May en Twan
Hans en Pieternel
Huub en Marion
Anita en Wim
Nicol en Peter

Nadia, Bart, Niek
Lotte en Myron, Diede
Jimmy en Bo, Lizzy, Emmy
Pip, Sem

Panningen, 14 februari 2020
Correspondentieadres:
Burg. Janssenring 83, 5981 DK Panningen
Wij hebben op dinsdag 18 februari afscheid genomen
van oos mam en oma in het crematorium Yardenhuis te Venlo.
Speciaal woord van dank gaat uit naar de Zorg van de Groenling.

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op vrijdag
21 februari om 10:30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw van
Zeven Smarten, Kerkstraat 5 te Panningen.

Diep zijn wij getroffen door het bericht van het overlijden van

Aansluitend nemen we in kleine kring afscheid van
Lei in het crematorium.

moeder van leerlingen van onze school.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe
met dit grote verlies.

In plaats van bloemen zou Lei een gift aan Alzheimer Nederland
op prijs stellen. Hiervoor zijn donatiebussen aanwezig bij
de condoleance tafel.
Correspondentieadres:
Raadhuisstraat 48, 5981 BG Panningen

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Leerlingen, team, MR, ouders,
Basisschool de Wissel Panningen

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Te huur in centrum van Baarlo,
praktijk/kantoorruimte, 39m2. Alle
service aanwezig. 06 48 98 33 22.
Opgeruimd? Spullen kom ik ophalen.
Tel. 06 46 48 87 15.
Brasserie VIOS – Beringe
Verrassend dineren!
Reserveren op 06 11 33 48 55.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info
& tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid
Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

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

Arizona Chain in finale van The
Voice Family
De vier dames van Arizona Chain zijn doorgestoten tot de finale van
The Voice Family. De van oorsprong Maasbreese zussen Maartje Peeters,
Bregje Peeters, Chantal Spreuwenberg en hun tante Esther Brouns weten
op maandag 24 februari of ze de titel van het online zangprogramma
hebben binnengesleept.
De muzikale familie neemt het in de
finale op tegen The African Sisters.
Het worden zinderende carnavalsdagen voor de dames, zo laten ze
weten. “Het was afgelopen maandag al heel spannend toen de finalisten bekend werden gemaakt”, vertelt
Bregje. De zussen en hun tante wisten
voldoende stemmen binnen te slepen en plaatsten zich voor de finale.
“We waren er niet vanuit gegaan, maar
we hadden het wel heel erg gehoopt.”
Bregje vertelt dat zij en haar zussen
en tante heel graag willen winnen.
“Zeker nu we er zo dichtbij zijn. Als we

Mina Fannach

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

Fem

winnen, mogen we optreden voorafgaand aan de finale van de ‘gewone’
The Voice of Holland in de studio.
Het komt dan niet op televisie, maar
het wordt wel gestreamd. Maar daar
rondlopen is al heel gaaf.” Stemmen
om Arizona Chain naar de overwinning
te helpen, kan op de Facebook-pagina
van The Voice of Holland door te stemmen op de poll die daar te vinden is
of door op YouTube aflevering 7 van
The Voice Family te zoeken en tijdens
het filmpje op de witte i te klikken
rechtsboven in beeld. Een reactie op
die video telt ook als stem.

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

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

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

Een royale ‘bilnaad’

Lekkerste nonnevot van Baarlose
bakker
De nonnevot van bakkerij Gommans en Fleuren uit Sevenum en Baarlo is door het testpanel van
Dagblad De Limburger verkozen tot de lekkerste van Limburg. Dat werd zondag 16 februari bekendgemaakt door de krant.
De bakkers Gommans en Fleuren,
aangesloten bij het Echte
Bakkersgilde, bakken hun nonnevotten in een centrale bakkerij
in Maasniel. Bakker Marc Fleuren
(51) heeft winkels in Baarlo en
Roermond, Bas Gommans (43) in
Sevenum, Horst en Swalmen.
De jury van de ‘nonnevottentest
2020’ testte dit jaar dertig nonnevotten uit de hele provincie.
Het gefrituurde gebak van Gommans
en Fleuren werd geroemd hun

“verleidelijke geur en superfrisse
smaak”. De nonnevot van het bakkersduo was volgens het juryoordeel
mooi en gelijkmatig gestrikt, met
een royale ‘bilnaad’, goede dikte en
egaal van formaat. “Zeer ingenomen
is de jury ook met het deeg, dat erg
licht van smaak is. De jury proeft
een beetje kwark. Prima, dat maakt
het deeg lichter en frisser.”
De nonnevot van bakkerij
Broekmans uit Panningen, in 2017
nog verkozen tot lekkerste van

Limburg, eindigde op een gedeelde
vijfde plaats dit jaar met bakkers uit
Margraten, Maastricht en Landgraaf.
Een nonnevot (vertaald: nonnenkont) is een typisch Limburgs gefrituurd deeggebakje in de vorm van
een lus met een losse knoop, dat na
het frituren bestrooid wordt met suiker. De lekkernij wordt traditioneel
in de carnavalsperiode gemaakt en
gegeten.
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Buuttekampioen Thijs
Thijs, of Tumpke zoals hij zichzelf noemt
in zijn buut, deed voor de tweede keer
mee aan de jeugdbuuttekampioenschappen van het LVKA. Vorig jaar pakte
hij de derde plek, maar dit keer was

er geen enkele buuttereedner in zijn
leeftijdscategorie die het beter deed.
“Ik had het niet echt verwacht”, vertelt de jeugdige kampioen. “Ik dacht na
de buutten eerder dat ik tweede zou

worden.” Met zijn buut ‘Tumpke geit op
snuffelstage’ vertelde Thijs over stagelopen (en weggestuurd) worden bij supermarkt Daldi en autogarage WSDMGOL
bv (Wej Sjoemele Der Mer Get Op Los
Bijveurbeeld). Na afloop bleek dat Thijs
de beste was geworden in de leeftijdscategorie 13 tot 17 jaar. Dat ondanks dat
hij slechts 13 jaar oud is. Volgend jaar wil
hij in ieder geval weer gewoon meedoen en als het even meezit, staat hij
over een aantal jaar bij de ‘grote’ buuttekampioenschappen. “Als ik het dan nog
leuk vindt zeker.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Berg € 10,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 8,00

Samen zijn we een
goed team
De buut werd geschreven door Wiel
Zeel en Twan Smets. De twee mannen
namen Thijs onder hun hoede vanuit de
Buutte Academie Bree waarbij ze jeugdige buuttereedners op weg helpen.
Volgens Thijs een gouden samenwerking. “Samen zijn we een goed team.”
Vanwege de overwinning mocht Thijs
maandag 17 februari naar het gouvernement in Maastricht waar hij gehuldigd werd. Maar daar bleef het niet
bij. Carnavalsvereniging D’n Hab wil de
jeugdige buuttereedner ook huldigen.
Daarom staat bij de prinsenreceptie van
de Maasbreese vereniging niet alleen
prins Joey I met zijn adjudanten achter
de tafel, maar ook Thijs. “Kei sjiek dat ik
daar bij mag staan”, aldus Thijs. “Dat had
ik echt niet verwacht. Een heel leuk
gebaar van D’n Hab.” De receptie vindt
plaats bij café De Pool en begint om
15.33 uur.

Helden rondom St. Lambertusweg € 8,00
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

Beeld: Harold Schroijen, LVKA
Adver torial

Het verhaal van Bette Heetkamp
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Bette Heetkamp. Bette kwam na afronding van haar opleiding via gemeente Venray in beeld bĳ het Werkgevers Servicepunt. Ze volgde een intern traject bĳ NLW Groep en deed hiermee ervaring en vaardigheden op
bĳ diverse bedrĳven. In samenwerking met gemeente Venray startte ze een traject bĳ Kruidvat.
Filiaalmanager Esther Rutten (rechts op de foto) zoomt zoveel mogelĳk in op Bette’s competenties en de
mogelĳkheden om deze optimaal in te zetten. Dat werkt zo goed dat Bette nog voor beëindiging van haar
dienstverband bĳ NLW Groep, doorstoomt naar een reguliere baan bĳ Kruidvat. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

ADVERTENTIE W E E K
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Goud voor Luc van Horen

Grashoek zwaar in degradatiezorgen

Paardensportvereniging De Cavaliers uit Panningen behaalde in
het weekend van zaterdag 15 en zondag 16 februari goud op het
regiokampioenschap springen voor paarden. Dit vond bij manege
De Vosberg in Panningen plaats en werd georganiseerd door
De Maasruiters uit Kessel.

In de degradatiekraker op sportpark de Dreef in de Sint Jozef Parochie Deurne heeft het eerste herenvoetbalteam van SV Grashoek op zondag 16 februari tegen SJVV een ontluisterende 3-1 nederlaag geleden.
De thuisclub was over alle linies de
baas. Grashoek had een zwakke start.
Al na 5 minuten kreeg Mark van Lierop
van SJVV na knullig balverlies de bal
op een presenteerblaadje en tikte hij
de 1-0 binnen. Langzaam hervond
Grashoek zich wat in het spel met een
paar goede aanvallende acties van
Raoul Bennenbroek, maar meer dan
twee hoekschoppen leverde het niet
op. De gelijkmaker liet op zich wachten tot in de 43e minuut. Raoul liet
een vrije trap neerdalen voor het doel

van de thuisclub. Chris Hunnekens
schoot via een verdediger de bal achter doelman Mario van Grunsven, 1-1.
Een mooie opsteker vlak voor de rust.
Wie gedacht had dat de Grashoek na
de pauze voor de volle winst zou gaan,
kwam bedrogen uit. Het was SJVV die
het initiatief nam en niet meer uit
handen gaf. SJVV-doelman Mario van
Grunsven kreeg amper meer te verwerken. Na exact een uur wedstrijd
kwam SJVV bij een spelhervatting
opnieuw op voorsprong. Een corner

werd door Koen Kuunders achter Koen
gewerkt, 2-1. Grashoek was niet in
staat om er een extra schepje bovenop
te doen. Beide ploegen wisselden drie
keer. Dit bracht geen verandering in
het spelbeeld. In de 87e minuut schoot
Wout Munsters van SJVV met een mooi
schot naar 3-1 en drie kostbare punten.

Tekst: Piet Spee,
voetbalvereniging Grashoek

Overwinning voor Helden in
winderig Baarlo
De titel Limburgs kampioen springen in de klasse Z ging naar Luc van
Horen met High Fidelity (foto). In de
klasse L behaalde Linda Peeters een
elfde prijs met Gentlemen.
Op zaterdag nam Damaè Hanssen
deel aan een springwedstrijd bij
de Peelbergen in Kronenberg.
Daar behaalde ze met Zero Z een
vierde prijs in de klasse B. Op zondag

werd er daarnaast nog dressuur verreden in de Mortel. Kelsey van der
Spek wist daar twee keer de overwinning in de klasse DE-B te behalen
met Dakar. Bij de paarden behaalde
Sien Janssen twee keer een vierde
prijs in de klasse B met Jojo.
Tekst en beeld: paardensport
vereniging De Cavaliers

Doordeweekse nederlaag
De Flatsers
Het doordeweeks beugelen verliep dinsdag 11 februari niet zo goed
voor het eerste beugelteam van beugelvereniging De Flatsers uit
Baarlo. Het werd 3-2 in en tegen het Brabantse Hoogeloon.
Piet Geurts begon nog wel zeer
voortvarend, door de eerste partij ruim te winnen van Adriaan van
Heijst. Op twee begon invaller Piet
Hendrix met een misser op de ring,
maar in de partij bleek Bert Mollen
net iets gelukkiger dan Piet. Die had
moeite met de snelle baan, maar
liet verder toch een redelijke partij zien.
Roy begon zijn partij zelfs met twee
missers op de ring, maar tegenstander Gerrit Bullens profiteerde hier
niet optimaal van. Zodoende kreeg

Roy de kans om de partij alsnog in
zijn voordeel te beslissen. Op vier
begon Henk wel goed, maar een
boogbal op de ring mislukte volledig en Wim van de Broek greep zijn
kans en won de partij.
In de sluitpartij kon Marc geen vuist
maken tegen Toon Somers. Hij beugelde net iets beter en slimmer
dan Marc en daarom was de kleine
nederlaag terecht.

De topper in de 3e klasse C tussen Baarlo en Helden op zondag 16 februari is gewonnen door Helden. Dankzij
de 2-1 zege namen de Heldenaren de tweede plek van Baarlo over en is de ploeg de voornaamste uitdager van
koploper Sparta’18.
Nadat het senioren- en jeugdtrio van
carnavalsvereniging De Kook acte de
présence gaf bij de aftrap van het
duel, kon de strijd om plek 2 losbarsten. Helden was voor de rust, mede
gesteund door de wind, de meest
gevaarlijke ploeg. Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers op
voorsprong toen Edwin Heuvelmans
zich goed vrij kapte in het vijandelijke
strafschopgebied en daarna Tim Pilon
een niet te missen kans bood.
De voorsprong bleef staan tot de rust

maar hield na de thee niet lang stand.
Doelman Nick Bouten had nog een
antwoord op een kopbal van Matthijs
de Vogel, maar Sander Gulev was er
als de kippen bij om de gelijkmaker
binnen te schieten. Helden wist zich
echter goed te herpakken en zag Tren
Giesen opnieuw een voorzet van Edwin
Heuvelmans tot doelpunt promoveren,
1-2.
Op een stormachtig sportpark werden
alle zeilen vervolgens bijgezet om de
driepunter over de streep te trekken en

dat lukte. Arman Melkonjan had nog
een goede mogelijkheid op de gelijkmaker maar miste. Aan de andere kant
hadden Freek Kessels en Gilian de Bruijn
de wedstrijd op slot kunnen gooien
maar faalden daar ook in, waardoor het
bij 1-2 bleef en Helden de tweede plek
overnam van de Baarlonaren.

Tekst: Geert Metsemakers, voetbal
vereniging VV Helden en Len Gielen,
voetbalvereniging VV Baarlo

JC Helden: vijf Limburgs kampioenen
Vijf leden van Judoclub Helden zijn zondag 16 februari Limburgs kampioen geworden op het kampioenschap
voor jeugd tot 18 jaar in Roermond.

Tekst: Piet Geurts,
beugelvereniging De Flatsers

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbiedingen geldig van 13 februari t/m 4 maart 2020
Goulashsoep
€ 6,50 per liter
Ossenstaartsoep € 5,00 per liter
Zuurvlees
€ 12,50 per kg
Ragout
€ 12,50 per kg
Goulash
€ 12,50 per kg

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

Met vijf titels wist Judoclub Helden de
meeste kampioenen binnen te halen
op het kampioenschap. Eerste plaatsen waren er voor Noa Janssen,
Isis van Dril, Barbara Konings,
Aron Theunissen en Diego Coopmans.
Isis wist met sterk judo drie partijen
mooi te winnen. Barbara won tweemaal overtuigend met een armklem.
Aron Theunissen en Diego Coopmans

waren eveneens erg lekker op dreef
en wonnen drie partijen op ippon.
Tweede plaatsen waren er voor Kevin
Janssen, Owen van Dijk en Lenn
Dirckx. Ook deze drie heren lieten
weer mooi judo zien. Het brons was
ervoor Brent Schuijers, Eefje Moors
en Joris Verstappen. Iedereen die het
podium heeft behaald, heeft zich
geplaatst voor het Nederlands kam-

pioenschap in Den Haag op zondag
29 februari.
Lucas Colbers en Lennard van den
Hoogen judoden goed, maar wisten,
mede door andere clubgenoten, niet
het podium te bereiken.

Tekst en beeld: Mark van der Linden,
Judoclub Helden
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Beter met kansen omgegaan

Zeperd voor Egchel
Het eerste herenvoetbalteam van sportvereniging Egchel liep
zondag 16 februari tegen een zeperd op. Op het stormachtige
sportpark Hagerhof in Venlo-Zuid leden de oranjehemden een
forse 6-2 nederlaag tegen Kwiek Venlo. En dat na drie overwinningen op rij dit kalenderjaar.
Een complete offday verklaart de
uitslag. Weinig tot niets lukte bij
Egchel. Je hebt zo van die dagen.
Arbiter van dienst was de heer
Wijsman die een prima wedstrijd
floot. Het begin was nog veelbelovend, maar na een kwartier stond
Egchel toch al met 1-0 achter door
een mooie uithaal van Hicham
Mekrani. De partij ging redelijk
gelijk op, maar Kwiek profiteerde
van onvoldoende uitverdedigen
aan Egchelse zijde zodat de rust
inging met een hopeloze 4-0 achterstand middels 3 treffers binnen een kwartier door wederom
Hicham Mekrani, Fatih M’kaouar
en Mertcan Ardahanli.
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Koningslust verslaat nummer twee
Op een bijzonder winderige zondag 16 februari mocht het eerste herenvoetbalteam van VV Koningslust thuis
proberen om sportvereniging EMS uit Roermond, de nummer twee, punten af te snoepen. Bij vorige ontmoetingen waren de teams aan elkaar gewaagd, maar toen deed EMS niet mee voor de titel. Dit keer werd het 2-0
voor de thuisploeg.

Na de thee was het zaak om de
score niet verder te laten oplopen. Beide ploegen kregen wat
kansen en scoorden elk nog twee
keer. Paul Ververgaert met een
solo en Luuk Timmermans uit een
corner zorgden voor de Egchelse
doelpunten, Fatih M’kaouar en
Hakim Aknaf voor die van Kwiek.
Eindstand 6-2. Een wedstrijd om
heel snel te vergeten. Na het carnavalsweekend de draad weer
oppakken met een thuiswedstrijd
tegen RKSVN Neer.

Tekst: Thijs Joosten,
sportvereniging Egchel

Verdienstelijke overwinning
De Treffers
Het eerste beugelteam van De Treffers uit Maasbree speelde zaterdag 15 februari tegen De Lustige Spelers 1 uit Olland. Maasbree ging
er met een verdienstelijke overwinning vandoor, 3-2.
Joris Wijnen mocht het opnemen
tegen Frans van Esch. Het ging gelijk
op. Joris wist zich mooi voor te spelen en kwam daardoor twee punten
voor. In het vervolg van de partij
wist Joris zijn voorsprong te behouden en won overtuigend met 30-26.
Jo Hendrix speelde als tweede
tegen Jurre Verhagen. Jo speelde
een goede wedstrijd, maar flatste helaas twee keer op de beugel.
Jurre maakte hier dankbaar gebruik
van en won de partij met 24-30.
Hem Hendrix stond als derde aan
de lat en mocht het opnemen tegen

Rozé van Weert. Hem speelde een
sterke wedstrijd, gaf Rozé geen
kans en won verdiend met 30-26.
Als vierde mocht Guido Sonnemans
aantreden tegen Theo van Weert.
Guido wist de weg naar de ring
moeilijk te vinden en verloor dan
ook de partij met 22-30.
Jac Lintjens tegen Theo
Timmermans in de laatste partij,
Jac speelde een gecontroleerde
wedstrijd en gaf Theo geen ruimte.
Hij won de partij met 30-22.

Het waren de mannen van EMS die
sterk uit de startblokken kwamen en
hun eerste kopbal net naast zagen
gaan. Gevaarlijke voorzetten volgden
elkaar op, vooralsnog zonder resultaat. Een vrije trap van EMS werd
gepareerd door goalie Mick Berkers,
die even later een schot van EMS over
zag gaan. Daarna was het dan toch
Koningslust dat van zich deed spreken, maar ze troffen geen doel.
De tweede helft begon met kleine

kansjes voor EMS, maar het was
Bram Rongen die eerst nog wat
plaagstootjes uitdeelde en uiteindelijk Roel Ghielen wist te vinden.
Laatstgenoemde rondde prima af
en tekende zo voor de 1-0. EMS gaf
niet op en creëerde enkele kansen.
Roel Ghielen meldde zich even later
alleen voor de keeper, maar zijn schot
ging naast. Met een voorzet van Ivo
Schers wist hij daarna beter raad,
2-0. EMS bleef het daarna nog probe-

ren, maar Mick Berkers hield het doel
schoon. Ook de EMS-goalie wist de
stand op 2-0 te houden.
Hoewel EMS de het betere van het
spel had, was het Koningslust dat
beter met zijn kansen omging en zich
zo steviger vestigde in de middenmoot.
Tekst: Hans Pollaart,
voetbalvereniging Koningslust.
Beeld: Peter Janssen

Tekst: Guido Sonnemans

Op weg naar Final Four

Moeizame zege Herpertz
Bevo Hc
Het eerste herenhandbalteam van Herpertz Bevo Hc uit
Panningen heeft door een zwakke tweede helft bij hekkensluiter
HC Atomix uit het Belgische Haacht slechts met 27-26 gewonnen.
De Panningse ploeg ontsnapte aan een nederlaag.
Bevo begon overtuigend aan de
wedstrijd. Met goed spel bouwde
de Panningse ploeg aan een ruime
voorsprong. Bij de rust leidden
de mannen van trainer Jo Smeets
met 17-12. In de beginfase van de
tweede helft werd de voorsprong
uitgebouwd tot 20-14. Plotseling
begon de geoliede machine te
haperen. De ploeg miste aanvallend vele kansen. Bevo hielp de
Belgen terug in de wedstrijd. De
malaise aan Panningse zijde werd
het best onderstreept door het feit
dat Bevo tien minuten niet scoorde.
Atomix kwam terug tot 20-19. Deze
grote inzinking was onverklaarbaar.
Tot overmaat van ramp wist Atomix
tien minuten voor tij langzij te
komen, 24-24. De Belgen leken op

weg naar een stunt. In de slotfase
had Bevo zich hersteld. Drie minuten voor tijd had Bevo de zaakjes
weer op orde. De ploeg leidde met
27-24. De Belgen maakten in de
slotminuten de achterstand bijna
goed. Met de 27-26 zege ontsnapte
Bevo aan een dure nederlaag.
Na de slechtste wedstrijd van dit
seizoen kan Bevo op weg naar
de Final Four zich geen missers
permitteren. Bevo ontmoet nog
Quintus in de kwartfinale van de
beker en krijgt Houten op bezoek
in Panningen. Deze wedstrijd moet
gewonnen worden. Bevo heeft
plaatsing voor de Final Four nog
steeds in eigen handen.
Tekst: Mat Nellen

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

Assistent Teelt
De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• gewasverzorging- en bescherming;
• gegevens verwerken en instellen in klimaatcomputer;
• teeltinstructies geven aan je collega’s.
Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en
ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo-diploma of een mbo+/hbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met teelt van paprika’s en/of bereidheid om
zich hierin verder te willen ontwikkelen;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift en beheersing van de Engelse taal
in woord. Duits en Pools is mooi meegenomen.

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

Prins Rens en prinses Nele Egchel
ander. Dan weet je dus altijd wat hij
vindt of denkt.
Nele: Vliegen lijkt me supercool omdat
ik dan naar een ander land kan vliegen.
En ik wil wel eens kijken hoe het er
daarboven uit ziet.

Welke herinnering bezorgt jullie
kippenvel?
Rens: Met onze receptie toen wij het
cadeau van prins Christiaan I en adjudant Johan kregen. Dat is namelijk een
geheel verzorgd dagje Efteling.
Nele: Aan de receptie in ‘Kepèl’ heb ik
een heel mooie kippenvelherinnering.
Laat op de avond stond ik midden in
een kring met alle Kemphazen om mij
heen met het liedje Vrinde van Frans
Pollux. Papa was zo trots en emotioneel en we pinkten samen een traantje
weg. Zo mooi.

Wat is het beste advies dat jullie
ooit hebben gekregen?
Rens: Leef gelukkig en doe dingen die
je zelf wil en niet wat iemand anders
van jou wilt.
Nele: Dat ik in mezelf moet geloven en
dat ik het kan.

Wat is de laatste foto die jullie
hebben gemaakt?
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Rens Verheijen en
Nele Verhaegh
allebei 1x11 jaar
Egchel
IKC De Kemp

Hoe was het om tot prins en
prinses te worden gekozen?
Rens: Super, ik had het niet echt
verwacht. Ik schrok echt toen ze
een cadeautje gaven en daarin de
steek van de ‘vastelaovend’ zat. Het
was geweldig!
Nele: Superleuk, want dit is echt
een droom die uitkomt. Toen ze het
mij vroegen, moest ik er bijna van
huilen.

Hoe hebben jullie dit geheim
kunnen houden voor vriendjes
en vriendinnetjes?
Rens: Ik heb geprobeerd als het
over de vraag ging wie er prins of
prinses zou worden, gewoon mijn
mond te houden of gewoon weg te
lopen.
Nele: Ik heb het tegen niemand
verteld. Als ze er over praatten, dan
deed ik gewoon mee en dat ‘liegen’

ging me goed af.

Naar welke carnavalsactiviteit
kijken jullie het meeste uit?
Rens Ik heb erg zin in de optocht om op
de prinsenwagen te staan. Daar kijk ik
echt naar uit.
Nele: Alles. Ik vind alles leuk en ik
ga samen met jeugdprins Rens, prins
Christiaan I, adjudant Johan en alle
Kemphazen van iedere activiteit een
feestje maken om nooit meer te vergeten.

Welk liedje hoort bij jullie
‘vastelaovend’?
Rens: Ik vind ‘Wacht neet op later’
van Prins & Aod Prinse Graashook een
geweldig nummer.
Nele: ‘Doorgoon!’ van Springlaevend,
omdat je daar lekker op kunt hossen en
springen.

Wat eten jullie het liefste deze
‘vastelaovend’?
Rens: Frietjes met een lekkere snack
eet ik graag met deze dagen.
Nele: De lekkerste frietjes met zijn
allen eten bij Bej Manders in Egchel

Wat zijn jullie taken deze
‘vastelaovend’?
Rens: De tent op zijn kop zetten en
voorop lopen in de polonaise.
Nele: In één woord: knallen!

Wat betekent de ‘vastelaovend’
voor jullie?
Rens: Samen feesten met vrienden
en natuurlijk (te) laat naar bed. s’
Ochtends weer vroeg op, want wakker
ben ik dan toch. Met andere woorden:
supermoe worden.
Nele: De ‘vastelaovend’ zit bij ons thuis
in ‘ut blood’. Ik vier al mijn hele leven
‘vastelaovend’ met mijn ouders, familie
en vrienden. Dus voor mij is het samen
zijn en samen de tent op de kop zetten.

Welke superkracht zouden jullie
graag willen hebben?
Rens: Gedachten lezen lijkt me wel
wat.
Nele: Ik wil wel kunnen vliegen.

Hoe zouden jullie die
superkracht gebruiken?
Rens: Als ik gedachten zou kunnen
lezen, dan weet je veel meer van een

Rens: Ik knip nooit foto’s. Ik laat andere
mensen meestal foto’s maken en laat
ze dan doorsturen.
Nele: Ik maak de hele dag door filmpjes en foto’s voor op TikTok en
Snapchat. Mijn laatste is een selfie met
een snapchatfilter.

Waar zijn jullie het meest trots op?
Rens: Op mijn leven. Op wat ik allemaal
al heb bereikt en wat ik nog wil doen.
Nele: Ik ben trots en dankbaar voor
alles wat ik mag en heb. Er zijn veel
kindjes die niets hebben.

Wat vinden jullie het
leukste aan jezelf?
Rens: Ik ga makkelijk met andere mensen om.
Nele: Ik ben een spontane en gezellige
meid die makkelijk vrienden maakt.

Waar dagdromen jullie
het meest over?
Rens: Meestal over een spelletje op de
tablet, want dat doe ik toch wel het
liefst. Gamen.
Nele: Ik denk aan leuke mensen en dingen die ik nog wil gaan bereiken.

vintage • industrieel • brocante
VACATURE: ALGEMEEN MEDEWERKER EVERTSOORD

Je voert schoonmaakwerkzaamheden
en andere huishoudelijke taken uit.
Daarnaast bereid je eenvoudige
maaltijden en zorg je ervoor dat gasten
deze op tijd en correct ontvangen. Je
controleert (technische) voorzieningen
en verzorgt waar nodig eenvoudige
technische handelingen.

2

2.500lomop
kring

2 verblijven in Evertsoord
Basic maar modern
In totaal 260 bedden
Voor school | sport | muziek

www.groepsgebouw.nl/werkweek

www.groepsgebouw.nl/vacatures

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak
J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Hoi

Column

Wie is de Mol?
Misschien is het je al opgevallen, maar het is weer Wie is de
Mol?-tijd. Voor de mensen die
het niet kijken en er misschien
nooit iets over gehoord hebben: het is kortgezegd een
programma waarin een aantal
kandidaten opdrachten doen
om geld te verdienen voor de
pot. Ook proberen ze de mol
onder hen te ontmaskeren.
Degene die de mol ontmaskert,
wint dan het verdiende geld
van alle opdrachten.
Nu gaat het de kijkers natuurlijk
niet om het geld winnen, maar
om de mol. Ieder jaar proberen
we weer uit te zoeken wie het
is. Zelfs als ik het zelf niet zou
kijken, zou ik weten dat het weer
op de tv is. Om me heen hoor
ik de laatste weken weer vaak
mensen praten over het programma, vooral over wie iedereen verdenkt natuurlijk. Maar ik
kijk het wel, al sinds een paar
jaar.

Ik word elk jaar
een beetje beter
in raden

Ik vind het hartstikke leuk om
in deze maanden van het jaar
voor de tv te zitten met het
gezin en Wie is de Mol? te kijken. Ik vind het ook wel grappig om te zien hoe ik toch wel
elk jaar een beetje beter word in
het raden wie de mol is. Niet dat
ik er deze keer veel van lijk te
weten, helaas. Alle mensen die
ik zeker niet verdacht vond, zijn
er nu al uit. Dus nu blijft er een
beetje een groep over vol mensen waarvan ik vind dat ze bijna
allemaal wel iets van de mol
weg hebben. Het zal natuurlijk
wel leuk zijn als het me gaat lukken om het te raden binnen de
komende overige weken. Maar zo
niet, dan vind ik het eigenlijk ook
wel prima.
Voor nu is het eigenlijk alleen
afwachten wie er steeds uitgaat,
want dat gebeurt natuurlijk ook
‘elke’ aflevering. Hoe dan ook, ik
moet nu gaan stoppen, want Wie
is de Mol? begint en dat wil ik
natuurlijk niet missen.

Lisa

2002 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders
De burgemeester die meeloopt in de carnavalsoptocht, de agent die in de feestzaal een biertje drinkt of de burgemeester die een conference
geeft. Kan dit wel?
Ook mensen die in het dagelijks leven een
voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval
en dat is hun goed recht. Waarom zouden zij
ook niet eens de boel de boel mogen laten?
Tijdens deze drie dagen gelden nu eenmaal
andere regels. Je drinkt gezellig een biertje
met je docent aardrijkskunde terwijl de wethouder verkleed als clown in de polonaise

meeloopt. Het is allemaal wat informeler en wat
maakt het dan uit als de burgemeester enigszins
aangeschoten een dansje maakt? Aan de andere
kant: wie een publieke functie vervult moet daar
altijd aan denken, ook tijdens carnaval. Zeker in
deze tijd waar iedereen een smartphone heeft en
er zomaar gênante foto’s op Facebook of Twitter
geplaatst kunnen worden. Als je als wethouder

een glaasje op hebt en een onverwachte wending
leidt tot een crisis, is deze persoon dan nog wel in
staat om zijn of haar functie uit te voeren?

Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders. Wat vindt u?

Bespreking poll week 07

Meer controles in 30-kilometerzones
Als het aan 57 procent van de stemmers op onze poll van vorige week ligt, gaat de politie veel meer controleren in 30-kilometerzones in de
gemeente. Er zijn nog veel meer plekken in de gemeente waar mensen stelselmatig te hard rijden, terwijl 30 kilometer is toegestaan, stellen
enkele stemmers op onze poll. Zoals in Grashoek, laat Shirley Alards weten. “Ja, in Grashoek op de Roomweg en Helenaveenseweg. Kom daar
maar eens controleren. Daar kunnen jullie er vast meer dan zes op de bon zetten, zoals laatst in Egchel.”
Toch ligt volgens anderen het probleem niet
alleen bij de snelheid. “Veel wegen voldoen
niet aan de inrichting die hoort bij een 30-kilometerzone”, stelt Lars Hoebers op Facebook.

CDA Peel en Maas

“Alleen bebording is niet genoeg. De wegbeheerder is dus eerst aan zet. Pas daarna zou je moeten
handhaven.” Daar is Aron Muijsenberg het mee
eens: “Eerst maar eens de wegen goed in laten rich-

ten door de wegbeheerder.” Sjaak-Angèle van Laer
heeft een andere suggestie: “Misschien weer verkeerspolitie invoeren of handhavers van of namens
de gemeente inzetten.”

De sociale agenda van Limburg
Onlangs lag de sociale agenda in het Limburgs parlement voor. Dat is het beleid vanuit de provincie waarin we
de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Limburgers in een kwetsbare positie vergroten en hun kans op
participatie in de samenleving verbeteren. Een hele mond vol.
In grote lijnen waren we akkoord
met dit voorstel. Oog hebben voor
elkaar, een samenleving waarin
iedereen mee kan doen en initiatief
wordt beloond. Dat is de lat waarlangs we als CDA het uitvoeringskader sociale agenda gelegd hebben.
Op initiatief van CDA Limburg is een
motie aangenomen die betrekking
heeft op eenzaamheid voor ouderen. Het gaat niet alleen om vitaal

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

meedoen, maar ook om vitaal zijn.
Wij vinden dat je als mens, zeker
op hoge leeftijd, voldoende van
waarde bent door er gewoon te
zijn. Je vitaliteit wordt niet alleen
bepaald door mee te doen aan activiteiten, maar juist door zingeving
te ervaren. Het gevoel hebben dat
je er toe doet. En dat is een zaak
en verantwoordelijkheid van ons
allemaal. Wij zien hier in Peel en

Maas genoeg initiatieven die ouderen die kwetsbaar zijn helpen om
een waardige oude dag te beleven.
Door middel van de motie hebben
we opgeroepen dat juist ook de
kleine initiatieven bij de provincie
gehoor vinden en op (financiële)
steun kunnen rekenen.

Marlou Absil, statenlid

Energietransitie

Onlangs organiseerde de provincie een kennisdag over energietransitie waar ervaringen en ideeën werden besproken. Heel nuttig en
leerzaam. Wat niet aan de orde kwam, was de vraag wat er moet veranderen in onze manier van samenleven, produceren en
consumeren, wil de energietransitie daadwerkelijk tot stand komen.
Een recente Vlaamse studie behandelt zes grote sociaaleconomische
omwentelingen die nodig zijn voor
een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Zes omwentelingen waaraan
we ook lokaal een steentje kunnen
bijdragen. Eén: in plaats van een
blind geloof in de private sector,
hebben we een sterke overheid
nodig die grootschalige investeringen doet in onder meer energievoorziening, openbaar vervoer,
publieke huisvesting en innovatie.
Twee: In plaats van de ieder-voorzich-filosofie moeten we meer zaken

collectief aanpakken. Mobiliteit,
huisvesting, samendoen met consumptiegoederen en collectieve
(energie)voorzieningen. Drie: collectief eigendom van grond en grondstoffen; meer eigenaarschap en
zeggenschap in coöperatief opgezette bedrijven. Vier: sociaaleconomische gelijkheid is essentieel
voor een doortastend en gedragen
klimaatbeleid. Ongelijke samenlevingen zijn minder in staat om ecologische problemen aan te pakken
in het algemeen belang. Vijf: minder kwantitatieve groei kan goed

samengaan met meer levenskwaliteit. Een circulaire economie heeft
minder grondstoffen nodig en een
hersteleconomie zorgt voor minder
consumptie-uitgaven, minder afval
en minder CO2-uitstoot. Zes: solidariteit tussen landen is nodig, want
elk land moet meedoen om klimaatchaos te vermijden. Er is een
Nieuwe Internationale Economische
Orde nodig die ontwikkelingslanden ruimte geeft zich op een sociaal
rechtvaardige manier te ontwikkelen. Ook in Peel en Maas kunnen we
bijdragen leveren aan deze omwen-

telingen. Te beginnen met het volop
ondersteunen van energie-coöperaties. Burgers informeren en ‘meenemen’ is onvoldoende en participatie
wordt pas echt als de gemeenschap
eigenaar is, liefst voor 100 procent.
Technologische vindingrijkheid en
bestuurlijke samenwerking blijven daarbij nodig, maar een sociaal rechtvaardige aanpak mag niet
ontbreken.

Annigje Primowees, Frits Berben,
Raf Janssen,raadsleden

Pastoraaltje

Column

Vastelaovend
Als geboren Twentenaar ben ik
niet zo’n carnavalsvierder. Al zijn
er echt wel Tukkers die zich in het
carnavalsgedruis storten. Maar ik
sta liever, veilig en vertrouwd, met
een best wel bont kazuifel in de
kerk op het altaar, dan dat ik in een
bont ‘vastelaovendpekske’ in de
optocht loop.
Maar ik gun het anderen heel
graag, die dagen van onbekommerd plezier. Even weg uit de
sleur of de zorgen van alledag.
Prachtig is bovendien dat met carnaval iedereen gelijk is. Er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
rangen en standen, oud en jong.
Prachtig als mensen het masker
van gewichtigheid en keurige burgerlijkheid afzetten, om samen
plezier te maken.
In het noorden denkt men dat
carnaval de tijd is om je te buiten te gaan aan drank en seks,
en dat met carnaval met alles en
iedereen gespot wordt. Wat het
eerste betreft is dat zeker niet de
bedoeling en ook geen algemeen
gebruik. Wat de spotternij betreft:
met carnaval wordt van alles op de
hak genomen; de status van instituties en autoriteiten wordt met
humor gerelativeerd. Maar afbrekende kritiek en negatieve spot,
een ‘roast’ zoals dat tegenwoordig
heet, hoort niet bij de geest van
carnaval.
Je hoort weleens klagen dat er
mensen zijn die je met carnaval
om de nek hangen, maar je daarna
niet meer zien staan. We ervaren
dat dan als niet oprecht. Natuurlijk,
alcohol kan een hoop losmaken in
een mens, maar het zou toch zo
moeten zijn dat carnaval het goede
in ons los maakt.
Carnaval, of beter ‘De
Vastelaovend’, past in Limburg,
vanouds getekend door het katholieke geloof. Dat betekent: geniet
van het leven, maar zorg dat ook
anderen kunnen genieten. En er
zijn met deze dagen ook mensen
die dat niet kunnen: ernstig zieken, eenzamen, hoogbejaarden,
bedroefden, mensen die weinig
te besteden hebben, en ook de
mensen in wiens traditie carnaval
echt niet past. Dat we ook hen niet
vergeten! Ook dat hoort bij een
mooie vastelaovend als aanzet tot
de vastentijd, waar het aankomt
op bezinning, soberheid en eerlijk delen, als voorbereiding op het
Paasfeest.

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.

pastoor Peter van der Horst
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GEMEENTE PEEL EN MAAS
ORGANISEERT I.S.M. CV DE KOOK BAOLDER

Kos Erger

Entree gratis

Programma

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

17.50 - 18.05 uur
Ontvangst verenigingen in Baarlo

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

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

18.10 - 18.20 uur
Ontvangst reguliere bezoekers

s
Alaaf Airline
Toddezèk

vanaf 21.00 uur
Programma De Kook Baolder

VRIJDAG 21 FEBRUARI 17.50 UUR
ZAAL UNITAS/HABETS IN BAARLO

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

BJORN
& MIEKE

Feestlocatie: Wilhelminastraat 11A in Baarlo

Vastelao!vend
same
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gemeente

nieuws

week 08 / 20 februari 2020 / Informatie van en over de gemeente

Aangepaste openingstijden
i.v.m. Carnaval
Huis van de Gemeente
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag gesloten*.
*Uitsluitend voor het aangeven van geboorte of overlijden op maandag 24 februari én
dinsdag 25 februari kunt u terecht van 9.00 tot 10.00 uur.
Bibliotheek
• Vrijdag 21 februari tot 13.00 uur geopend.
• Zaterdag 22 februari, maandag 24 februari en dinsdag 25 februari de gehele dag
gesloten.
Vorkmeer - Wegwijzer
• Vrijdag 21 februari geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur
• Maandag 24 februari, dinsdag 25 februari én woensdag 26 februari gesloten.

Pachtgronden
De gemeente Peel en Maas gaat enkele percelen landbouwgrond opnieuw in pacht
uitgeven. Deze percelen worden via openbare inschrijving -tegen vooraf vastgestelde
pachtvergoedingen- uitgegeven.

Basisregistratie Personen

Besluit ambtshalve opnemen
adresgegevens in de BRP
Het college van Peel en Maas heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten omdat uit een ingesteld onderzoek geen uitsluitsel
is verkregen over de huidige verblijfplaats.
Naam
Aydin
Ayob Sabri Yousif Sindy
Bakos
Ceobanu
Deptuła
Eidėjus
Juškevičius
Karavelov
Kruk
Landziński
Mocanu
Poczók
Šiurkus
Tihan
Vazgys
Wrona

Voorletters
H.
I.
L.P.
G.
E.
M.
B.V.
S.J.
D.
M.
B.
M.
I.
M.
F.W.

Geb. datum
16-09-1975
15-10-1980
09-06-1961
10-06-1993
19-05-1969
18-01-1991
25-01-1973
04-02-1975
15-02-1984
24-04-1991
02-08-1989
14-05-1981
02-07-1986
20-01-1990
29-08-1982
19-04-1998

Besluit ambtshalve opname vertrek naar ‘land’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
Inschrijving
• Inschrijven kan tót uiterlijk vrijdag 21 februari 15.00 uur.
• U kun het inschrijfformulier inleveren op het Huis van de Gemeente,
Wilhelminaplein 1, 5981 CC in Panningen.
Gunning
• Opening enveloppen en gunning door het college van Peel en Maas vindt
in week 9 (24 tot 28 februari) plaats en de gunning wordt aan de inschrijvers
bekend gemaakt.
Kavelwinkel
Op www.peelenmaas.nl/kavelwinkel > ‘Pachtgronden’ vindt u het inschrijfformulier en
informatie over de aangeboden pachtgronden.

Naam
Karankiewicz

Voorletters
M.R.

Geb.datum
28-11-1986

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons
indienen. Dat doet u binnen zes weken na de datum van dit besluit. Daarmee voorkomt u d
at wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. U stuurt uw bezwaar naar: het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 7088, 5980 AB Panningen

Milieupark gesloten
Het Milieupark is gesloten met carnaval op maandag 24 februari.

Afvalinzameling met Carnaval
Gemeente Peel en Maas feliciteert
Gemeente Peel en Maas feliciteert
de Gebroeders (Koen en Bas) Janssen met
de Gebroeders (Koen en Bas) Janssen met
het winnen van de Gouden Loeki 2019
het winnen van de Gouden Loeki 2019

Tijdens de carnaval is er geen afvalinzameling. De inzameldag van maandag gaat
naar de zaterdag ervoor. De andere dagen worden allemaal een dag opgeschoven.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Geplukt

Ingrid Janssen Helden
Zo net voor de ‘vastelaovend’ konden we geen beter persoon kiezen om te plukken dan Ingrid Janssen (50) uit Helden. Haar zelfgemaakte
‘pekske’ hangt al klaar, het LVK werd al bezocht en het idee voor de optocht is uitgewerkt. Buiten de ‘vastelaoveskriebels’ om is de geboren
Panningse werkzaam bij bakker Jacobs in Panningen en actief voor verschillende verenigingen in Helden.

Een taak die niet veel vrouwen in de
regio bekleedden. “Ik was al vaak op
het voetbalveld vanwege de twee voetballende zoons en een man die jeugdleider is. Op een gegeven moment
hebben ze me gevraagd of ik niet misschien wat meer wilde betekenen voor
de vereniging. Dat leek me wel leuk.”
In haar rol als wedstrijdsecretaris
laat ze de verschillende teams weten
wanneer een wedstrijd wordt afgelast, plant ze oefenwedstrijden in en
regelt ze nieuwe datums als dat nodig
is. “Ik moet zeggen dat mijn taken de
laatste jaren makkelijker zijn geworden door het gebruik van de KNVB-app
en WhatsApp. Ik word nog wel eens
uit bed gebeld op zaterdagochtend,
maar dat is nog maar zelden. Ik hoef
niet meer iedere week naar de club.”
Alleen als haar zoon thuis speelt,
gaat ze nog kijken. Voor de rest wordt
het aandeel voetbal vooral ingevuld
met het thuis kijken op de televisie.
“Ik vind het heerlijk om voetbal te
zien. Dat is al zo sinds Twan bij het
tweede van SV Panningen speelde.
Daar hadden we een groepje met aanhang met wie we altijd gingen kijken.
Die dames, en hun partners, zien we
nog ieder jaar om bij te praten.”

Regelaar

Voor Ingrid is de mooiste tijd
van het jaar weer aangebroken.
Al weken voor de ‘vastelaovend’
begint het voor haar met het oefenen van de nieuwe liedjes, het
maken van de ‘pekskes’ en het
bezoeken van verschillende carnavalsactiviteiten. “Wij zijn echte
vastelaovesvierders inderdaad”,
vertelt ze. Naast Ingrid gaat het
dan om man Twan en zoons Melle
(21) en Tieme (17). “De kinderen
vinden het ook geweldig”, vertelt
ze. “De jongste is drie jaar geleden jeugdprins geweest in Helden.

Ik ken veel liedjes, maar hij kent ze
allemaal van voor tot achter. Die twee
hebben het dan ook met de paplepel
naar binnen geschoven gekregen.”
Om de nieuwste liedjes echt goed te
leren kennen, gaat Ingrid al jaren naar
het LVK. Verder staan de evenementen
Bonte Boete Belaeving in Panningen
en de Heldense optocht rood omcirkeld in de agenda. De eerste omdat
het een ‘soort Venlose Zoepkoel
is, maar dan met meer bekenden’.
De tweede omdat Ingrid al jaren meedoet aan de tocht. “We hebben een
groepje met allemaal geen geboren

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Janssen van de Ninnesweg
Ingrid voelt zich wel helemaal thuis in
Helden, maar ze werd er niet geboren.
Haar roots liggen op de Ninnesweg
in Panningen. “Eén van de velen van
Janssen van de Ninnesweg”, noemt
ze het zelf. Nadat ze trouwde met
Twan, bleef haar achternaam hetzelfde. Die heet namelijk ook Janssen,
maar is geen familie. “Het is dus
Ingrid Janssen-Janssen. In ons eerste e-mailadres hadden we dan ook
Janssenkwadraat staan”, lacht ze.
Het integreren in Helden lukte Ingrid
uitstekend. Ze nam zitting in de ouderraad op de basisschool waar Tieme

TE HUUR
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Heldenaren die elkaar hebben gevonden tijdens carnaval. Vanwege de
kinderen kwamen we hier in Helden
elkaar tegen en hebben we jaren
geleden besloten mee te doen met de
optocht en dat doen we nog steeds.”

Oplossing vorige week:
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Te huur vanaf 1 maart en
volledig betegelde ruimte van
12 bij 8,5m te gebruiken als
werkruimte/opslagruimte en
een ruimte van 2,5 bij 12m.
Meer informatie op te
vragen bij L. Broekmans,

Telefoon: 06 - 40 04 67 82

en Melle naartoe gingen en bij beide
buurten waar ze met Twan woonde,
besloot ze in het bestuur van de buurtvereniging te gaan. “Ik ben net afgelopen jaar gestopt als secretaris bij
De Dreesse. Dat heb ik 9 jaar gedaan.”
Ze maakte onder meer het buurtblaadje en met het bestuur organiseerde ze de verschillende activiteiten
die door het jaar heen plaatsvinden.

Wedstrijdsecretaris
Verder is ze alweer verschillende jaren
actief als wedstrijdsecretaris van de
jeugd bij voetbalvereniging VV Helden.

De reden dat Ingrid al het vrijwilligerswerk doet, is omdat ze van organiseren houdt. “Ik ben een echte regelaar,
dat vind ik heerlijk om te doen.”
Voorheen kwam dat ook terug in haar
werk. Voordat ze kinderen kreeg, was
ze namelijk werkzaam bij een reisbureau in Panningen. “Dat is vooral
luisteren naar wat de mensen willen
en dan alles uitzetten. Hartstikke leuk.”
Zelf zag ze dan ook veel van de wereld.
“We zijn regelmatig buiten Europa
geweest”, vertelt ze. “Maar het is nooit
genoeg”, voegt ze lachend toe.
Inmiddels werkt ze bij de vestiging van
Bakker Jacobs die sinds een jaar in het
centrum van Panningen zit. Maar werk
is niet het belangrijkste de komende
dagen. “We gaan lekker ‘vastelaovend’
vieren. Woensdag moet ik weer werken, dan kan de knop weer om.”
Tekst en beeld: Rob Dieleman

Slagerij
J. Geraedts
Veersepad 3 Kessel
077-4621234

Carnavalskraker
1 kilo gehaktballetjes
in tomatensaus € 10,00

1 kilo varkenspoulet
in champignonroomsaus € 12,00

Alles vacuüm 20 minuten in warm water en eten maar

Boerenkool met 200 gram braadworst
€ 5,00 per portie

Vrijdags voor carnaval ophalen en alleen op bestelling

Elke week 5 verschillende
eenpersoonsmenu’s voor € 5,25
Gratis bezorgd op donderdagavond.
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Boerecircus van De Omnibus

Dubbele boerenbruiloft in Baarlo
Er wordt carnavalsdinsdag 25 februari twee keer getrouwd in Baarlo. Tijdens het boerenmoosbal op zaterdag
15 februari werden in zaal Unitas namelijk twee boerenbruidsparen bekendgemaakt van het Boerecircus van
De Omnibus.
Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

chauffeurs
m/v
fulltime/parttime

Wat wij van je verwachten

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.

De zaal was voor het ‘boeremoosbal’
aangekleed en versierd als een circustent, waar enkele goochelaars, lenige
dames, clowntjes, boerderijdieren,
popcornmeisjes, zoete zusjes en sterke
mannen werden gepresenteerd als het
nieuwe boerengezelschap. Basisschool
De Omnibus is de organisator van de
boerenbruiloft dit jaar.
Daarna werd ‘het grote geheim’ ont-

huld. Op dinsdag 25 februari gaan twee
bruidsparen in de onecht met elkaar
verbonden worden: een ‘groot’ bruidspaar en een kinderbruidspaar. Juf Maud
Peeters stapt in het huwelijksbootje
met Niek Verkoelen en Lot Gielen en
Stan Gubbels zijn het kinderboerenbruidspaar van dit jaar. “Omdat ‘vastelaovend’ voor ons een feest voor groot en
klein is dat doorgegeven moet worden

aan de jeugd, mag een kinderbruidspaar natuurlijk niet ontbreken”, aldus
de organisatie. De boerenbruiloft op
carnavalsdinsdag begint om 14.30 uur
met het afhalen van de bruidsparen bij
basisschool De Omnibus. Daarna gaat
het programma bij zaal Unitas in Baarlo
verder met de kindermiddag om
15.30 uur en trouwerij, receptie en tombola vanaf 17.00 uur.

Welke unieke kanjer
komt bij ons wonen
Thomashuis Blerick
is een kleinschalige
woonvorm voor
mensen met een
verstandelijke
beperking. Wij bieden
24 uurszorg in een
warm, veilig en prettig
thuis.
Aandacht, respect,
geborgenheid en
acceptatie zijn
kernwoorden in ons
Thomashuis.

Prins en prinses zorgcentrum Baarlo
Leo Smits en Els Colbers-Sijben zijn woensdag 19 februari gepresenteerd als de prins en prinses van zorgcentrum Ter Borcht in Baarlo als prins Leo I en prinses Els I. “Het was een ouderwets gezellige ‘vastelaovesmiddaag’ in het zorgcentrum”, zo laat een medewerkster van de Baarlose vestiging van
zorgorganisatie De Zorggroep weten. De bewoners van het verzorgingshuis werden diezelfde middag
getrakteerd op een live optreden van zangeres Brigit Geuijen en een optreden van de gardedansers van
DSG Expression uit Baarlo. / Beeld: Leo Kurvers

Blerick

Wij ondernemen veel activiteiten
en kijken daarbij wat onze
bewoners leuk vinden en waar
hun interesses liggen.
Alle bewoners zijn bij ons uniek
en stuk voor stuk kanjers.
Door de kleinschalige woonvorm
is er ruimte voor 9 bewoners.
Wij hebben nog plek vrij om
jou in ons warm en gezellig
Thomashuis te verwelkomen.
Meld je snel aan door het sturen
van een mail of door te bellen
en dan gaan we met elkaar het
gesprek aan. Kijk op onze website
voor leuke foto’s en meer info.
E blerick@thomashuis.nl
I www.thomashuis.nl/blerick
T 06 - 22 94 35 39 /
06 - 14 80 40 10
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11-vragen aan prins Martien van CV De Brookhaze Koningslust

‘Adjudant mijn steun en toeverlaat’
Wie ben je?
Mijn naam is Martien Lormans, maar ze noemen me ook wel ‘Tits’. Ik ben 45
jaar, woon in Koningslust en ben getrouwd met Nathalie Lormans-Kessels (40).
Samen hebben we drie kinderen: Merijn van 14, Jort van 10 en Imke van 6.
Mijn vader Arnold is 81 jaar, mijn moeder Gerda 76. Ik heb ook nog een broer,
Pedro van 51, en 2 zussen: Wilma van 50 en Dorrie van 46 jaar.

Waar werk je?
Ik ben mede-eigenaar van Flow Gevelapplicaties BV in Lieshout. Een bedrijf
dat gespecialiseerd is in de uitvoering van geventileerde gevelbekleding.
Ons werkgebied ligt door heel het land.

Hoe was het om tot prins te worden gekozen?
Dat was superleuk. Het voelt als een grote eer om gekozen te worden
als heerser over het Brookhazeriek. Tot nu toe hebben we alleen nog het
prinsenbal gehad, maar dit was al een dag om nooit te vergeten.

Wat maakt jou als prins uniek?
Dat durf ik niet te zeggen. Ik wil er wel met zijn allen een knalfeest van maken
door jong en oud bij de ‘vastelaovend’ te betrekken en voorop te gaan in de
polonaise.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Met de gehele familie op carnavalszondag bij mijn broer gezellig op de oprit
naar de optocht kijken onder het genot van een lekker drankje, hapje en
gezellige carnavalsmuziek. En daarna gezellig met zijn allen naar dorpshuis
De Sprunk, dat met deze dagen De Broohaze Koeht is. Daar vieren we dan
verder ‘vastelaovend’ .

Wat is je mooiste herinnering aan de ‘vastelaovend’ ?
Vroeger toen er nog drie locaties waren in Koningslust om carnaval te vieren.
Dan trok je van locatie naar locatie om gezellig carnaval te vieren. En op elke
locatie waren veel mensen die gezellig het feest met je mee vierden.

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt niet zonder?
Deze ‘vastelaovend’ kan ik echt niet zonder mijn rechterhand en adjudant
Richard. Hij is in deze periode mijn steun en toeverlaat.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?

Ut is te gek,
‘t is grandioos,
jetzt geht’s los!

Het clublied van Borrusia Mönchengladbach: ‘Die Elf Vom
Niederrhein’. Een liedje dat gezongen en geschreven is
door BO. “Ja wir schwören Stein und Bein auf die Elf vom
Niederrhein.”

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?
Deze hebben Richard, mijn vrouw Nathalie en Kim, Richards
vrouw, bedacht. Ik heb ze alleen laten weten dat ik er graag
een Duits tintje aan wilde geven en dat hij kort en krachtig
moest zijn.

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens de ‘vastelaovend’?
Lekkere goulash-soep, versgemaakt door Nathalie. Die is zeer geschikt om een
goede bodem mee te leggen en om de dag zo ver mogelijk door te komen.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou écht afgelopen?
Deze is echt afgelopen nadat wij op Aswoensdag het ‘hieringsjille’ heben
gehad. Dan zit het feest er voor 2020 weer op.

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

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

Harrie en Corrie Ghielen zijn zondag
16 februari aan de haal gegaan met
de eerste prijzen van de wintercompetitie van schutterij St. Willibrordus
uit Meijel. Bij de uitkaveling van het
windbuksschieten won Harrie de
Winterbeker en Corrie bij de dames de
Wiel Strijbosbeker. Bij de dames werd
Cindy Lemmen tweede en Annie Strik
derde. Bij de heren grepen Jan van
Montfort en Piet Beeks net na de
eerste prijs. De schutters kijken nu
vooruit naar de start van het nieuwe
seizoen, waar ze met de grote buks
buiten op de ‘böllekes’ gaan schieten.
/ Beeld: schutterij St. Willibrordus
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Kinderoptocht
Meijel
Leerlingen van basisschool Den
Doelhof lopen vrijdag 21 februari
weer mee met een kinderoptocht.
Die gaat door de straten van Meijel
en start bij sporthal De Körref.
Het is voor het eerst sinds lange tijd
dat er met carnaval weer een ‘kinjeroptocht’ georganiseerd wordt voor
alle leerlingen van basisschool Den
Doelhof uit Meijel. Ook prins Tijn,
prinses Sofie en de raad van elf van
De Kéjsjeut doen met de optocht mee.
De stoet vertrekt om 12.45 uur bij
sporthal De Körref in Meijel en trekt
daarna door de straten van Meijel.
Na de sporthal volgen de Kurversweg,
Dorpsstraat en de Kerkstraat metde
speelplaats van Den Doelhof als eindpunt. Daar spreken prins Pascal en
vorst Wiljan van De Kieveloeët de
jeugdige vastelaovesvierders nog toe.

Proﬁciat prins Martien I

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
We winse Prins Martien I en idderein
unne sjoene carnaval toe

PROFICIAT

ZijActief
Maasbree
verder onder
nieuwe naam

PRINS
MARTIEN I
EN

Loosteeg 18 Panningen 077 307 12 41 hanscox.nl

Proficiat prins
Martien I
en Richard,
maak d’r
eine sjoëne
vastelaovend
van!

ADJUDANT
RICHARD

ZijActief Maasbree heeft per
1 januari de naam veranderd in
Dames Activiteiten Maasbree.
De nieuwe vereniging is niet meer
aangesloten bij de landelijke
ZijActief en opereert voortaan
zelfstandig.
De reden dat de vereniging zich
afsplitst van de landelijke organisatie is omdat ze geen gebruik maakt
van de cursussen en activiteiten die
ZijActief organiseert. Er was vanuit
de leden en het bestuur geen animo
meer om aangesloten te zijn bij de
landelijke vereniging. “Het geld dat
we afdragen, kunnen we gebruiken
voor iets extra’s voor de leden”, aldus
de Maasbreese tak. De Maasbreese
vereniging telt momenteel 190 leden.
Twee keer per maand komen de leden
bij elkaar op dinsdagavond voor een
activiteit. Dat varieert van onder meer
ontspanning, lezingen en excursies tot
muziek en creatief. Neem voor meer
informatie contact op met
damesactiviteitenmaasbree@gmail.com

Slagerij John Philipsen
Raadhuisstraat 17
5981 BA Panningen
WWW.SLAGERIJPHILIPSEN.NL

Proficiat prins Martien I
en adjudant Richard
fijne carnavalsdagen!

Meester Caelersstraat 30
5984 PJ Koningslust • T 06 25160893

Optocht basisscholen

‘Werken aan je toekomst’

De Dörper basisscholen De Liaan, De Pas en De Fontein vieren vrijdag
21 februari samen carnaval. Dat doen ze met een grote, gezamenlijke
optocht die vertrekt vanaf Carolusstraat/ Driessen in Helden.

De opbrengsten van de Vastenactie gaan dit jaar naar projecten die toegespitst zijn op het ondersteunen
van vervolgonderwijs voor kinderen. Alle parochies van Peel en Maas zamelen tijdens de vastenperiode
geld in via de offerblokken achter in de divers kerken.

Scholencarnaval Helden
Kinderen van de drie scholen, leerkrachten en hulpouders verzorgen
de optocht. Jeugdprins Jan I en adjudant Noud en hun gevolg zijn met
de optocht te vinden op de jeugdprinsenwagen. Daar staan ze samen
met prins Sep, adjudant Cas, prinses
Lotte en hofdame Kris van De Liaan,
prins Menno, adjudant Niels, prinses Tess en adjudant Sophie van De
Pas en prins Ramzi met prinses Kasia
van De Fontein. De ‘grote’ prins
Chris I en adjudant Ron bekijken de
optocht naast de kant.

De optocht vertrekt om 12.30
uur vanaf Carolusstraat/
Driessen en gaat via Rochusplein,
Mariaplein, Burg. Van Cannstraat,
Past.Knippenberghstraat,
Sint. Lambertusstraat, Deken
Jaspersstraat, Ondersetraat, Past.
Knippenberghstraat, Koetsiersweg,
Kloosterstraat en Kesselseweg terug
naar het Mariaplein. Aanwonenden
en buurtbewoners worden door de
scholen verzocht hun auto’s niet in
die straten te parkeren.

Vastenactie voor onderwijs
Het thema van de vastenactie is dit
jaar ‘Werken aan je toekomst’. Met
het geld dat tijdens de actie wordt
opgehaald, wil de Vastenactie kinderen in armere landen een kans
op een vervolgopleiding bieden. “In
Nederland gaan alle kinderen naar
de basisschool en de middelbare
school”, aldus de organisatie. “Ook
elders in de wereld krijgen steeds
meer kinderen basisonderwijs, al is
het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet

in. Terwijl je daarmee juist de kans
krijgt een vak te leren, waarmee je
een inkomen kunt verdienen.”

Sommige mensen in
Zambia verdienden
100 euro per jaar

Met een vervolgopleiding kunnen

meer jongeren een vak als kleermaker, bakker, winkelier, bijenhouder of mandenvlechter leren, aldus
de organisatie. “Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden
bijvoorbeeld hooguit 100 euro per
jaar, oftewel maximaal 8,30 euro
per maand. Na een opleiding en
begeleiding verdienen ze nu tussen 20 en 50 euro per maand.
Daarmee kunnen ze voor zichzelf
zorgen”, schrijft Vastenactie.
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11-vragen aan prins Wim Gommans van CV De Eikkaters Kessel-Eik

‘Met prins Lex is het ook goedgekomen’
Hoe was het om tot prins te worden
gekozen?
Prins worden van je eigen dorp is een enorme
eer en zo voelde dat ook voor mij. Om voorop te
mogen met de ‘vastelaovend’ met het hele dorp
achter je aan geeft de beste vastelaoveskriebels
die er zijn. Ik hoop dan ook dat ik die kriebels
kan doorgeven aan alle mensen die het samen
met De Eikkaters gaan vieren en dat we ze een
fantastisch mooie tijd kunnen bieden.

Wat maakt jou als prins uniek?
Ik denk dat ik een hele hoop enthousiasme,
energie en liefde voor de echte
vastelaovesmuziek over kan brengen op de
‘Eikse’ mensen. Daarnaast schreeuw ik het niet
van de daken, maar ik woon nu natuurlijk niet
in ‘Eik’, net als mijn twee adjudanten. Ach, met
prins Lex (in 2017 bij de Venlose Jocus, red.) is
het ook goed gekomen. Ons hart en ziel ligt in
het dorp en dat telt. Ten slotte heb ik gekozen
voor een mannelijke én vrouwelijke adjudant en
dat is voor zowel het dorp als de gemeente Peel
en Maas uniek.

Wat is jouw vastelaovestraditie?
Een jaar of acht geleden is een vaste traditie
ontstaan om met (oud-)collega’s van de
McDonald’s in Kessel (rust in vrede) een
drankspelletje te doen op de zondag van de
‘vastelaovend’. Als prins heb ik nu andere
verplichtingen, dus ik moet die groep
overtuigen om met mij mee te
gaan die zondag.

Hiej groët
gewaore,
oetgevlaoge, maar
die Eikkaterkriebels
noeijts verlaore!
Wie ben je?

Waar werk je?

Hallo lieve mensen van Peel en Maas! Ik ben
Wim Gommans, inmiddels een volgroeide
Eikkater van 26 jaar oud. Opgegroeid in ‘Eik’
en uitgevlogen naar Delft, waar ik een master
in Transport, Infrastructuur en Logistiek doe.
Mijn ouders, Wim (senior) en Mieke, wonen
beide nog in ‘Eik’ en ik ben hier zelf ook nog
vaak in het weekend te vinden. Verder heb
ik nog twee zussen, Kim en Britt, die ook nog
regelmatig in Kessel-Eik te vinden zijn.

Ik studeer in Delft en
ben vrijwilliger bij de ‘Eikse’
jeugdvereniging Jong Nederland. In Delft
verdien ik een centje bij in het Social Media
Team van de TU Delft, doe ik soms een
proefje op een basisschool met mijn bevoegd
docentschap natuurkunde en onderweg naar
Limburg stop ik soms in Hilversum, waar ik
een plekje bezet in de ledenraad van omroep
BNNVARA.

Wat is je mooiste
herinnering aan de
‘vastelaovend’?

Adjudant Wieke en ik zijn in
2015 het boerenbruidspaar
geweest van De Eikkaters.
Adjudant Roy was overigens
ook present in de boerenfamilie
als vader van de bruid, net als meer
van onze vrienden. In Kessel-Eik is de
vastelaoveszaterdag de onechte trouwerij.
Dat was een fantastische ervaring. Wieke en
ik op een koets, met achter ons aan de
boerenfamilie, vrienden, familie, dorpsgenoten
en natuurlijk het trio, jeugdduo en de raad
van elf. Wat me zo is bijgebleven, is dat wij
tijdens de plechtigheid op het podium zaten
en uitkeken op een zaal die zwart zag van
de mensen. Zoveel lieve mensen die de

Wij wensen prins Wim I
en zijn adjudanten
Roy en Wieke een
geweldige vasteloavend!
Karreweg Noord 57 Kessel
Tel. (077) 462 20 20 info@polypla.nl
www.polypla.nl

Chauffeurs &Eetcafe

“De Pleisterplaats”

‘vastelaovend’ kwamen vieren in Kessel-Eik,
een speciaal gevoel. Op naar nog zo’n mooi jaar!

Waar kun je deze ‘vastelaovend’ echt niet
zonder?
Simpel: mijn adjudanten. Ik heb ze met zorg
uitgekozen en weet zeker dat ik met hen een
fantastische tijd ga beleven. Maar net zo goed
zijn de andere hoogheden uit het Eikkaterriek,
de raad van elf, de Eikkaters en Eikkaterinnekes,
familie, vrienden en alle andere mensen die
graag met ons ‘vastelaovend’ vieren heel
belangrijk om het tot een onvergetelijk jaar te
maken.

Welk liedje hoort bij jouw ‘vastelaovend’?
Van kleins af aan vond ik D’n Disco Dans altijd
al een topnummer. Als dat liedje begon te
draaien, kon ik niet wachten om in de polonaise
aan te sluiten. Deze ‘vastelaovend’ zal dit lied
dan ook vaak gedraaid gaan worden ‘veur alle
vastelaoves-fans’ en dan initieer ik graag de
polonaise!

Hoe ben je op jouw spreuk/motto gekomen?
Pfoe, ja, dat was nog wel een klus. Ik zocht
een spreuk die bij ons als trio past, maar
tegelijkertijd ook andere dorpsgenoten aan zou
spreken. We vieren de ‘vastelaovend’ immers
met z’n allen! Na wat hulp ingeschakeld te
hebben, tientallen zinsopbouwen later en veel
keuzestress, is deze eruit gerold. Een spreuk die
hopelijk iedereen met een hart voor het dorp
aanspreekt.

Wat is jouw ultieme gerecht tijdens de
‘vastelaovend’?
Na een avondje ‘vastelaovend’ vieren moet
er goed gegeten worden. Spek met ei,
gehaktballetjes, een pizza, noem maar op.
Ik moet zeggen dat de gehaktballetjes van mijn
moeder bij de afterparty na het uitroepen op de
bonte avond er dit jaar bovenuit steken.

Wanneer is de ‘vastelaovend’ voor jou écht
afgelopen?
Kriebelen blijft het altijd. Voor, tijdens en na de
‘vastelaovend’. Maar als prins is het pas echt
over als ik de scepter en mantel kan overdragen
aan het trio van 2021, volgend jaar na de bonte
avond. Tot die tijd neem ik de vrijheid om nog
eens een vastelaovesleedje te draaien, ook
midden in de zomer.

Proficiat trio,
unne sjoëne vastelaovend!
Maasstraat 24, Kessel-Eik, tel. (077) 462 29 50

www.gerriesilvrants.nl

Proﬁciat prins Wim I

Rijksweg 5,Kessel-Eik

Wim I Bjorn en Richard
Prins Rob de 3e en Prins
adjudanten
en
adjudanten
Roy en Wieke
Van herte gefeliciteerd
en
Van
hertevastelaovendj
gefeliciteerd en
unne hiele
sjoene
toegewinst
unne hiele sjoene vastelaovendj toegewinst

wenst jullie een rood, geel en
vooral groene carnaval!
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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 23 februari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 26 februari
H. Mis 09.00 uur in sacristie met
Askruisje
Zondag 1 maart
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Theodorus
Theunissen, Petronella TheunissenBeurskens, Grad Gielen, Bertha
Gielen-Beurskens en zoon Jan,
Nel Theunissen-Schreurs en Ben
Theunissen

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 23 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Johannes
Jacobs en Theadora Jacobs–Smits
(jaardienst); Theodorus Jacobs en
Hubertina Jacobs–Thiesen (jaardienst); Piet Dorssers (bgv. verj.)
en voor Grada Dorssers–Smets en
overl. fam.
Zondag 1 maart
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 23 februari - Carnaval
H. Mis: 10.00 uur
Muziek: Hofkapel
Assistentie: Dhr. Jacques Bouten –
Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Truu en
Handrie Hendrix-Lichteveld. Sjeng
Vaessen, overl. ouders en Toon en
Maria Vaessen. Jaardienst Maria
Engels-Peeters, Harie Engels en
Sjeng Janssen. Jaardienst Jan Boots.
Overleden leden van carnavalsvereniging “D’n Hab”.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zondag 23 februari
H.Mis 11.00 uur t.i.v. overl. leden van
de KBO in het afgelopen jaar
Woensdag 26 februari
H.Mis 19.00 uur. Aswoensdag. Afhalen
van het askruisje
Zaterdag 29 februari
H.Mis 19.00 uur t.i.v. Wiel van der
Sterren (jaardienst) en voor alle overledenen van de fam. van der SterrenVossen

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Mijntje Klaasen-Bullens,
72 jaar, Cor Engels, 91 jaar
Zondag 23 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. de
ernstig zieken
Extra collecte vw de weekboekjes
Woensdag 26 februari
H. Mis Aswoensdag 17.30 uur uit
dankbaarheid en voor een zinvolle
Vastentijd. Askruisje.
Zondag 1 maart
H. Mis 10.00 uur 1ste zondag 40dagentijd – herenkoor t.i.v. Rosa Maria

Woensdag 26 februari
19.30 uur: Viering van Aswoensdag –
Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Elly Gooren –
Mevr. Jeanne Senden
Mededelingen
Carnaval Zondag 23 februari wordt
de Eucharistieviering verzorgd door
carnavalsvereniging D’n Hab met
muziek van de Hofkapel. De viering
begint om 10.00 uur.
Vasten Woensdag 26 februari
begint de vastentijd. Een goede
oude gewoonte is deze vastentijd te
beginnen met een Eucharistieviering
waarin het Askruisje wordt ontvangen.
Aswoensdag is van oudsher vasten- en
onthoudingsdag.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl

Verhaeg-Bouten, Johannes Hubertus
Verhaeg, Johannes Theodorus Steegs
en Johanna Aldegonda Steegs-Verhaeg
(jaardienst); Nellie Mewiss – van
Heugten, Giel Mewiss en zoon Pierre;
Jeu Absil en zoon John en fam. AbsilOttenheim (jaardienst);
Parochie Koningslust
Zaterdag 22 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis
Zaterdag 7 maart
H. Mis 17.30 uur

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
Dag 00 maand

Parochie Meijel

Berben-Jans; zr. Gratia (jaardienst); uit
dankbaarheid
Zondag 23 februari
Geen H. Mis.
Maandag 24 februari
Geen Stille Aanbidding en geen
Rozenkrans
Dinsdag 25 februari
Geen H. Mis
Woensdag 26 februari  
18.00 uur H. Mis met herenkoor,
Aswoensdag met toediening van het
Askruisje.
Donderdag 27 februari
Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 29 februari
Geen H. Mis in de parochiekerk
Zondag 1 maart
11.00 uur H. Mis met herenkoor t.i.v.
Gerard Gooden en Riet GoodenHendriks (gest.jaard); -Mia ThijssenHunnekens (coll); -uit dankbaarheid

Hendrix en Bep Hendrix-Janssen,
Hubert Janssen (jaardienst); Joke
Goes, Jo Ramaekers (bgv. verj.)
Extra collecte misboekjes
Zondag 23 februari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag, donderdag en vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 26 februari
H. Mis 19.00 uur Aswoensdag met
Askruisje
Donderdag 27 februari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. Anna de
Bruijn (jaardienst)
Zaterdag 29 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Graad Wilms en An Wilms-van
Bussel; Lei Huijs (collecte); Riek
Duijf-Joosten (bgv. verj.)
Zondag 1 maart
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis

Parochie Panningen

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
Zaterdag 22 februari
18.30 uur Vastelaovesmis met
Heimatkapelle i.s.m. CV de Kieveloeët,
prins Pascal I (Stappers) en jeugdprinsenparen t.i.v. Piet Janssen, Harrie
Janssen en Harrie Joosten; Miranda

Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Overleden: Mijntje Klaasen Bullens,
72 jaar, Lei Vossen, 79 jaar
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 22 februari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor t.i.v.
Henriëtte Haffmans; Silvester Janssen,
Maria Smeijsters, Jozef Janssen, Wiel

Kerkdiensten
Zaterdag 22 februari
- Carnavalsmis
19.00 uur Voor alle leden en overledenen van de carnavalsvereniging.
Woensdag 26 februari
19.00 uur H.Mis met uitdeling van
Askruisje.
Zaterdag 29 februari
19.15 uur H.Mis voor de parochie.
Mededeling.
Achter in de kerk ligt een formulier
als u graag met Pasen een kleine
paaskaars wilt hebben.
Ze wordt thuis bezorgd.

Kerkdiensten
Zaterdag 22 februari
17.00 uur H. Mis in Verz.huis Ter Borcht.
Zaterdag 22 februari
19.00 uur H. Mis. Carnavalsviering.
Voor de levende en overleden leden
van de Jeugd Vastelaovend Baolder.
Jaardienst Trix Peulen-Niessen.
Zondag 23 februari
Géén H. Mis.
Woensdag 26 februari
Aswoensdag 18.00 uur H. Mis met uitreiking van het askruisje.
Donderdag 27 februari
8.30 uur H. Mis.

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans, 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 23 februari
9.30 uur Wiel Teeuwen en Lies
Teeuwen Salimans

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

Zondag 1 maart
9.30 uur Winandus Janssen
Tevens uitreiking as kruisje.

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

Theatergroep Habbekrats

Eenakters in Maasbreese MFA
Theatergroep Habbekrats uit Maasbree speelt zaterdag 29 februari twee eenakters in MFA ‘t Hoës van Bree in Maasbree. Het gaat om de stukken
‘Mijn demente moeder en ik’ en ‘Elf uur stipt’.
In de eerste eenakter die wordt opgevoerd, speelt Ita Wijnen de dochter.
Zij bezoekt haar demente moeder en
vraagt zich af of haar moeder haar nog
kent en nog van haar houdt. Ze wil zelf

graag geloven, dat moeder haar soms
nog herkent. Het stuk ‘Elf uur stipt’
gaat over Merel. Ze woont in een villadorp en leidt schijnbaar een succesvol
leven. Op een ochtend krijgt ze, geheel

tegen haar zin, bezoek van haar nieuwe
buurvrouw Moniek. Onbewust wordt
dan de beschermlaag laag voor laag
afgepeld door Moniek. Ook bij zichzelf.
Myrte Groeneveld en Saskia Nab laten

het de bezoekers beleven.
De eenakters worden gespeeld in
de foyer van de MFA. De zaal is om
19.30 uur open en de voorstelling
begint om 20.00 uur.

Unne sjoëne

laovend!
vasTel.te077-3072462
www.vanhalstomerij.nl
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Workshop Digid gebruiken

Kinderoptocht Kessel-Eik

Prinsenreceptie Kessel

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

Tijd: 12.30 uur
Locatie: start school Dr. Poels Kessel-Eik

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Kienen

Kinjeroptocht Meijel

Optocht Meijel

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

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: basisschool Den Doelhof
Locatie: vertrek sporthal De Körref Meijel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Kieveloeët
Locatie: Meijel

Aftrap campagne Voorleesgemeente

Sleuteloverdracht
gemeente Peel en Maas

Optocht Grashoek

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: veerpont Reuver-Kessel

Jong Nederland vastelaovesbal
Tijd: 18.30 uur
Organisatie: Jong Nederland Kessel-Eik
Locatie: blokhut Hei 5, Kessel-Eik

Tijd: 18.20 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo
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Aod Wieverbal
(Auch veur jong wiever)

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Kerkeböskes Groeëte Optochtfestijn
Tijd: 14.11 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Bonte Boete Belaeving

Optocht Koningslust

Tijd: 11.11 uur
Locatie: Wilhelminaplein Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: Koningslust

Ut Vreug Vastelaoves Konzert 2020

Heldense Straotzitting

Prinsenreceptie Baarlo

Tijd: 21.00 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 13.00-17.00 uur
Locatie: straat In de Pas Helden

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: zaal Unitas Baarlo

Groeëte Baolderse Sjoeëleoptoch

Koffie met…Brigitte Reijnders

Optocht Beringe

Tijd: 10.00-11.00 uur
Locatie: Baarlo

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Meijel

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: Beringe

Optocht scholencarnaval

Boerenbruiloft Kessel-Eik

KuuskesArena en Vastelaovesinstuif

Tijd: 12.15 uur
Locatie: café De Boesjer Kessel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 15.11 uur en 20.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: DOK6 Panningen

Optocht Helden

Prinsenreceptie Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Dörper Kuus
Locatie: Helden

Tijd: 15.33 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: café De Pool Maasbree

Tijd: 20.30 uur
Locatie: café De Viersprong Kessel
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Paddentrek
werkzaamheden bij ‘t Höltje

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: Grashoek

Kinderoptocht Helden
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: basisscholen
Locatie: start Carolusstraat/Driessen Helden
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De apotheken in Baarlo en Maasbree zoeken een:

bezorg(st)er en
interieurverzorg(st)er
Deze dubbelfunctie is voor enkele uren in de week
namelijk woensdag- en vrijdagmiddag bezorgen en
vrijdagochtend schoonmaken. Om de week op
dinsdagochtend en een deel van de middag
bezorgen. Totaal gemiddeld 11 uur per week.

Interesse of informatie

Stuur je reactie naar: apotheekbaarlo@ezorg.nl
of bel 077 - 477 31 13 (André Vermeulen)

Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21

111 procent
De tiende editie van de Britse Boëte Zitting bij het Mafcentrum in Maasbree was 111 procent geslaagd,
laat de organisatie van het buitenevenement weten. “Wat wil je nog meer? Lekker ‘zunke’, lekker
‘windje’, lekker ‘waerke’.” Er stonden diverse artiesten van eigen en regionale bodem op het podium van
de ‘boetezitting’, waaronder Alaaf Airlines, Jill en Anne, De Breurkes, ZoëWiëZoë en Heite Soep. Het duo
de Batjakkers uit Egchel zochten tijdens hun optreden het publiek op. De 1x11-jubileumeditie van de
Britse Boëte Zitting vindt volgend jaar plaats op zaterdag 6 februari. / Beeld: Hay Lintjens
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dasseninventarisatie
ma Start
Tijd: 09.00 uur
24 Organisatie: IVN Helden
02 Locatie: IVN-gebouw Helden
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Boerenbruiloft Maasbree
Tijd: start 08.55 uur
Organisatie: Jong Nederland Maasbree
Locatie: start Mafcentrum Maasbree

Optocht Maasbree

Kindermiddag Grashoek

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: Maasbree

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: CV De Graasvraeters
Locatie: zaal Leanzo Grashoek

Optocht Panningen

Kindermiddag Beringe

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV Kuus oeht Kepèl
Locatie: Panningen

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: Beringe

Optocht Baarlo

Optocht Egchel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Kook
Locatie: Baarlo

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV De Kemphazen
Locatie: Egchel

Optocht Kessel

Boerenbruiloft Baarlo

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: Kessel

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: De Omnibus
Locatie: start afhalen bij De Omnibus,
daarna zaal Unitas Baarlo

Brookhaeskes Slager Festijn

Peuterbal en jeugdmiddag
jubileum 4x11 jaar

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Boerenbruiloft Kessel

Tijd: 15.11 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: 14.45 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: Markt Kessel

Boorebroelof

Kinderboerenbruiloft Koningslust

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: café ‘t Hukske Beringe

Tijd: 15.30 uur
Organisatie: CV De Brookhaze
Locatie: gemeenschapshuis De Sprunk Koningslust

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Kienen
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Grashoek
Locatie: gemeenschapshuis De Ankerplaats Grashoek

Thema theater
‘Eigen schuld - dikke bult’
Tijd: 13.30-15.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Koffie met…
Piet Gommans en Jos Keijmes
Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: bibliotheek Panningen

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: jeugdcarnaval De Eikkaters
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Kuuskes Festijn

Optochtbal
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Muziek met Mart van Knippenberg
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting De Koeberg
Locatie: Dorpsontmoeting Aan de Koeberg 3, Helden

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

Aftrap campagne
Voorleesgemeente 2020
Gemeente Peel en Maas en gemeente Beesel zijn door de gezamenlijke bibliotheken van Limburg verkozen tot ‘Voorleesgemeente
2020’. Bibliotheek Maas en Peel, de bibliotheekorganisatie van
beide gemeenten, wil dit jaar extra aandacht geven aan het belang
van voorlezen. Het officiële startsein wordt gegeven op donderdag
20 februari op de veerpont tussen Kessel en Reuver.
Bibliotheek Maas en Peel neemt
als ‘Voorleesgemeente 2020’ het
stokje over van Bibliotheek Venlo,
de voorleesgemeente van vorig
jaar. Met de actie willen bibliotheken extra aandacht geven aan het
belang van voorlezen. “Het is niet
alleen belangrijk voor de taalontwikkeling, maar ook om de wereld
om je heen beter te begrijpen, te
vergroten of te herkennen. We hebben de droom dat aan het eind van
het jaar alle inwoners weten hoe
belangrijk voorlezen is en dat iedereen daar een steentje aan kan bijdragen”, aldus Miriam Ambaum en
Angelien Stolk, educatiespecialisten
van de bibliotheek.
Ter gelegenheid van de titel

‘Voorleesgemeente 2020’ worden er dit jaar in de bibliotheken
diverse voorleesactiviteiten georganiseerd voor kinderen tot acht jaar.
Daarnaast krijgen alle leerlingen
van groepen 1 en 2 binnenkort het
boek ‘BieBie en Aapie op zoek naar
een boek’ uitgereikt.
Het startsein voor de campagne
wordt donderdag 20 februari om
14.30 uur gegeven door wethouders Anget Mestrom van gemeente
Peel en Maas en wethouder Marcel
Roelofs van gemeente Beesel.
Dit doen zij op de plek die beide
gemeenten met elkaar verbindt: het
veer tussen Reuver en Kessel. Ook
mascotte BieBie, een voorleesgrage
olifant, is aan boord van het veer.

Don’t Stop the Music
In Maasbree vond op zondag 16 februari het evenement Don’t Stop the Music (DSTM) plaats. Zo’n 75 muzikanten
gaven hun invulling aan het thema musicals. In totaal waren er vijftien optredens tijdens de ochtend in
MFA ‘t Hoës van Bree. De zaal was volgens de organisatie tot de nok toe gevuld.
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Jij maakt ‘m super
ALLE CARNAVALSDAGEN GEOPEND IN ROERMOND EN HORST!

5.999,compleet met
apparatuur

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer de
kookplaat gebruikt wordt. Een slimme
landelijke keuken die gezien mag
worden!

SHOWROOM
UITVERKOOP!

50%

50%

42%

38%

49%

HOGE KORTING OP DE LAATSTE SHOWROOM MODELLEN!

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
HORST

Openingstijden Carnaval

ROERMOND

Witveldweg 100

Zondag
Maandag
Dinsdag

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

11.00 - 17.00
9.30- 18.00
9.30 - 18.00

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Openingstijden Carnaval
Zondag
Maandag
Dinsdag

12.00 - 17.00
12.00 - 18.00
9.30 - 18.00

