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De kleinste bioscoopzaal van DOK6 in Panningen was zaterdag 11 februari het middelpunt voor jonge kinderen met een zichtbare en onzichtbare beperking. Khadija Chraihi uit 
Helden en Isabel Janssen uit Maasbree hadden namelijk het initiatief genomen om voor hun kinderen en dertien anderen een prikkelarm bioscoopbezoek te organiseren. 
Volgens de moeders is er in gemeente Peel en Maas geen enkele activiteit geschikt voor deze doelgroep.

Khadija’s zoon Bilal is geboren 
met het syndroom van Down. Een 
bezoek brengen aan de bioscoop 
is voor haar en Bilal niet vanzelf-
sprekend. “Je weet niet hoe je 
kind gaat reageren op prikkels van 
een bioscoop. Het is daarom een 
drempel voor ouders en hun kin-
deren met een rugzakje om een 
film te bezoeken. Ik kwam op het 
idee om bij DOK6 te informeren 
of er ook prikkelarme bioscoop-
bezoekjes werden georganiseerd. 
Dat betekent dat er geen reclame 
tijdens de film wordt afgespeeld, 
geen personeel door de zaal loopt, 
het geluid van de film zachter 
staat en de kleinste zaal wordt 
gebruikt. Vanuit DOK6 kreeg ik te 
horen dat die mogelijkheid niet 
bestond, maar als er animo voor 
een prikkelarme bioscoopmiddag 
was, ze mee wilde werken.”

Zorg
Een oproep op Facebook volgde. 
Ook Isabel werd door Khadija inge-
licht en zij had er wel oren naar om 
de activiteit samen te organiseren. 
Isabel is moeder van drie kinde-
ren, waarvan er twee met een vorm 
van autisme en een ontwikkelings-
achterstand. Zij kwam met het idee 
om tijdens het bioscoopbezoek ook 
de ouders in de watten te leggen. 
“De zorg voor kinderen met een rug-
zakje is extra zwaar, maar je doet het 
uit liefde voor je kind. Vaak hebben 
deze ouders wel met overbelasting te 
maken en wordt weinig tijd gemaakt 
voor henzelf. Je stelt je als ouder 
altijd op de laatste plek. Daarom heb-
ben we sponsoren benaderd om de 
ouders een cadeautje te geven na 
afloop.” 
Khadija en Isabel hadden echter niet 
verwacht dat er donaties van lokale 

ondernemers tot vakantieparken bin-
nenstroomden. Ook de aanmeldingen 
met ouders en kinderen gingen hard. 
Uiteindelijk konden vijftien kinderen 
en vijftien ouders kijken naar de film 
van Fien en Teun. Voor iedereen was 
er na afloop een goodiebag te verge-
ven en een cadeautje. “We hadden 
verwacht in totaal drie cadeautjes bij 
elkaar te krijgen. Dat we iedereen 
hebben voorzien van een presentje, 
was voor ons ook overweldigend. 
De ouders waren echt geraakt toen 
we de lootjes gingen trekken voor de 
cadeautjes. Ze hadden dit niet ver-
wacht.”

Emotioneel
Nog altijd spreken de dames met veel 
emoties over het bioscoopmiddagje. 
Ook de reacties die ze van de andere 
ouders kregen, bezorgen Khadija en 
Isabel een goed gevoel. “Tijdens de 

voorstelling voelden we rust. Je zag 
dat de ouders ook ontspannen waren, 
doordat hun kinderen werden geac-
cepteerd. Voor iedereen was het fijn 
om een bezoek aan de film uit te pro-
beren. De kinderen hebben zich goed 
gedragen. Je merkt ook dat de kinde-
ren elkaar aanvoelen en er een che-
mie ontstaat. Ze konden echt zichzelf 
zijn in de groep. Daar doe je het voor.”

Ouders hebben er 
behoefte aan, omdat er 
in de gemeente niks is 
voor deze kinderen

Omdat het bioscoopmiddagje een 
succes was, willen de dames hun 
idee breder trekken. Het doel is om 

een stichting op te richten voor kin-
deren met een rugzakje. “Ouders 
hebben er behoefte aan, omdat er 
in de gemeente niks is voor deze 
kinderen tussen de 2 en 10 jaar oud. 
Ons doel is om één keer per kwartaal 
en in de zomer met een activiteit te 
komen. De activiteiten hoeven niet 
veel te kosten. Het is belangrijk dat 
deze doelgroep ook onder de mensen 
komt en met de maatschappij mee 
kan doen.” 
Gemeente Peel en Maas laat weten 
zeker open te staan om hierover 
het gesprek te voeren met inwo-
ners. “We vinden het belangrijk dat 
iedereen in Peel en Maas naar ver-
mogen kan meedoen in de samenle-
ving, zowel jong, oud, met of zonder 
beperking”, aldus een woordvoerder.

Tekst: Jeanine Hendriks 
Beeld: Frank Smedts

‘Kiek’ de carnaval 
Ga jij ook carnaval vieren in jouw dorp?

Stuur ons je leukste optocht/carnavalsfoto toe en wie 
weet zie je die dan terug in HALLO.

Stuur je foto voor dinsdag 21 februari 16.00 uur naar:
redactie@hallopeelenmaas.nl 
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HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van 
Kempen Media b.v. en verschijnt 
elke donderdag in de gemeente 
Peel en Maas. 

Oplage 20.050 exemplaren

www.hallopeelenmaas.nl

Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres 
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en 
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk) 
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 uur

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van  rechten 
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte 
naamsvermelding van de foto graaf of auteur dient bij 
aan levering expliciet te worden  gemeld. Bij verzuim 
komen kosten voor  rekening 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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de 
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig-
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Colofon

Nog meer problemen voor box 3
Nadat de Hoge Raad in 2021 de belastingheffing over vermogen heeft afgeschoten, heeft de regering een tijdelijke oplossing bedacht. De 
vraag is echter of deze oplossing waterdicht is. De voortekenen zijn vooralsnog ongunstig.

De Hoge Raad heeft kortweg gezegd 
dat het niet eerlijk is dat er belasting 
betaald moet worden over fictieve 
inkomsten uit vermogen, als er daad-
werkelijk niet of nauwelijks inkom-
sten uit vermogen zijn. Het geijkte 
voorbeeld hiervan is een spaarre-
kening waarop 0 procent rente is 
ontvangen. Als je dan belasting moet 

betalen, dan betaal je meer belas-
ting dan de rente die je ontvangt en 
dat is volgens de Hoge Raad onrecht-
matig. 

De regering heeft daarop gereageerd 
met een wetswijziging, waardoor 
inkomsten uit spaartegoeden lager 
belast worden. Inkomsten uit andere 
vermogensbestanddelen worden 
juist veel hoger belast. Het moest 
immers budget-neutraal blijven. De 
Hoge Raad beperkte zijn uitspraak 
echter niet tot enkel spaarrekenin-
gen. Ook andere vermogensbestand-
delen kunnen immers een (veel) 
lager rendement hebben. 

Onlangs bepaalde de rechter al dat 
een aandeel in het vermogen van 
een Vereniging van Eigenaren (het 
reservepotje van appartementsei-
genaren), net als spaargelden in het 
lage belastingtarief thuishoren. Deze 
reserves stonden bij de Vereniging 

van Eigenaren ook op een spaarreke-
ning, zodat het rendement daarvan 
vergelijkbaar was. Dit is natuurlijk 
maar één enkele uitspraak en boven-
dien is er nog hoger beroep moge-
lijk. In de meeste uitspraken krijgt 
de belastingplichtige de deksel op 
de neus, omdat, volgens de rechter, 
naast het inkomen uit het vermogen 
ook rekening moet worden gehou-
den met de waardeaangroei. Dus 
een verhuurde woning levert niet 
alleen huurpenningen op, maar ook 
een waardestijging en dat moet wor-
den meegenomen bij de bepaling of 
de belasting rechtmatig is.

U voelt het waarschijnlijk al aan-
komen: als rekening moet worden 
gehouden met waardestijgingen, 
dan natuurlijk ook met waardeda-
lingen en die zijn in de huidige tijd 
veel waarschijnlijker. Het wachten 
is op iemand die dat aan de rechter 
gaat voorleggen.  Naarmate er meer 

zaken aan de rechter worden voor-
gelegd, zal er ook langzaam meer 
duidelijk worden. 

Wil je meeprofiteren van eventuele 
gunstige rechterlijke uitspraken, dan 
zul je nu zelf actie moeten onderne-
men door bezwaar te maken tegen 
de definitieve belastingaanslag 
waarin box 3 vermogen is opgeno-
men. 

Mathieu Hooijmaijers

Oh, zit dat zo!

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Aanpassing weginrichting en aanvullende maatregelen nodig
Voornemen om Heldensedijk en Meijelseweg af te waarderen naar 
60 kilometer per uur
Gemeente Peel en Maas is voornemens de doorgaande weg tussen Meijel en Beringe af te waarderen van een 
80 naar een 60 kilometer per uur weg. Voorwaarde hierbij is dat de weginrichting aanpast wordt naar een 
inrichting die aansluit bij deze snelheid. Daarnaast worden er aanvullende maatregelen genomen die de 
verkeersveiligheid bevorderen.

Bij de onderhoudswerkzaamheden 
die dit jaar gepland staan voor de 
Heldensedijk en Meijelseweg, wordt 
niet alleen het asfalt vernieuwd. 
Ook is de gemeente voornemens om 
de weg in te richten voor 60 kilometer 
per uur. Het verkeersbesluit dat hier-
aan ten grondslag ligt en waarmee de 
weg afgewaardeerd wordt naar deze 
snelheid, wordt begin maart geno-
men. Het aangepaste ontwerp en 
aanvullende maatregelen worden tij-

dens het inloopmoment op woensdag 
1 maart toegelicht aan aanwonenden 
en geïnteresseerden. Tussen 16.00 uur 
en 20.00 uur zijn geïnteresseerden 
welkom in D’n Binger, Alexanderplein 
2 in Meijel.

Integrale heroverweging
Vorig jaar werd tijdens de inloopavond 
op 8 november en gedurende keuken-
tafelgesprekken in het projectgebied 
kritisch gereageerd op het voorlopig 

ontwerp. Met de opbrengst uit deze 
gesprekken is door verschillende in- 
en externe verkeerskundige adviseurs 
opnieuw gekeken naar het voorlopig 
ontwerp. De gezamenlijke conclusie 
is dat zowel 80 als 60 kilometer per 
uur kan, maar dat 60 kilometer het 
best passend is voor de Heldensedijk 
en Meijelseweg. Op basis van deze 
integrale heroverweging is het voor-
lopig ontwerp aangepast en wordt het 
opnieuw voorgelegd.

Duurzaam Veilig
Het afwaarderen van de weg is één 
van de maatregelen die genomen 
wordt om de verkeersveiligheid te 

bevorderen. Naast verlaging van de 
toegestane snelheid naar 60 kilome-
ter per uur en de weginrichting die 
daarop aansluit, speelt het gedrag van 
de weggebruiker en handhaving ook 
een rol bij verkeersveilige situaties. 
Het nemen van fysieke maatrege-
len in combinatie met aandacht voor 
gedrag en handhaving sluit aan bij het 
principe Duurzaam Veilig, waarmee 
de wegen van Peel en Maas zoveel 
mogelijk worden ingericht. Duurzaam 
Veilig is een initiatief van de verschil-
lende Nederlandse overheden om de 
verkeersveiligheid van het wegver-
keer te vergroten.

Succesvolle inzameling voor getroffen rampgebied
Verkoop Turkse hapjes in Panningen levert ruim 10.000 euro op
In Panningen zijn zaterdag 11 februari tijdens de weekmarkt Turkse hapjes verkocht om geld in te zame-
len voor het rampgebied in Turkije. In totaal heeft deze actie 10.350 euro opgeleverd.

Elçin Ayaz Ayar nam woensdag 8 
februari contact op met gemeente 
Peel en Maas. Haar eerste verzoek 
was om in het hart van Panningen 
toestemming te krijgen voor een 
kraam op de markt voor zater-
dag 11 februari. “Ik gaf aan dat 
de Turks-Nederlandse inwoners 
sinds maandagochtend een voor-
beeldfunctie nam door middel 
van het inzamelen van goederen 
en geld op eigen kracht. Maar ik 
wilde meer, er was nog veel meer 
te behalen. Het rampgebied is er 
slecht aan toe, het is één grote 
ravage en het aantal slachtoffers 

blijft oplopen. De beelden op soci-
ale media en journaal zijn afschu-
welijk. Woorden schieten te kort. 
Ik wilde de inwoners van Peel en 
Maas, ongeacht de achtergrond, 
bij de inzamelingsacties betrek-
ken. Een kraampje in het centrum 
leek mij een goed eerste zet. 
Na de toezegging van gemeente 
Peel en Maas heb ik met hulp 
van Dilek, Derya, Demet, Meltem, 
Selin, Dilara, Betül, Sinem en Pınar 
in 24 uur tijd de voorbereidingen 
getroffen. Voor de hapjes heb ik de 
Turkse gemeenschap gevraagd om 
mijn initiatief te ondersteunen.”

Betrokkenheid
De kraamverkoop was een groot 
succes en leverde 10.350,28 
op. “Ik ben trots op ons lef, de 
ontvangen hulp en de opkomst. 
Wij hebben te horen gekregen 
dat we wel vaker op de markt 
zouden moeten staan en hebben 
vele vriendelijke nieuwe mensen 
ontmoet. Om het uur kwamen 
dezelfde klanten om (nog 
meer) Turkse pizza te kopen. 
Op deze manier hebben wij 
iedere inwoner betrokken van 
de gemeente Peel en Maas en 
omstreken om zijn/haar bijdrage 

te leveren. Uit mijn hart dank ik 
jullie allen.”

Ik ben trots op ons 
lef, de ontvangen 
hulp en de opkomst

Voorbeeldfunctie
Elçin had echter nog een tweede 
verzoek aan de gemeente. 
Ze attendeerde de gemeente 
om actief haar rol te nemen. 
“Mijn vraag was of het hart van 
Panningen, de organisatie Peel 
en Maas, ook een bijdrage zou 

willen leveren als voorbeeldfunc-
tie. De begroting 2023 had ik de 
afgelopen nachten doorgeno-
men en zag dat er een buffer was 
opgenomen, waar ik beroep op 
deed. Zelf hoopte ik op 10 pro-
cent donatie van de opgenomen 
buffer van 400.000 in 2023.”
Gemeente Peel en Maas laat 
weten met een voorstel naar de 
raad te komen om als gemeente 
een bedrag te storten op Giro 
555. De gemeenteraad mag op 
21 maart hier haar ei over leggen. 
Om welk bedrag dit gaat, is voor-
alsnog onduidelijk.
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Turkse gemeenschap in 
Panningen zet zich in voor 
slachtoffers aardbeving
De Turkse gemeenschap heeft zich middels een inzamelingsactie 
vanuit de moskee in Panningen ingezet voor de slachtoffers van de 
aardbeving. Een volle bestelbus en een bakwagen vertrokken uit 
Panningen richting Venlo, waar uiteindelijk de rit naar Turkije 
werd vervolgd.

Volgens kartrekker Özgür Alan wer-
den er vanuit verschillende grotere 
steden inzamelingsacties gehou-
den en kon Panningen niet achter-
blijven. Een oproep op social media 
leverde zoveel reacties op, dat de 
moskee Anadolu vol kwam te lig-
gen met onder andere kleding, 
medicijnen, schoenen, dekens en 
lakens. Vijftig personen stonden 
paraat om de ingezamelde spul-
len te sorteren, in dozen te pakken 
en ze vervolgens in een bestelwa-
gen en een bakwagen te laden. 
“Alle spullen werden in overvloed 
gedoneerd. We hebben uiteindelijk 
laten weten dat we genoeg spullen 
hadden, omdat we de mogelijkheid 
hadden om één bestelbus te vullen 
en die is uiteindelijk helemaal vol 
naar Venlo gereden. Vanuit daar 
is een vrachtwagen naar Turkije 
afgereisd om de spullen te bren-
gen. Zelf had ik nooit verwacht dat 
er zo veel spullen werden gedo-
neerd, maar ook niet dat er vijftig 
mensen kwamen helpen. Ik denk 

dat de oproepjes en deelacties op 
Facebook daarbij hebben gehol-
pen.”
Hij kent in zijn netwerk in 
Panningen geen Turken die familie 
hebben verloren door de aardbe-
ving, maar desalniettemin stonden 
Özgür en tientallen anderen klaar 
om hun gemeenschap te helpen. 
“Voor mij is niet helpen geen optie, 
het is heel erg wat er is gebeurd. 
We voelden ons verplicht om ons 
steentje bij te dragen”, legt Özgür 
uit. Volgens hem komt er op dit 
moment in Turkije zo veel mate-
riaal binnen dat de mensen daar 
eerst orde moeten scheppen. 
“Mensen die willen helpen kun-
nen nu het beste geld doneren via 
Giro 555. Mocht er, nadat de rust is 
teruggekeerd, nog hulp nodig zijn, 
dan staan wij zeker klaar om onze 
gemeenschap te helpen. Het is 
voor ons een kleine moeite.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Afritbord van A67 trekt wederom 
de aandacht
‘Sjoeën Helje-Dörp’: die tekst was kort te lezen op het afritbord van de A67 waar het verkeer naar 
Panningen wordt geleid. Het bord kwam eerder onder de aandacht, omdat Rijkswaterstaat afrit Helden 
liet vervangen voor Panningen. Dit op verzoek van ondernemers die daardoor makkelijker het centrum 
konden vinden. De tekst ‘Sjoeën Helje-Dörp’ refereert weer aan de aanpassing van destijds. 
Rijkswaterstaat was echter niet blij met de actie en liet al snel de sticker verwijderen.

www.intermarkt-thielen.de

Intermarkt Thielen is een familie bedrijf in Duitsland met een 
fi liaal in Naaldwijk en de hoofd vestiging in Geldern Duitsland 

(20 km. vanaf Venlo). In Geldern zijn ca. 200 medewerkers 
dagelijks actief in de plantenbranche, met en voor onze klanten 

door heel Europa. (Bouwmarkten en Supermarkt ketens).

Voor onze vestiging in Geldern zijn wij op zoek naar:

Inkoper planten M/V

Junior Inkoper planten M/V

Ben jij een vroege vogel en enthousiast dan zoeken wij JOU!

Wat bieden wij:
• Een zelfstandige job waar je jezelf kunt ontplooien 
• Goede beloning
• Pensioenregeling

• Auto van de zaak 
• Weekenden en feestdagen vrij

Ben jij een vroege vogel, enthousiast, leergierig en gemotiveerd om door te 
groeien, dan is dit JOUW kans! 

Wat bieden wij:
• Een job waar je jezelf kunt ontwikkelen   
• Goede beloning
• Pensioenregeling

• Weekenden en feestdagen vrij 
• Kennis van de Duitse taal is een pré

Intermarkt Thielen Vertriebs GmbH T.a.v. René Dings
Schoppenweg 21 | 47608 Geldern-Lüllingen | Tel.: 06-53161373 | renedings@intermarkt-thielen.de

Graag zien we jou reactie tegemoet!
Stuur ons alstublieft uw relevante documenten, bij voorkeur per e-mail, naar het volgende adres:

Sporthal op Meuleveld 
Maasbree van de baan
Nu De School haar intrek neemt in De Violier, heeft Stichting Bree, 
die de Maasbreese binnensportverenigingen, aangegeven dat een 
solitaire sporthal in het gebied Meuleveld niet haar voorkeur 
heeft. Op verzoek van de gemeenteraad gaat het college kijken 
naar mogelijkheden in de sportieve omgeving aan de Breetse 
Peelweg. In de loop van dit jaar volgt een voorstel aan de raad over 
de toekomstscenario’s van de sporthal.

Het Meuleveld is een potentiële 
inbreidingslocatie ter afronding 
van de kern Maasbree, die ook als 
zodanig in de toekomstvisie van 
Maasbree wordt benoemd. Als 
er meer duidelijkheid is over de 
nieuwe locatie van de sporthal, kan 
ook besloten worden over de toe-
komstige invulling van Meuleveld. 
Een eventuele ontwikkeling van 

dit gebied vindt in goed overleg 
met bewoners en overige belang-
hebbenden plaats. Dit is door de 
gemeente ook aangegeven tijdens 
een drukbezochte bewonersavond 
op 18 januari 2023, die een recent 
in het leven geroepen ‘aanjaag-
groep omwonenden Meuleveld’ 
heeft georganiseerd.
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24-uur bereikbaar

077 - 366 13 14
www.bobnoten.nl

Grubbenvorst | Horst | Velden

‘‘Samen zorgen voor een

Persoo nlijk afscheid’’

fi enbosuitvaartzorg.nl
t. 077 308 28 33

Eindelijk rust, het is goed zo.
Na veel hard werken en daarna veel genieten,

ben je nu begonnen aan je laatste reis.

Cornelus Arnoldus Leijten
Kees

* Lisse, 3 juli 1948 † Horst, 12 februari 2023

50 jaar in liefde verbonden met

Mariëtte Leijten-Poels

 Hazerswoude-dorp:  Simone Dussine-Leijten en Olivier Dussine
   Isabelle
   Caroline

 Egchel:  Frank Leijten
   Josha
   Lars

Correspondentieadres: Fien Bos Uitvaartzorg 
o.v.v. Dhr. Leijten, Patersstraat 52, 5981 TS Panningen

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 18 februari 
om 12:00 uur in zaal de Boswachter, Provincialeweg 2, 5993 RG 
Maasbree. Aansluitend begeleiden wij, als gezin Kees naar het 
crematorium.

Kees hield enorm van bloemen maar een gift voor de Hersenstichting 
wordt door ons ook zeer gewaardeerd. Hiervoor staan de 
collectebussen bij het condoleanceregister.

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

geeft zorgvuldig vorm aan 
een persoonlijk afscheid, 
zodat jullie met een goed 

gevoel kunnen terugkijken.

Op deze wijze willen wij iedereen bedanken voor 

de hartverwarmende blijken van medeleven tijdens 

de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde

Herman Peeters

De wetenschap dat wij niet de enigen zijn die hem 

zo ontzettend zullen missen is ons tot troost en steun.

Carla, kinderen en kleinkinderen

Asten, februari 2023

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

www.janssenuitvaart.nl

Panningen

t. 077-3078642

Dankbetuiging

De vele blijken van medeleven na het overlijden en bij de 
uitvaart van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

Nellie Stals-Cox
waren een steun en troost.

   Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Helden, februari 2023

Dankbetuiging
Allen hartelijk dank voor het medeleven, de kaarten, bloe-
men en condoleances na het overlijden en bij de uitvaart 
van mijn man, onze pap en opa

Toon Engels
    Ida Engels-Steeghs
    Kinderen en kleinkinderen

Beringe, februari 2023
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Claudia van Haeff |06-15156046

Baarlo
Kessel

Maasbree

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw 
tekst opgeven.

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

Gezocht hulp in de huishouding in 
Meijel
voor 4-6 uur per week of in overleg 
bellen tussen 18-19 uur 06 12 87 75 66

Tuinman gezocht voor tuin in 
Helden. Vergoeding in overleg. Voor 
vragen/heb je interesse 06 39 10 44 94.

Optidee: persoonlijk advies, demo of 
bestelling: www.optidee.nl/peggy-
wismans 06 48 55 07 30 fb: Opti-Duur

Trouwring verloren in Maasbree.
Bij vondst graag bellen naar nummer 
06 14 25 50 41

Vincentiusparochies zoekt een 
interieur verzorgster voor 6 uur per 
week. Het betreft 3 uur voor woonhuis 
kapelaan in Panningen en het daaraan 
verbonden parochiekantoor.
Verder 3 uur woonhuis kapelaan 
in Meijel. Info en reactie naar 
secretariaat@vincentiusparochies.nl

Voor het schoonmaken van de 
productiemachines zijn we op 
zoek naar een schoonmaker. 
Hoofdzakelijk met hoge druk. Het is 
relatief zwaar werk. Maandagavond, 
woensdagavond, vrijdagavond en 
zaterdag overdag.
www.bexbv.nl 077 462 81 28

Optocht en feest
Basisscholen De Liaan en 
KC Natuurtalent vieren samen 
carnaval
Evenals voorgaande jaren vieren de Heldense basisscholen 
De Liaan en KC Natuurtalent weer samen carnaval. Dit gebeurt op 
vrijdag 17 februari met een optocht en aansluitend een feest. 
De grote gezamenlijke optocht vertrekt om 11.00 uur vanaf het 
Kerkeböske.

De optocht wordt verzorgd door de 
kinderen, leerkrachten en hulpou-
ders van de scholen. Natuurlijk 
trekken ook jeugdprins Mees d’n 
1ste en adjudant Tren met hun 
gevolg mee op de jeugdprinsenwa-
gen. Prins Geert d’n 1e, zijn adju-
danten Bas en Frank en hun gevolg 
geven langs de kant van de weg 
acte de présence.
De optocht begint vanaf 
Kerkeböske en verloopt ver-
volgens via Koetsiersweg, 
Pastoor Knippenberghstraat, 
Sint Lambertusstraat, Jan van 
de Boschstraat, Ondersestraat, 
Asperge, Akkerveld en 

Kloosterstraat om ten slotte weer 
terug te keren bij het Kerkeböske. 
Aanwonenden van genoemde 
straten worden vriendelijk ver-
zocht hun auto’s niet te parkeren 
op de optochtroute. Langs de route 
muziek draaien en de vlag van De 
Dörper Kuus laten wapperen wordt 
daarentegen op prijs gesteld. Na 
de optocht is er een feest bij het 
Kerkeböske. Er worden schlagers 
ten gehore gebracht en ook vindt 
er de prijsuitreiking van de optocht 
plaats. Tussendoor wordt er gehost 
en gesprongen op de klanken van 
een dj.
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Samen met zijn vrouw Will woont Martien sinds twee jaar in Panningen. Daarvoor hebben de twee op 
meerdere plekken in Noord-Limburg gewoond, maar waar Martien ook was, zijn grote passie lag altijd bij 
het beter maken van mens en dier. Uiteindelijk is dit zelfs uitgegroeid tot een eigen bedrijf en praktijk. Deze 
week wordt Martien Steenbakkers (66) uit Panningen geplukt.

Met zijn twee zussen en drie 
broers woonde Martien in zijn 
jonge jaren in Mierlo. Op de boer-
derij van zijn ouders vond hij het 
geweldig om tussen de dieren op 
te groeien. En niet alleen Martien, 
want alle jongens en meisjes uit 
de buurt kwamen bij de fami-
lie Steenbakkers over de vloer. 
“Het was een zoete inval”, vertelt 
hij over de jaren op de boerderij. 
Op zijn 13e vertrok Martien met het 
hele gezin naar Someren-Heide, 
maar ook daar kon een boerderij 
natuurlijk niet ontbreken. Dieren 
bleven daarmee een rode draad in 

de tienerjaren van Martien. In combi-
natie met het feit dat hij van nature 
iedereen en alles wil helpen, was zijn 
passie snel geboren. “Ik wilde van 
jongs af aan dierenarts worden.”

Militaire dienstplicht
Dat liep toch even anders. Een ver-
keerde studierichting leidde ertoe 
dat Martien werd opgeroepen voor 
militaire dienstplicht en hierdoor kon 
hij zijn studie niet eerst afmaken. 
Het gevolg was een bewogen tijd. 
Hoewel hij tijdens zijn diensttijd veel 
leerde, was Martien verder niet heel 
erg onder de indruk van deze periode. 

“Het beviel me eigenlijk heel goed, 
het stelde niet zoveel voor”, vertelt 
hij over zijn diensttijd. Tegenwoordig 
hebben we geen militaire dienstplicht 
meer, maar Martien zou graag zien 
dat het terugkomt. “De jeugd kan 
nog wel het een en ander worden 
bijgebracht op het gebied van dis-
cipline. Maar het mag ook een soci-
ale of maatschappelijke dienstplicht 
zijn.” De militaire dienst zelf was dus 
geen probleem voor Martien, maar 
tijdens deze periode moest hij ook 
vijf maanden terug naar huis omdat 
zijn moeder in het ziekenhuis lag. 
Tijdens die periode in het ziekenhuis 
en het herstel daarna werkte Martien 
mee op de boerderij. Dat viel hem 
een stuk zwaarder dan de militaire 
dienst. Uiteindelijk kwam zijn moeder 
er gelukkig weer bovenop én kreeg 
hij een aanbieding om bij één van de 

bedrijven van Unilever aan de slag te 
gaan: het varkensonderzoekcentrum 
‘Dalland’ in Merselo.

Familie
Buiten deze start van zijn professio-
nele carrière om, stak ook de liefde de 
kop op na de militaire dienst. Op zijn 
25e liep Martien namelijk zijn echt-
genote Will tegen het lijf in de disco-
theek ‘het Kupke’. Op de vraag of het 
liefde op het eerste gezicht was, moe-
ten ze beide lachen. “Het eerste jaar 
hadden we een geweldige verkering, 
maar daarna gingen we uit elkaar. 
Ik moest mijn wilde haren nog verlie-
zen”, vertelt Martien lachend. Nadat 
zowel Martien als Will vier jaar lang de 
bloementjes buiten hebben gezet, lie-
pen ze elkaar daarna weer tegen het 
lijf. Of die nieuwe eerste ontmoeting 
weer in ‘het Kupke’ was of dat Martien 
Will opbelde, daar komen de twee niet 
helemaal uit. Maar wat wel een feit is, 
is dat ze vanaf dat moment elkaar niet 
meer losgelaten hebben. Samen koch-
ten ze in 1987 een huis in Beringe en 
een jaartje later verklaarden ze elkaar 
de eeuwige liefde. De eeuwige liefde 
die later nog werd bezegeld met twee 
dochters, Chantal (30) en Angela (28). 
Als trotse vader vertelt Martien over 
de jongste, waarmee ze heel Europa 
hebben afgereisd voor haar handbal-
wedstrijden en die het zelfs tot het 
Nederlands team geschopt heeft. 
Maar ook over Chantal, die als anes-
thesist assistente in Valkenswaard 
woont en in augustus gaat zorgen 
voor het eerste kleinkind van Martien 
en Will. Iets waar ze beiden erg naar 
uitkijken.

Homeopathie en geopathie
Na zijn tijd bij Unilever is Martien in 
1983 aan de slag gegaan als bedrijfs-
leider in de varkenshandel, waarna 
hij in 1992 de overstap maakte naar 
‘Vossen Laboratories’, producent 
van onder andere homeopathische 
geneesmiddelen voor mens en dier. 
Martien leerde tijdens zijn opleidin-
gen al het een en ander over deze 
alternatieve vorm van geneeskunde, 
maar hij ontwikkelde zich bij ‘Vossen 
Laboratories’ ook op het gebied van 
verstoringen van buitenaf. “Soms 
blijven mensen of dieren met klach-
ten zitten. Dan kan het zomaar zijn 
dat je op een breuklijn woont of last 
hebt van een waterader of aardstra-
len, maar ook zendmasten en andere 

elektrische apparaten in huis kunnen 
voor problemen zorgen. Dit zijn voor-
beelden van verstoringen waarvan je 
hinder en gezondheidsklachten kunt 
ondervinden”, legt Martien uit. Echter 
vervulde Martien de eerste jaren een 
rol als accountmanager bij ‘Vossen 
Laboratories’ en had hij nog niet veel 
te maken met de detectie en het ver-
helpen van dergelijke verstoringen, 
ook wel geopathie genoemd. Maar 
in 1998 kreeg hij de kans om deze 
tak van ‘Vossen Laboratories’ over te 
nemen. Martien ging in de leer bij een 
oud-collega en een jaartje later had 
hij zijn eigen onderneming in geopa-
thie. Hij hield zich in de eerste jaren 
voornamelijk bezig met het verhelpen 
van klachten bij mensen en dieren op 
grote boerderijen door het plaatsen 
van apparatuur die de straling van 
wateraders en breuklijnen neutra-
liseerden. Een paar jaar later kwam 
er nog een andere bedrijfstak bij, 
Martien ging zich voortaan nog meer 
focussen op de mens.

Eigen praktijk
Martien bezocht altijd zijn klanten om 
de gezondheidsproblemen bij mens en 
dier te verhelpen met behulp van spe-
ciale apparatuur, maar in 2008 opende 
hij zijn eigen praktijk in Beringe om 
mensen voortaan ook te kunnen ont-
vangen. “De laatste jaren zie je dat 
steeds meer boeren moeten stoppen 
vanwege de stikstofcrisis. Vandaar dat 
ik me meer ben gaan focussen op de 
mens”, legt Martien de langzame tran-
sitie in bedrijfsvoering uit. “Patiënten 
komen bij mij in de praktijk en daar 
heb ik meetapparatuur staan. Hiermee 
kan ik gezondheidsklachten bij de 
mens opsporen. Vervolgens wordt er 
dan een programma opgesteld hoe we 
de patiënt het beste kunnen helpen”, 
legt Martien zijn werkwijze uit terwijl 
hij demonstreert hoe de apparatuur 
werkt. “Daarna overleggen we even-
tueel ook met de arts in het zieken-
huis of het programma een bijdrage 
zou kunnen leveren in het oplossen 
van de klacht. Ik denk dat de samen-
werking tussen deze twee geneeswij-
zen nog veel intensiever zou moeten 
zijn. Maar ik ben blij met elk persoon, 
die ik kan helpen”, sluit Martien geïn-
spireerd af.

Tekst en beeld: Casper Keijsers

Martien Steenbakkers Panningen
Geplukt

Bel 
0900-0116

Bij spoed altijd 112

BLIJF NIET 
RONDLOPEN MET 
ZORGEN OVER 
IEMANDS GEDRAG 
OF SITUATIE

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Professionele 
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling 
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

Sudoku
Plaats de cijfers 1 t/m 9 elk één keer in alle rijen en kolommen en in 
elk vierkantje van de vakken van 3x3.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

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

Hulp aan slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië
Een deel van Turkije en Syrië is getroffen door zware aardbevingen. Mogelijk meer dan 50.000 doden, heel veel gewonden en miljoenen mensen 
zonder woningen en voorzieningen. PvdA/GroenLinks, D’66 en CDA willen hulp bieden vanuit de gemeenteraad. Lokaal en VVD weigeren hiervoor 
bij elkaar te komen. Onbegrijpelijk!

Onlangs vonden in het grensge-
bied tussen Turkije en Syrië twee 
aardbevingen plaats. De zwaarste 
had een kracht van 7.8 op de schaal 
van Richter. Het getroffen gebied is 
dichtbevolkt en heeft een opper-
vlakte van meer dan tweemaal 
Nederland. Overal in elkaar gezakte 
flats, ingestorte woningen, kapotte 
wegen, geen water, geen elektri-
citeit, geen voedsel, geen voorzie-
ningen en mensen die wanhopig 
zoeken naar vermiste familieleden, 

buren en vrienden, die waarschijnlijk 
levend begraven liggen onder het 
puin. Onbeschrijfelijke ellende, chaos 
en verdriet. Daar is dringend hulp 
nodig. Nu meteen. Gelukkig wordt 
die hulp ook gegeven, wereldwijd, 
door burgers, door maatschappe-
lijke organisaties, door regeringen, 
door provincies en ook door veel 
gemeenten. PvdA/GroenLinks, D’66 
en CDA hebben meteen het initia-
tief genomen en de fracties verzocht 
om deze week in een extra raads-

vergadering bij elkaar te komen 
om te besluiten dat Peel en Maas, 
net als veel andere gemeenten, 
1 euro per inwoner beschikbaar stelt 
voor hulp aan de slachtoffers van 
deze aardbevingen. VVD en Lokaal, 
die samen een raadsmeerderheid 
vormen, vinden dat niet nodig en 
verwijzen naar de volgende raads-
vergadering. Die is echter pas op 
21 maart. Natuurlijk is op langere 
termijn ook geld nodig voor her-
stel en opbouw. Maar in onze ogen 

is het een menselijke plicht om op 
dit moment als gemeente duidelijk 
blijk te geven van ons aller solida-
riteit met de slachtoffers in Turkije 
en Syrië. Wij kunnen niet begrijpen 
dat de raadsleden van Lokaal en VVD 
hier niet even voor bij elkaar wil-
len komen. Daarmee maken ze het 
onmogelijk om als raad een besluit 
te nemen.

Annigje Primowees, Frits Berben,  
Raf Janssen, raadsleden

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Column
Zotheden
Van november tot veertig dagen 
voor Pasen kent onze samenle-
ving activiteiten die betrekking 
hebben tot het ‘Feest der zotten’. 
De traditie van het carnaval 
bestaat al eeuwen. Reeds 2.600 
jaar voor Christus trokken 
pronkstoeten door de straten 
van Babylonië en was een slaaf 
voor even gelijk aan zijn heer. 

Tegenwoordig is het niet meer te 
doen om ‘iedereen gelijk’. De zotheid 
lijkt meer op een excuus om je vijf 
dagen te buiten te gaan aan alcohol. 
Van oudsher zit het ‘Feest der zotten’ 
geworteld in de samenleving. Het 
christendom bestempelde het feest 
als een heidens ritueel en probeerde 
het uit te bannen. Hedendaagse zot-
heid was onlangs ook te zien tijdens 
een WNL-reportage. Aan de orde was 
de Quote 500-publicatie, waarin ons 
land 47 miljardairs telt. Volgens CBS 
publicaties telde Nederland 278.000 
huishoudens met in 2020 een ver-
mogen van minstens 1 miljoen euro. 
Persoonlijk heb ik niets tegen rijk-
dom, maar hierbij past de kantteke-
ning: schandalig!
Hoewel ons land één van de rijkste 
landen van Europa is, kent Nederland 
helaas ook de kwalijke mineur van 
meer armoede. In ons welvarende 
koudbloedige kikkerlandje worden 
steeds meer mensen door armoede 
getroffen. Met andere woorden: 
mensen die niet in hun levensbe-
hoeften kunnen voorzien, zoals 
bijvoorbeeld voldoende gezond 
voedsel, huisvesting, energie en 
gezondheidszorg. Moet overheid en 
samenleving niet vaker herinnerd 
worden aan het Verenigde Naties 
Verdrag waarin op 20 november 1989 
het ‘Internationaal Verdrag Rechten 
van het Kind’ werd aangenomen. Dit 
Kinderrechtenverdrag beschermt de 
rechten van kinderen wereldwijd. 
Zoals bijvoorbeeld het recht op vei-
ligheid, het hebben van een eigen 
mening, onderwijs, geloof, bescher-
ming tegen geweld, te spelen met 
leeftijdsgenoten én recht op finan-
ciële hulp indien nodig. Toppunt van 
zotheid blijft de vraag hoe het moge-
lijk is dat één op de dertien kinderen 
in Nederland tegenwoordig opgroeit 
onder de armoedegrens en daardoor 
schoolreisjes, sporten, muziekles, het 
vieren van verjaardagen of bijlessen 
moet missen. Slotquote: ‘Allemaol 
gelieëk? Niks belaove mer gaeve, 
laot ós en oos kinjer gezonjde zot-
heid belaeve’.

Peter Joosten

Wat dunkt dich?

Bespreking poll week 06

Zo’n twintig jaar geleden kwam er in Nederland een algeheel verbod op tabaksreclame. Het negatieve effect van roken op onze gezondheid is 
dermate hoog, dat de overheid destijds besloot om reclame voor tabakhoudende producten aan banden te leggen. Maar hoe zit dat eigenlijk met 
alcohol? Is dit goedje niet ook slecht voor onze gezondheid en zou reclame daarom niet ook verboden moeten worden? Of draagt een verbod juist 
bij aan de betutteling in Nederland?

De respondenten op onze stelling zijn eenduidig 
in hun oordeel: het verbieden van reclame voor 
alcoholische producten wordt zonder uitzonder-
ing onder de noemer ‘betutteling’ geschaard. 
Iets waar we in Nederland toch al behoorlijk 
goed in zijn, zo vindt Jolanda van Gent-Jacobs. 
“Hou toch op met die betuttelende maatschap-

pij”, schrijft ze. “Dit mag niet, dat mag niet. Alles en 
iedereen in de gaten houden. Wat een onzin.” 
Hetty Peeters - van de Vondervoort vindt vooral 
het feit dat er in de stelling naar alcohol wordt 
gewezen, opmerkelijk. “Kom op zeg. Je wordt dood 
gegooid met gok- en casinoreclames, en dan zou je 
hiermee komen?”, reageert zij.

Paula Janssen is van mening dat het totaal geen 
zin heeft om alcohol te verbieden. “Je bereikt er 
alleen maar mee dat mensen zich ertegen opzetten. 
Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om 
op tijd te stoppen voordat het hinderlijk wordt.” 
Marij Bos is kort maar krachtig. “Waarom? Alles wat 
dan niet mag, is leuk.”

Een prins die op mannen valt of een vrouwelijke adjudant: tijdens deze carnaval worden in Peel en Maas tradities losgelaten en is er ruimte voor 
verandering. In het naburige Venlo zorgden vastelaovesverenigingen De Gaaskaetel én De Beerpiëp zelfs voor een kleine paleisrevolutie door 
vrouwelijke driespannen te presenteren. Vrouwen die voorop gaan en met de scepter zwaaien; het was jarenlang ondenkbaar tijdens de traditi-
onele carnaval. Toch lijkt ook carnaval op deze manier te moderniseren, al lijkt nog niet iedereen daar klaar voor. Is het goed dat carnavalstra-
dities met de tijd meebewegen?

‘Tijdens carnaval is iedereen gelijk’. Het is een 
uitspraak die ieder jaar weer terugkomt in de 
vele beschouwingen op het grootste volksfeest 
van onder de rivieren. Maar is dat wel zo? Na het 
nieuws van een vrouwelijke prinses in Venlo, 
waren er her en der ook gefronste wenkbrau-
wen. Want tijdens carnaval is het eten vet, ga je 

verkleed, en is de prins een man met een prinses 
aan zijn zijde en als het even kan met twee manne-
lijke adjudanten. Want zo hoort het, toch? Het is een 
gedachte die voortkomt uit de hang naar het vast-
houden aan tradities. Op vele fronten gaan tradities 
echter mee met de tijd. Ze komen en gaan. Het is 
een gebruik dat wordt doorgegeven van generatie 

op generatie, maar de tijd staat in de tussentijd niet 
stil. En als met carnaval inderdaad iedereen gelijk 
is, dan zou seksuele geaardheid en geslacht geen 
verschil moeten maken. Daarom is het goed dat ook 
carnavalstradities met de tijd meebewegen.

Wat vindt u?

Carnavalstradities moeten met de tijd meebewegen

Reclame voor alcoholische producten zou verboden moeten worden

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaasPoll

I ngezonden b r ief

Carnaval: een mooi moment om dialect te waarderen en de 
jeugd dit duurzaam te leren 
Komend weekend barst het los, carnaval, waarbij iedereen vrolijk is en meezingt met Bjorn en Mieke, Pruuf Mar, Jocus, Heite Soep en 
De Breurkes en glundert om in moederstaal het gevoel van carnaval weer te geven. Prachtig, toch? Dialect/streektaal op ieder zijn eigen 
manier (Zaerums, Heljes, Helenaveens, Oestgeests). 

Wat zou ik het waarderen, wanneer 
kinderdagverblijven en scholen 
aandacht aan dialecten besteden. 
Een dialect is goed voor de taal-
ontwikkeling (wetenschappelijk 
bewezen) en draagt bij aan streek-
cultuur. Zo jammer wanneer de 
jeugd deze mooie dialecten niet 

meer leert. Dan hebben we over 
tien jaar: ‘vrolijke grappenmakers-
avond’ (zittingsaovend), ‘Er staat 
een paard in de gang’ (Ojjem 
Blieve Hale), ‘Leuke liedjesfestijn’ 
(Leedjesconcours) en ‘Dweilorkest’ 
(joekskapel).
Het gevoel van Limburgse vas-

telaovend verdwijnt dan geheel. 
De huidige ouders mogen trots zijn 
op het heerlijke gevoel dat dialect 
geeft met carnaval en ook daarna. 
Hopelijk raakt dit een gevoelige 
snaar om met de jeugd het dialect 
uit volle borst te laten klinken en 
ook na carnaval te spreken en te 

behouden. Det zooj bieëstig schoën 
zien!
Ik wins uch un paar prachtige en 
smeuïge dialectriëke daag en un 
toekomst met mooderstaal um 
eige hoës!

Anton Gijsen, Kepel

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

opinie \ 1602 
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Locatie

Baarlo
Baarlo
Beringe
Beringe
Beringe
Egchel
Egchel
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas
Peel en Maas

Peel en Maas

Straat/omschrijving 

Middelste Horst langs 15
Vergelt 2B 
Eelserstraat 28A en C
Groeze 4
Van Goghstraat 16
Kapelaan Nausstraat 25
Keup 11, Keup ong., Baarloseweg ong.
Kwakvors 9-10
Lorbaan 43
Baarloseweg 45
Kloosterstraat 39
Neerseweg 90
Tarwe 12
Van der Boyenstraat 28
Beeselseweg 19
De Koningstraat 44
Aan de Steenoven, MBE00 sectie M nr.406
Baarlosestraat 9
Broekstraat 81
Groesweg 37 B
Lange Heide 9
Maasbree sectie T nr. 553
Rooth 75
In het Neervelt 5
Kanaaldijk 3
Kanaaldijk 3
Kerkstraat 15
Molenpeel 2
Trambaan 2
Mgr. Nolensstraat 40
Ninnesweg 129
Peelstraat 85
Aanwijzen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Aanwijzingsbesluit briefadresgever
Besluit Ondermandaat Communicatie en Dienstverlening (CenD)
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Peel en Maas 2023
Voorgenomen grondverkoop grond Peel en Maas

Bekendmakingen 
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week.  
Meer informatie over de bekendmakingen leest u op  
www.officielebekendmakingen.nl > zoekterm ‘Peel en Maas’  
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Afvalinzameling tijdens carnaval
Op maandag 20 februari en dinsdag 21 februari 2023 is er géén 
afvalinzameling.
· De inzameldag van maandag 20 februari 2023 gaat naar zaterdag 18 februari 2023.
· De inzameldag van dinsdag 21 februari 2023 gaat naar woensdag 22 februari 2023.
· De andere inzameldagen schuiven allemaal een dag op.

Kijk voor de juiste inzameldag bij u in de straat op de app: Afvalkalender Peel en 
Maas. Of op afvalkalender.peelenmaas.nl.

Milieupark carnavalsmaandag 20 
februari 2023 gesloten
Kijk voor de openingstijden op www.peelenmaas.nl of kijk op de app:
Afvalkalender Peel en Maas.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Elk jaar ontvangt u een aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en 
waterschapsbelastingen. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van de 
gemeente en het waterschap. U kunt kwijtschelding aanvragen als u het bedrag 
niet kunt betalen.

Vragenlijst
Gebruik de vragenlijst op www.bsgw.nl 
om te controleren of het voor u zinvol is 
om kwijtschelding aan te vragen.

Meer informatie
Op www.peelenmaas.nl/kwijtschelden 
leest u hoe u kwijtschelding kunt 
aanvragen en wat u kunt doen als u niet 
in aanmerking komt. Ook vindt u meer 
informatie op www.bsgw.nl.

Provinciale Statenverkiezing en Waterschapsverkiezing 2023

Informatie over uw stempas en iemand 
machtigen
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de 
Waterschapsverkiezingen. U mag die dag dus twee keer stemmen. De stembureaus 
zijn open van 07.30 tot 21.00 uur.

U ontvangt uw stempas thuis
Om te stemmen heeft u een stempas 
en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt 
uw stempassen uiterlijk woensdag 
1 maart 2023 thuisgestuurd. Heeft u 
niet de Nederlandse nationaliteit? Dan 
ontvangt u alleen een stempas voor de 
Waterschapsverkiezing.

Geen stempas ontvangen of kwijt
Heeft u op donderdag 2 maart 2023 nog 
geen stempas ontvangen of bent u uw 
stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk 
een vervangende stempas aan bij de 
gemeente. Dit kan schriftelijk tot vrijdag 10 
maart 2023 17.00 uur. Of aan de balie in het 
Huis van de Gemeente tot dinsdag 14 maart 
2023 12.00 uur. De vervangende stempas 
krijgt u thuisgestuurd. Let op, op de dag 
van de verkiezingen kunt u géén nieuwe 
stempas meer krijgen.

Iemand anders voor u laten stemmen
Kunt u zelf niet naar het stembureau? 
Bijvoorbeeld omdat u op de dag van de 
verkiezingen niet in uw gemeente bent? 
Dan kunt u iemand anders vragen om 
voor u te stemmen. Dit heet officieel een 
volmacht. U kunt op 2 manieren iemand 
vragen om voor u te stemmen.Op www.
peelenmaas.nl/verkiezingen leest u 
hoe u iemand machtigt via uw stempas 
of met een machtigingsformulier. U mag 
per verkiezing voor maximaal 2 andere 
kiezers een stem bij volmacht uitbrengen. 
Dit kan alleen tegelijk met het uitbrengen 
van uw eigen stem.

Meer informatie Kijk voor meer informatie 
op www.peelenmaas.nl/verkiezingen of 
neem contact op met Burgerzaken door 
te bellen naar 077 306 6666 of stuur een 
e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Rectificatie

24 februari: Stil staan bij 1 jaar oorlog 
Oekraïne
Op deze pagina stond vorige week een verkeerde dag vermeld bij de landelijke 
bijeenkomst over één jaar oorlog in Oekraïne. De bijeenkomst is op vrijdag 24 
februari in en rond de Jaarbeurs Utrecht. Kijk voor meer informatie en tickets voor 
deze dag op www.24lyutoho.nl.
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Egchel krijgt oorwassing van 
Eindse Boys 
Voor SV Egchel stond zondag 12 februari de thuiswedstrijd tegen 
Eindse Boys op het programma. Een opponent waar weinig eer 
tegen viel te behalen. De mannen van trainer Lieuwe Kuijpers 
verloren met maar liefst 1-7 van de ploeg uit Nederweert-Eind. 

De 23-jarige Mauro van Duijl uit 
Grubbenvorst was de arbiter van 
dienst, hij had geen moeite met 
het leiden van dit duel. Voor de 
aftrap werd een minuut stilte 
gehouden ter nagedachtenis aan 
de slachtoffers van de verschrikke-
lijke aardbeving in Turkije en Syrië. 
Het bleek al snel duidelijk dat 
Egchel een moeilijke middag tege-
moet zou gaan. Dit werd na een 
kleine twintig minuten vertaald in 
doelpunten van Lars Timmermans 
en Lucas Pepels. Egchel kwam iets 
beter in de wedstrijd en kreeg 
vlak voor rust de eerste echte 
kans. Frank Gielen zag zijn inzet 

tot corner verwerkt worden. Na de 
thee werd het al snel 0-3 door Bas 
van Wijk. Nauwelijks een minuut 
later bracht Nick Gommans uit 
een voorzet van Lex Verstappen 
de stand terug tot 1-3. Vervolgens 
was het Eindse Boys dat de dienst 
uitmaakte. Het bouwde zijn voor-
sprong binnen vijftien minu-
ten verder uit naar 1-6 door Lars 
Timmermans, Bas van Wijk en 
Morisson van Mierlo. Vlak voor tijd 
bepaalde Ravi Hermans de eind-
stand op 1-7. 

Tekst: SV Egchel

MVC’19 verliest van sterk 
Mierlo-Hout
MVC’19 heeft zondag 12 februari met 5-0 verloren van hoogvlieger 
Mierlo-Hout. De Maasbreese ploeg miste maar liefst acht spelers. 
Desondanks werd er bij vlagen prima voetbal gespeeld door MVC’19. 

De gasten uit Maasbree keken al 
na zeven minuten tegen een 1-0 
achterstand aan door een com-
municatiefout in het strafschop-
gebied. Chafik Mezziani, de spits 
van Mierlo-Hout, wist deze fout 
genadeloos af te straffen. Na twin-
tig minuten kwam MVC’19 beter 
in het spel. Dit leidde tot kansen 
voor Rob Custers en Daan Peters. 
MVC’19 bleef druk zetten. Een 
paar minuten voor rust kwam het 
opnieuw dicht bij de gelijkmaker, 
maar Ron van den Kerkhof kwam 
net tekort om de bal binnen te kop-
pen. Vlak voor rust kwam MVC’19 
nog heel goed weg toen keeper 
Tim van Renselaar de bal uit de 
doelmond tikte. 

Zoals al vaker dit seizoen kreeg 
MVC’19 vlak na rust weer een 
tegendoelpunt te verwerken. 
Dit keer was het Rens Albers die 
de bal ongelukkig achter Tim van 
Renselaar in eigen doel werkte. 
Dit was voor de roodwitten uit 
Maasbree een gevoelige tik die 
ze niet meer te boven kwamen. 
De goalgetter van Mierlo-Hout, 
Chafik Mezziani, wist in de loop van 
de tweede helft nog driemaal het 
doel te vinden waardoor MVC’19 
uiteindelijk met 5-0 verloor. Na een 
uur mocht jeugdspeler Lars Janssen 
een verdienstelijk debuut in het 
eerste elftal maken. 

Tekst: Peter van Diepe / MVC’19 

Koen Clephas redt punt voor 
Grashoek
Grashoek nam het zondag 12 februari in Roggel op tegen het 
plaatselijke eerste elftal. Op sportpark De Müssenhoof zat het 
venijn in de staart, toen Roggel bij een 1-1 stand een penalty kreeg 
toegekend. Grashoek-doelman Koen Clephas plukte de bal echter 
uit de hoek. 

Voor aanvang van de wedstrijd 
werd een minuut stilte in acht geno-
men vanwege de aardbevingsramp 
in Turkije en Syrië. In de eerste helft 
kwamen beide clubs niet tot sco-
ren. In de tweede helft was Roggel 
meteen klaarwakker. Hun nummer 
9, die in de eerste helft ook al voor 
de meeste dreiging had gezorgd, 
soleerde in de 46e minuut langs een 
aantal geelzwarte spelers en werkte 
de bal achter Koen Clephas: 1-0. 
Grashoek moest nu vol aan de bak 
om nog iets aan de partij over te 
houden. In de 59e minuut begon de 
aanval bij Koen Clephas. Zijn verre 
uittrap kwam aan de rechterkant 

bij Sasha. Diens voorzet werd door 
Chris Hunnekens perfect ingekopt: 
1-1. In het resterende half uur pro-
beerden beide ploegen nog de volle 
winst binnen te slepen. Het bleef 
1-1, maar het werd nog even bil-
lenknijpen nadat de scheidsrechter 
in de absolute slotfase een penalty 
toekende aan Roggel. Doelman 
Koen Clephas hield het hoofd koel 
tijdens de ontstane opwinding en 
plukte de bal klemvast uit de rech-
ter benedenhoek. De Grashoekse 
sluitpost werd zo Man of the Match.
 

Tekst: Piet Spee / SV Grashoek

Brons voor Judoclub Helden op NK in 
Den Haag 
Judoclub Helden nam zaterdag 11 februari deel aan het Nederlands Kampioenschap voor judoka’s tot 18 jaar 
in Den Haag. Met een bronzen medaille boekte Marlouk Colbers het grootste succes voor de vereniging. 

Marlouk Colbers wist met goed judo 
de kwartfinale te bereiken. Deze par-
tij ging net verloren. Na twee span-
nende partijen in de verliezersronde 
mocht ze voor het brons gaan judoën. 
Deze partij wist ze overtuigend te 
winnen, waardoor ze derde van 
Nederland werd in de gewichtsklasse 
tot 52 kg. 
Bo van den Brand en Isis van Dril 

haalden beide de kwartfinale, maar 
verloren hun partij. Voor Isis hield het 
toernooi hier op omdat ze de vol-
gende partij verloor van een sterke 
tegenstandster. Uiteindelijk behaalde 
ze een negende plaats. Bo wist nog 
een partij te winnen maar moest de 
partij daarna genoegen nemen met 
een zevende plek. 
Romy Zegers en Milou Verlaek won-

nen allebei een partij. De volgende 
ronde werden ze verrast door hun 
tegenstander en verloren. Vian van 
Dril streed knap, maar wist geen 
partij te winnen. Hetzelfde gold voor 
Niels van den Berg, Levi Lijssen, 
Benjamin Smits en Daisy van Os. 

Tekst: Judoclub Helden

GEA INTERNAL

GEA is one of the largest 
suppliers for the food and 
beverage processing 
industry and a wide range 
of other process industries. 

Approximately 17.500 
employees in more than 
50 countries contribute 
significantly to GEA’s 
success – come and join 
them! 

We offer interesting and 
challenging tasks, a 
positive working 
environment in international 
teams and  opportunities 
for personal development 
and growth in an 
international company. 

gea.com

FUNCTIE OMSCHRIJVING
• Is verantwoordelijk voor het veilig werken binnen de assemblage afdeling. Het uitdragen en 

uitvoeren van het veiligheidsbeleid en het toezien op de naleving ervan; geeft onder andere 
advies met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen.

• Ontvangt orders. Plant deze optimaal in aan de hand van projecten en overzichtslijsten. 
Wijst de orders toe en informeert de meewerkend voorman aan de hand van stuklijsten en 
tekeningen.

• Draagt zorg voor bestelling van montage-onderdelen voor de orders bij het magazijn.
• Draagt zorg voor voldoende grijpvoorraden van materialen en gereedschappen.
• Geeft instructies aan Montage-medewerkers, inleenkrachten.
• Heeft contact met Engineering en andere relevante afdelingen over ontbrekende gegevens, 

zich voordoende problemen en nodig gebleken wijzigingen
• Is verantwoordelijk voor de eindcontrole van machines, gereed melding en voor 

volledigheid en juistheid van foutcodelijsten, urenstaten en wijzigingsformulieren.
• Werkt samen met Engineering over nieuwe ideeën / systemen die toegepast kunnen 

worden.
• Voert overleg met het verantwoordelijke supply team en engineering met betrekking tot 

planning, technische aspecten en kwaliteit.
• Zorgt voor het inwerken en begeleiden van aankomend montagemedewerkers, stagiaires, 

service monteurs en inleenkrachten.
• Opzetten begeleiden verbeter projecten. S5, Lean.

FUNCTIE KWALIFICATIES
• MBO+ werk- en denkniveau;
• Minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen een 

productieomgeving;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Kennis van Engelse taal is een pré:
• Zelfbewuste teamplayer met overtuigingskracht;
• Open persoonlijkheid en je kunt als gesprekspartner fungeren op alle niveaus;
• Energiek, ondernemende, sociaalvaardig en in staat om mensen bij elkaar te brengen en 

te enthousiasmeren;
• Kennis en kunnen van de lean principes;
• Je bent goed in plannen, regelen en organiseren.

Groepsleider Assemblage, GEA Food Solutions Bakel
Wij zijn voor onze locatie in Bakel op zoek naar een box- lijn verantwoordelijke. Je bent in deze functie 
verantwoordelijk voor het realiseren van de opgelegde levertijd en draag ervoor zorg dat de maximale 
productievoortgang op efficiënte wijze gewaarborgd blijft.

WIJ BIEDEN

• Een mooie, zeer brede functie binnen de assemblage afdeling van een internationaal opererend bedrijf waar continu 
verbeteren een belangrijk deel van het dagelijks werk is.

• Leuke collega’s in een enthousiast en gemotiveerd team.

Voor meer informatie en reactie kun je contact opnemen met Wim van Herp (Assembly manager) 
email: Wim.van.Herp@gea.com of met Marcel Verbers email: Marcel.Verbers@gea.com

GEA FS Bakel B.V. Beekakker 11, 5761 EN BAKEL
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HOFMANS CNC VERSPANING 

wanneer Woe 5 april / 19.00 - 21.00 uur

waar Willem Barentszweg 18, Venlo

wat Verspanen

VULLINGS METAALBEWERKING
wanneer Do 30 maart / 19.00-21.00 uur

waar Handelstraat 4, Horst

wat Verspanen

SECO TOOLS
wanneer Di 4 april / 16.00 - 18.00 uur

waar Zandterweg 14, Lottum

wat Verspanen

VOSTERMANS COMPANIES
wanneer Woe 22 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar Parlevinkerweg 54, Venlo

wat Engineering, constructie, robotica

MAURICE KASSENBOUW
wanneer Woe 12 april / 19.00 - 21.00 uur

waar Energiestraat 15, Horst

wat Engineering, constructie, lassen

VAN TILBURG ENERGIE DESIGN
wanneer Di 14 maart / 19.00-21.00 uur

waar Expeditiestraat 2, Horst

wat Mechatronica, installatietechniek,

 gebouwautomatisering

ADDIT
wanneer Woe 1 maart / 19.00–21.00 u

waar Archimedesweg 2, Venlo

wat Plaatwerken, mechatronica

Kom jij naar het Tech Event?
> Weet jij al wat je gaat doen na je huidige opleiding?

> Heb je interesse in techniek en wil je leren en werken 

combineren?

> Lijkt het je wat om mee te werken aan bijvoorbeeld 

de productie van auto’s, vliegtuigen, smartphones of 

medische apparatuur?

TECHNIEK AAN DE MAAS

MAAKT WERK VAN TECHNISCH TALENT

Met medewerking van:

meld je
hier aan

Olympia Heren en Dames 
pakken volle buit
De heren van VC Olympia zijn terug van weggeweest. In eigen huis 
walsten ze zaterdag 11 februari met 4-0 over VC Avance heen. Ook de 
dames kenden een uitstekend weekend. Tegen Nuvoc, de nummer drie 
van de ranglijst, herstelde de koploper zich van de zeperd een week 
eerder. In Veldhoven werd het 0-4.

De heren van Olympia waren merk-
baar gemotiveerd om de volle buit te 
pakken tegen Avance. Dat werd ook 
zichtbaar in de stand. De eerste twee 
sets werden met volle overtuiging bin-
nengehaald. In de derde set werd het 
bij vlagen iets slordiger. Avance begon 
het spel meer door te krijgen en wat 
minder fouten te maken. Desondanks 
kreeg Avance ze ook in deze set flink 
om de oren. In de vierde set behield 
Olympia het niveau. De spelverde-
ler wist het midden goed te vinden. 
Avance kreeg een bombardement 
te verduren waarmee het geen raad 
wist.

Ook dames succesvol
Ook de dames kenden een bijzonder 
succesvol weekeinde. In Veldhoven 
ging het in de eerste set tegen Nuvoc 
lang gelijk op. Lange rally’s werden 
om beurten gewonnen en Olympia 
kon niet echt weglopen van de thuis-
ploeg. Pas op 17-20 werd er een defi-
nitief gaatje geslagen. Dat bleek ruim 
genoeg voor de setwinst: 20-25. In 
de tweede set kon Olympia sneller 
afstand nemen. Tessa bezorgde de 
Panningse formatie met vier uitste-

kende services direct een comforta-
bele 0-4 voorsprong. Serverend zette 
Olympia met name de libero van 
Nuvoc flink onder druk. Daphne hield 
een aantal hard geslagen ballen sim-
pel van de vloer en Lian doorzag keer 
op keer de korte ballen. Met 17-25 won 
Olympia ook deze set. 
Hoewel Nuvoc tijdens de derde set 
eventjes bij kon blijven, liep Olympia 
met behulp van de nodige servicedruk 
opnieuw uit. Mila en Ivon serveerden 
samen tien keer, hetgeen resulteerde 
in een 13-23 voorsprong. Met 16-25 
stelde Olympia de wedstrijdwinst vei-
lig. In het slotstuk kwam Nuvoc in rap 
tempo met 4-0 voor. Na een time-out 
leek Olympia wakker geschud. Het 
kwam op service van Mila weer bij tot 
5-4. Op een stand van 12-8 stond Ivon 
achter de servicelijn. Maar liefst één 
time-out, twee wissels en tien services 
verder stapte ze er voldaan weer van-
daan. Olympia liep uit tot 21-24. Nuvoc 
kon het matchpoint nog drie keer uit-
stellen. Precies op tijd deed Olympia 
wat het moest doen en haalde het met 
23-25 weer vijf punten binnen.

Tekst: VC Olympia

Baarlo verspeelt voorsprong 
tegen laagvlieger RKSVO 
Het is Baarlo zondag 12 februari niet gelukt om in eigen huis het in degra-
datienood verkerende RKSVO uit Ospel te bedwingen. Bij rust lagen de 
roodzwarten met een 2-0 voorsprong nog op koers, maar uiteindelijk 
moesten ze genoegen nemen met een 2-2 puntendeling. 

Na een gelijk opgaande beginfase, 
met een kans op een vroeg doelpunt 
voor beide ploegen, nam Baarlo het 
heft in handen. Dat resulteerde hal-
verwege de eerste helft in de ope-
ningstreffer door Sander Gulev die, 
gelanceerd door Frank Peeters, RKSVO-
doelman Patrick Houben met een lob 
kansloos liet. Op slag van rust was het 
Jeffrey Arents die op een assist van 
Dennis van de Vinne Baarlo resoluut 
naar een 2-0 voorsprong schoot en in 
een zetel voor een zege leek te zetten. 
In de vanuit Baarloos perspectief zeer 

matige tweede helft werd de riante 
voorsprong in een tijdsbestek van 
nog geen vijf minuten verspeeld. Een 
veerkrachtig RKSVO kwam verras-
send, en zeker niet onverdiend, alsnog 
langszij (2-2). Ook na een tweede gele 
kaart voor een speler van RKSVO bleek 
een tandeloos Baarlo niet bij machte 
om de gasten alsnog op de knieën 
te dwingen. Integendeel, de Ospelse 
ploeg trok de puntendeling vrij 
gemakkelijk over de eindstreep. 

Tekst: Len Gielen / VV Baarlo

1602 \ verenigingen

Serenade drumband Semper Avanti Grashoek 
Drumband Semper Avanti Grashoek heeft vrijdagavond 10 februari een serenade gebracht aan het prinselijk 
trio van Jong Nederland. Prinses Els is namelijk lid van de fanfare. De drumband, gehuld in voor de gelegen-
heid passende kleding, bracht enkele samba’s ten gehore. De fanfare kon niet aanwezig zijn. Vanwege ziekte, 
werk en andere verplichtingen was er een tekort aan spelende leden.
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Carnavalsoptocht Kessel
De carnavalsoptocht trekt maandag 20 februari weer door de 
straten van Kessel. Om 14.00 uur is het opstellen op de Veersepad 
vanaf de Baarskampstraat. 

De optocht start om 14.30 uur. 
De route van de optocht gaat 
via Beeselseweg, Esdoornstraat 
(oversteken), St. Corniliusstraat, 
Marcusstraat, Mariastraat, 
Gelderestraat, Keverbergstraat, 
Baarskampstraat, Dorpstraat en 
Markt. In overleg met de poli-
tie worden crossmotors en auto’s 
niet toegelaten. Ook wagens die 

hinderlijk zijn, bijvoorbeeld door 
open vuur en rook, en deelne-
mers die snoep gooien, worden 
bij voorbaat uitgesloten. Opgave 
voor de optocht is mogelijk via  
optoch@cvdekevers.nl 
Het optochtnummer is op car-
navalsmaandag tussen 11.00 en 
12.00 uur af te halen bij café Bie 
Ton en Marij.

De Boétegewoeëne 
Bouwenszitting is weer terug 
Het Bouwens viert op vrijdag 17 februari op unieke wijze vastela-
ovend. De aula van het Bouwens wordt omgetoverd tot een heus 
muziektheater. Minimaal vier LVK-finalisten zullen deze ochtend 
acte de présence geven.

De grote publiekstrekker is Pruuf 
Mar uit Ysselsteyn, de kersverse 
winnaar van het LVK in Venray. 
Stef en Tamara gaven in 2020 na 
hun optreden op het Bouwens 
aan dat ze kippenvel hadden op 
het podium. Daarnaast presen-
teert de school met trots ook vier 
andere artiesten: Hoondervel, De 
Breurke, Danny Pouwels en Prins 
& Aod prinse Graashook. Het pro-
gramma start om 09.05 uur en ein-

digt ongeveer om 12.00 uur. In alle 
vroegte vertrekken de leerlingen 
te voet naar het Bouwens, van-
uit alle dorpskernen uit de regio. 
Direct bij binnenkomst maken zij 
de keuze om enerzijds het carna-
valsprogramma, anderzijds het 
alternatieve programma te volgen. 
Degenen die voor carnaval kiezen, 
worden getrakteerd op optredens 
in een versierde aula.

Boerenbruiloft in het 
Eikkaterrijk  Kessel-Eik
Bente Jeurninck en Loek Reinders worden zaterdag 18 februari om 
19.00 uur in de onecht verbonden in ‘Gemeinsjapshoes’ in Kessel-Eik. 
Bente is een dochter van Johan van Sjra en Griet Jeurnick uit Kessel-
Eik en Thea van An en Frits Hermans van de Zandberg in Helden. 
Loek is een zoon van Jan van Louis en Nel Reinders uit Helden en 
Miranda van Wiel en Annie Teeuwen uit Kessel-Eik. Aansluitend aan 
de trouwerij vindt de receptie plaats.

Prinsen in Peel en Maas
Nu de coronacrisis achter de rug is, kunnen we weer als vanouds carnaval vieren. Dit jaar gaan in Peel en 
Maas prins Rob I, Geert I, Peter II, Johan I, Leon I, Dennis I, Sjon I en Roy III, Sam I, Rob II, Erwin I en Coy I 
voorop. De HALLO stelde hen elf vragen over hun prinsenschap. Tevens willen we hen, maar ook alle 
carnavalsvierders een mooie carnaval wensen. Wil jij graag met foto in de krant? Of loop jij mee in de 
optocht en wil je dit delen? Laat het ons weten via redactie@hallopeelenmaas.nl / Beeld: Ilona Tulmans

Straotzitting terug in Helden
Na twee jaar afwezigheid gaat de Straotzitting in Helden, het oudste pleinfeest van Peel en Maas, deze 
carnaval weer door. De zitting werd in 2006 voor het eerst georganiseerd en beleeft dit jaar de zestiende 
editie. Het evenement stond de eerste elf jaar bekend onder de naam ‘Stoepzitting’, maar werd langzaam 
maar zeker zo groot dat het richting straat werd verplaatst. “We willen het een echt dorpsfeest houden, 
dus een feest waar iedereen elkaar kent, met vooral dorpse artiesten”, zegt één van de organisatoren. 
Op carnavalszaterdag vindt de Straotzitting plaats van 13.00 tot 17.00 uur. Onder andere La Bamba zal 
voor een muzikale noot zorgen. De opbrengst wordt, evenals bij voorgaande edities, geschonken aan de 
meewerkende jeugdverenigingen in Helden. 

CV De Graasvraeters Grashoek klaar voor 
vastelaovend 
Carnaval barst in Grashoek vrijdag 17 februari al los met een gevarieerd programma. Ook de daaropvol-
gende dagen valt er het nodige te beleven. 

Vrijdagochtend vindt de zitting van 
de basisschool plaats. Hierbij laten 
de carnavalisten van de toekomst 
hun leukste optredens zien aan hun 
medeschoolgenoten en aan de carna-
valsvereniging. Daarna is er om 12.30 
uur een optocht van school tot aan 
Leanzo, gevolgd door een feestmid-
dag. Op vrijdagochtend worden ook de 
ouderen bezocht. Ondanks de toene-
mende leeftijd stroomt het rood, geel 

en groene bloed nog altijd door de 
aderen en wordt nog volop polonaise 
gelopen. ’s Avonds vindt de machts-
overdracht plaats waarbij prins Sjon 
I & prins Roy III de sleutel en daarbij 
de macht over het Graasvraetersriek 
ontvangen. 

Op carnavalszaterdag is er geen pro-
gramma in Grashoek. Zondag start 
om 14.11 uur de optocht. Opgeven 

kan nog steeds via de website 
van De Graasvraeters. Op Gekke 
Vastelaovesmandig betreden enkele 
Grashoekse artiesten de bühne 
en wordt een tombola gehouden. 
Dinsdag om 15.11 uur staan spellen en 
activiteiten voor de jeugd op de plan-
ning tijdens de kindermiddag. Daarna 
gaat de jeugd nog één keer voorop 
totdat de afsluiting langzamerhand in 
zicht komt.
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Collecties uitbreiden
Verzamelaarsbeurs in Meijel
Verzamelaarsvereniging De Peelstreek uit Meijel organiseert zondag 
19 februari weer haar maandelijkse ruilbeurs. Dit evenement vindt 
plaats in gemeenschapshuis D’n Binger, Alexanderplein 2 in Meijel. 

De ruilbeurs biedt een ideale gele-
genheid voor verzamelaars om hun 
collectie uit te breiden of aan te 
vullen. Op verzamelgebied is van 
alles te vinden. Denk daarbij onder 
meer aan postzegels, munten, pen-
nen, bidprentjes, geboortekaart-

jes, ansichtkaarten, bankbiljetten, 
suikerzakjes, voetbalplaatjes en 
pokemons. Zoals altijd zijn er ook 
veel tafels gereserveerd voor rui-
lers. De beurs in Meijel duurt van 
09.00 tot 12.30 uur.

Parochie Maasbree
Misintenties
NL 58 RABO 00131001973
Pastorie Dorpstraat 13
077 465 12 19
par.aldefundismaasbree@hetnet.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis: 10.00 uur – IN DE KERK
Lector: Dhr. Jacques Bouten
Intenties: Jaardienst Jan Boots. Sjeng 
Vaessen, overleden ouders en Toon 
en Maria Vaessen. Overleden leden 
van carnavalsvereniging “D’n Hab”.
Woensdag 22 februari
H.Mis: 19.30 uur - Viering van 
Aswoensdag IN DE KERK.
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Mededelingen
Vieringen Carnaval in de kerk
Zondag 19 februari
10.00 uur
Woensdag 22 februari 
19.30 uur

Vasten
Woensdag 22 februari begint de vas-
tentijd. Een goede oude gewoonte 
is deze vastentijd te beginnen 
met een Eucharistieviering waarin 
het Askruisje wordt ontvangen. 
Aswoensdag is van oudsher vasten- 
en onthoudingsdag.
Openstelling Aldegundiskapel
De Aldegundiskapel in onze paro-
chiekerk is dagelijks geopend voor 
het opsteken van een kaarsje, een 
gebed of een moment van bezinning. 
De H. Aldegundis is beschermheilige 
tegen ernstige ziekten en voor troost 
en hoop.

Parochie Kessel
Misintenties
NL39 RABO 0125235311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60, 06 24 21 61 06 
Kerkdiensten
Donderdag 16 februari
Carnavalsmis.
Voor de overleden leden van de 

Carnavalsvereniging.
Zaterdag 18 februari
19.15. uur H. Mis.
Voor onze parochie.
Aswoensdag 22 februari
18.00 uur H. Mis met uitreiking van 
het askruisje.
Zaterdag 25 februari:
19.15 uur H. Mis.
Zeswekendienst Ton Hendricks.
Zeswekendienst Jan Zeelen.
Mededeling:
Donderdag 16 februari
19.00 uur Carnavalsmis.
Iedereen is van harte welkom.
Woensdag 22 februari
H. Mis om 18.00 uur Aswoensdag 
met uitreiking askruisje.

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31 RABO 0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Kerkdiensten
Zondag 19 februari
11.00 uur H. Mis. Carnavalsmis.
Voor de levende en overleden leden 
van de Jeugd Vastelaovend Baolder.
Voor de levende en overleden leden 
van Carnavalsvereniging de Kook.
Woensdag 22 februari
9.00 uur H. Mis. Met uitreiking van 
het askruisje.
Mededelingen
Zondag 19 februari is het Carnaval. 
De H. Mis is dan om 11.00 uur in de 
grote kerk, met medewerking van de 
Carnavalsvereniging. Aswoensdag 22 
februari: 9.00 uur H. Mis en Askruisje. 
Om 19.00 uur is er geen H. Mis.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41 RABO 0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkes
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Zaterdag 25 februari
18.00 uur H. Mis.

Voor onze eigen parochie.
Mededelingen
De H. Mis van 18 februari is een week 
later verplaatst i.v.m. Vastelaovend.
Aswoensdag 22 februari is de H. 
Mis in de kerk van Maria Geboorte 
in Kessel, met uitreiking van het 
askruisje.

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan R. Weerawarna
077 462 12 65
weerawarnaranil@gmail.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

Cluster MKBE

Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het 
parochiespreekuur op dinsdagoch-
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen 
tel. 077 466 18 50 of per email roger.
maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 
uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
Geen H. Mis
Woensdag 22 februari
H. Mis 09.00 uur aswoensdag

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 307 95 30
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. pastoor Giel 
Peeters (b.g.v. verjaardag); Johannes 
Jacobs en Theodora Jacobs-Smits 
(jaardienst); Theodorus Jacobs en 
Hubertina Jacobs-Thiesen (jaardienst); 
Piet Dorssers (b.g.v. verjaardag) en 

Grada Dorssers-Smets en overl. fami-
lie

Parochie Grashoek
Misintenties
NL83 RABO 014191056
A. Cruijsberg
06 48 53 14 21 
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
GEEN H.MIS
Woensdag 22 februari
H. Mis 19.00 uur Aswoensdag.
In deze viering wordt het askruisje 
opgelegd.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
Pastorie Rochusplein 3
077 307 14 88
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur
Kerkdiensten
Zondag 19 februari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. 
overl. fam. Hendricks-Rutten

Woensdag 22 februari
Aswoensdag. H. Mis met askruisje 
17.30 uur
Mededelingen
Vrijwilligersbijeenkomst: zondag 26 
maart H. Mis en aansluitend brunch in 
Kerkeböske. Uitnodiging volgt.

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact opne-
men met het parochiecentrum in 
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 4 maart
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de 
Broeders

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

Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
18.30 uur! Vastelaovesmis met 
Heimatkapelle i.s.m. CV de 
Kieveloeët, prins Erwin I (Verheijen) 
en de Jeugdprinsenparen. T.i.v. alle 
overleden leden. Aangevraagde 
misintenties: Pierre Verheijen; Wiel 
Janssen; Frans Strijbos; Miranda 
Berben-Jans
Maandag 20 februari
Geen H. Aanbidding, en geen H. 
Rozenkrans
Woensdag 22 februari
18.00 uur! H. Mis met Herenkoor. 
Waarin oplegging van het askruisje
Donderdag 23 februari
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. H. 
Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag- en woensdag-
ochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Zaterdag 18 februari
H. Mis 19.00 uur - in de dagkapel - 

m.m.v. gemengd zangkoor t.i.v. Lies 
Weekers; Thea Hermans-Gommans 
(zeswekendienst);
Woensdag 22 februari
H. Mis 19.00 uur Aswoensdag - in de 
dagkapel.

Dinsdag, donderdag en vrijdag: och-
tendmis om 9.00 uur in de dagkapel
Zondag 19 februari H. Mis in missie-
huis om 10.30 uurl

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
€ 30,00 | door de week € 15,00

Kerkberichten
Vincentiusparochies

Geco Visscher
Uilenlezing IVN Helden
Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door het leven van uilen. Hun nachtelijke, verborgen levenswijze 
maakt dat dit bijzondere en mysterieuze vogels zijn. IVN Helden organiseert op donderdag 23 februari een 
lezing over kerk- en steenuilen. Spreker is Geco Visscher.

Als je een uil ziet, vallen zijn grote 
ogen het meest op. Met die ogen 
ziet hij heel goed, zelfs in het pik-
donker. Daarom gaat hij ook vooral ‘s 
nachts op jacht. Maar waar leeft de 
uil, wat eet hij, hoe klinkt zijn roep, 
wie zijn z’n vrienden en wat zijn 
de bedreigingen, is hij echt zo wijs 

als soms wordt beweerd? Deze en 
andere vragen komen aan de orde in 
de kerk- en steenuilenlezing. Spreker 
Geco Visscher van de Vogelwacht 
Limburg is provinciaal coördina-
tor van zowel de kerkuilen- als de 
steenuilenwerkgroep. Hij is een 
begenadigd en enthousiaste vertel-

ler en weet alles over beide uilen-
soorten. De lezing vindt plaats in het 
IVN-lokaal aan de Averbodestraat 
19 in Helden (achteringang van het 
oude schoolgebouw van BS De Pas) 
en begint om 19.30 uur. De toegang 
is gratis.
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 ‘Ik verwacht dat er nog heel veel leuke en 
mooie momenten zullen volgen’

    Wie ben je?
    Mijn naam is Peter Peeters en ik ben 
40 jaar oud. In Maasbree kennen ze 
mij ook wel als Pier. 

    Waar werk je?
    Ik ben al vier jaar werkzaam als com-
mercieel manager bij Mertens BV in 
Horst. Ook ben ik penningmeester van 
het Aspergegilde Limburg. 

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Het is een unieke kans om het een 
keer mee te mogen maken. Daarnaast 
is het ook erg ‘sjiek’ en gezellig om 
deel te mogen nemen aan dit feest.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is een hele eer om als prins 
gevraagd te worden. Dat maakt het 
een bijzonder moment. Zeker als je 
het al sinds 2021 stil hebt moeten 
houden. Voor het eerst in de historie 
van de carnavalsvereniging is gekozen 
voor een vrouwelijke adjudant. Dat 
is Miranda Grubben. Ook Jan Duijf is 
adjudant. We kennen elkaar al langere 
tijd van het uitgaan.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval staat voor mij voor heel veel 

gezelligheid en leuke muziek.

    Wat zijn jouw taken deze 
carnaval?

    Heerser zijn van ut 
Habberiek, samen met 
mijn adjudanten Jan Duijf 
en Miranda Grubben. 

    Wat wens je de carna-
valsvierder in jouw 

gemeente toe?
    Ik wens alle Habben en 

Habbinnen, van jong tot oud, een 
geweldige carnaval toe, waarbij ple-

zier voorop staat. We gaan er met 
z’n allen een geweldige carnaval van 
maken. 

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Op het moment van schrijven is het 
uitkomen een geweldig moment 
geweest, dat we al achter de rug heb-
ben. Ik verwacht dat er nog heel veel 
leuke en mooie momenten zullen 
volgen.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Bijkomen van de carnaval en alle 
leuke herinneringen van de afgelopen 
weken nog eens de revue laten pas-
seren.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Dat was een moeilijk item, aangezien 
er een lange tijd overheen ging. Door 
allerlei smoesjes te verzinnen is dit 
toch goed gelukt.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Ik zou tegen mijn opvolger zeggen: 
geniet van het moment, want voor dat 
je weet is de vastelaovend voorbij!   

11 vragen aan  Prins Peter II van D’n Hab uit Maasbree   

 ‘’t makt ‘nne van Saks 

neet oet, al is ut binne of 

boëte, weej fïeste door 

wies de kroege sloëte’   

Winse weej prins Peter met zien
adjudante ‘nne schoëne vestelaovend!

Names ut gánse team van
Zorgboerderie De Paddestool

Zorgboerderij
de Paddestool B.V.

dagvoorziening voor ouderen

Vera Nelissen
Breestraat 24, 5993 BH Maasbree Tel. 077-465 4104 | info@depaddestool.nl

Coöperatie Limburgse Zorgboeren

adjudante ‘nne schoëne vestelaovend!

Zorgboerderie De Paddestool

Winse weej prins Peter met zien

Names ut gánse team van

Proficiat Prins Peter II
en
adjudanten
Jan en Miranda

Prins Peter II en adjudanten proficiat!
• BBQ ARRANGEMENTEN
• BORRELEN
• FEESTEN
• BUFFETTEN

T 077 465 1603
www.cafedepoolmaasbree.nl

Boorebroedspaar gefeliciteerd!
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Wij werken grenzeloos
groen en grondig

Tongerveldweg 17  -  5993 NH Maasbree  -  Tel. (077) 465 21 92

www.loonbedrijfseelen.nl
www.plantgaten.nl

Wij en onze medewerkers wensen 
onze Prins Chris II proficiat 

en een fantastische carnaval toe. Alaaf!

Tongerveldweg 17 - 5993 NH Maasbree - Tel. (077) 465 21 92
www.loonbedrijfseelen.nl

Wij en onze medewerkers wensen Prins Peter II
en adjudanten veul plezeer mit de vestelaovend!

PROFICIAT!

WWW.RUUDVERHAAG.NL 

Schoëne Vestelaovend!
Prins Peter en adj. Jan & Miranda

Jeugdprinses Sanne en adj. Gitte & Suus 

Team nog niet aangemeld?
 Gên zörg! Aanmelden kan tot    
  1 maart via lndp.nl/inschrijven

Stichting Laup nao de pômp  - Britse Dörpskwis 

Roëd... 

Gael en...

...Greun geregeld!

Proficiat Proficiat 
prins prins PeterPeter

en adjudantenen adjudanten

Jan & MirandaJan & Miranda

Team Alles Paletti wenst
Prins Peter met zijn

adjudanten Jan en Miranda
een veilige Vastelaovend!

Baarlosestraat 19-23 | 5993 AV  Maasbree | www.alles-paletti.nl
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Roëd... 

Gael en...

...Greun geregeld!

Proficiat Proficiat 
prins prins PeterPeter

en adjudantenen adjudanten

Jan & MirandaJan & Miranda

Team Alles Paletti wenst
Prins Peter met zijn

adjudanten Jan en Miranda
een veilige Vastelaovend!

Baarlosestraat 19-23 | 5993 AV  Maasbree | www.alles-paletti.nl
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‘Carnaval betekent de zorgen op het 
nachtkasje laten liggen’

Wie ben je? 
Ik ben Rob Peeters, 27 jaar oud en 
wonend in Baarlo.

Waar werk je?
Als zzp’er bied ik diensten aan als 
hardware engineer en paneelbouw. 
Besturingskasten die van mijn hand 

komen, zet-
ten vaak machi-
nes in beweging.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
Die vraag krijg je maar één keer. Door 
‘ja’ te zeggen ging een kleine jon-
gensdroom in vervulling.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
Dat was bijzonder, fantastisch en 
‘weus’ (als ik het zelf mag verwoor-
den). Ik ben megatrots in ieder geval.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent samenkomen met 
vrienden, gek doen en de zorgen op 
het nachtkasje laten liggen. Samen op 
de ‘joets’ van ‘s morgensvroeg tot ‘s 
avonds laat. 

Wat zijn jouw taken deze 
carnaval?

Samen met mijn adju-
danten ervoor zorgen 
dat iedereen plezier 
heeft met de vas-
telaovend. Van de 
schooljeugd tot aan 
de senioren in het 

dorp staan we dit jaar 
klaar om de polonaise 

‘volle gaas’ te starten en 
iedereen een glimlach te 

bezorgen. 

Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
Heel veel plezier en vooral: geniet van 
deze dolle dagen. 

Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt? 
Tot nu toe? De receptie, de verras-
sende cadeaus, de mensen en een 
superfeestje na afloop. Maar ik kijk 
zeker nog uit naar alles wat nog 
gepland staat.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
Dan is het tijd om te gaan opruimen, 
even de kerk te bezoeken en er nog 
eentje te drinken bij het ‘hiejring 
sjille’. 

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
Dan begon ik stom te lachen en droeg 
ik iemand anders aan om de aandacht 
niet op mij te leggen. 

Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven? 
Geniet van al het moois dat op je pad 
komt.

11 vragen aan Prins Rob II van De Kook uit Baarlo

Met z’n alle veur ‘Rob, 
gaas d’Rob!

PROFICIAT PRINS LEON,
ADJUDANT LUUK,
JEUGDPRINS JULES EN
JEUGDPRINSES VERI.

UNNE SJOËNE VASTELAOVEND !

WAE WINSE LEON, LUUK,
YVONNE EN FAMILIE UNNE SJOËNE 

VASTELAOVEND!
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    ‘Dit jaar hoef ik eens een keer geen bier te 
halen, want dat wordt geregeld’

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Leon Timmermans, ik 
ben 57 jaar oud en woon in Egchel. 

Mijn partner is Yvonne Houtakkers en 
samen hebben we het idee om ons 
perceel achter onze woning beschik-

baar te stellen voor 
tiny houses. Dit project noe-
men we Tiny Kepegchel.

    Waar werk je? 
    Als zelfstandige heb ik een bedrijf: 
Timmermans Bestratingen. 

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
    Ieder jaar sta ik op het lijstje en op de 
bühne, maar ik werd nooit prins. Ik 
hoor altijd die verhalen van de oud-
prinsen en wil het graag zelf eens 
meemaken. Dat ik het samen met 
mijn zoon Luuk kan doen, vind ik heel 
mooi. 

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen? 
    Zoals we in Egchel zeggen, voelde het 
groots. 

    Wat betekent carnaval voor je? 
    Ik vier altijd carnaval. Je komt 

veel bekenden tegen en 
maakt een praatje hier 

en drinkt een pilsje 
daar. De gezelligheid 
met een beetje vaste 
groep vind ik ook 
leuk. Ik vier carna-
val eigenlijk altijd in 
Egchel en Panningen. 

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval? 

    Dit jaar hoef ik eens een 
keer geen bier te halen, want 

dat wordt geregeld. Wel gaan we de 
polonaise lopen en natuurlijk een 

feestje bouwen. Ik hoef gelukkig niet 
zoveel te praten, want we hebben een 
nieuwe vorst die dat heel goed kan. 
Hij pakt zijn taken met veel enthousi-
asme op. We gaan de carnaval goed 
vieren.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe? 
    Ik wens iedereen heel veel lol en ple-
zier.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt? 
    We hebben een superleuk programma, 
dus dat is een moeilijke vraag. Ik denk 
dat iedere dag een hoogtepunt is, tel-
kens op zijn eigen manier. 

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma? 
    De dagen na de vastelaovend worden 
er weer klinkers gelegd.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen? 
    Dancing Peel en Maas was een ideale 
afl eidende factor. Daar was iedereen 
heel druk mee en daar lag de focus 
op. Over de carnaval werd lange tijd 
niet veel over gepraat.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven? 
    Geniet van alles wat er op je afkomt 
en denk er vooral niet teveel over na.   

11 vragen aan  Prins Leon I van De Kemphazen uit Egchel   

 ‘Mit de Timpies veurop, 

drejje we Egchel op ziene 
kop’    

Wietelweg 1, 5981 TG Panningen  www.bouten-groep.nl

Wae winse idderein

unne sjoene vastelaovend!

GOMMANS FLOWERS  •  MOLENHEG 13  •  5987 AP  EGCHEL

Wae

winse uch

unne sjoene

Vastelaovend!

GOMMANS FLOWERS  

Melanie Engelen  |  06 - 27 43 79 48  |  www.haar-aan-huis.nl

Proficiat prins Leon
en maak er een mooie carnaval van!
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‘Carnaval betekent de zorgen op het 
nachtkasje laten liggen’

Wie ben je? 
Ik ben Rob Peeters, 27 jaar oud en 
wonend in Baarlo.

Waar werk je?
Als zzp’er bied ik diensten aan als 
hardware engineer en paneelbouw. 
Besturingskasten die van mijn hand 

komen, zet-
ten vaak machi-
nes in beweging.

Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
Die vraag krijg je maar één keer. Door 
‘ja’ te zeggen ging een kleine jon-
gensdroom in vervulling.

Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
Dat was bijzonder, fantastisch en 
‘weus’ (als ik het zelf mag verwoor-
den). Ik ben megatrots in ieder geval.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent samenkomen met 
vrienden, gek doen en de zorgen op 
het nachtkasje laten liggen. Samen op 
de ‘joets’ van ‘s morgensvroeg tot ‘s 
avonds laat. 

Wat zijn jouw taken deze 
carnaval?

Samen met mijn adju-
danten ervoor zorgen 
dat iedereen plezier 
heeft met de vas-
telaovend. Van de 
schooljeugd tot aan 
de senioren in het 

dorp staan we dit jaar 
klaar om de polonaise 

‘volle gaas’ te starten en 
iedereen een glimlach te 

bezorgen. 

Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
Heel veel plezier en vooral: geniet van 
deze dolle dagen. 

Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt? 
Tot nu toe? De receptie, de verras-
sende cadeaus, de mensen en een 
superfeestje na afloop. Maar ik kijk 
zeker nog uit naar alles wat nog 
gepland staat.

Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
Dan is het tijd om te gaan opruimen, 
even de kerk te bezoeken en er nog 
eentje te drinken bij het ‘hiejring 
sjille’. 

Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
Dan begon ik stom te lachen en droeg 
ik iemand anders aan om de aandacht 
niet op mij te leggen. 

Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven? 
Geniet van al het moois dat op je pad 
komt.

11 vragen aan Prins Rob II van De Kook uit Baarlo

Met z’n alle veur ‘Rob, 
gaas d’Rob!

PROFICIAT PRINS LEON,
ADJUDANT LUUK,
JEUGDPRINS JULES EN
JEUGDPRINSES VERI.

UNNE SJOËNE VASTELAOVEND !

WAE WINSE LEON, LUUK,
YVONNE EN FAMILIE UNNE SJOËNE 

VASTELAOVEND!
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    ‘Dit jaar hoef ik eens een keer geen bier te 
halen, want dat wordt geregeld’

    Wie ben je? 
    Mijn naam is Leon Timmermans, ik 
ben 57 jaar oud en woon in Egchel. 

Mijn partner is Yvonne Houtakkers en 
samen hebben we het idee om ons 
perceel achter onze woning beschik-

baar te stellen voor 
tiny houses. Dit project noe-
men we Tiny Kepegchel.

    Waar werk je? 
    Als zelfstandige heb ik een bedrijf: 
Timmermans Bestratingen. 

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden? 
    Ieder jaar sta ik op het lijstje en op de 
bühne, maar ik werd nooit prins. Ik 
hoor altijd die verhalen van de oud-
prinsen en wil het graag zelf eens 
meemaken. Dat ik het samen met 
mijn zoon Luuk kan doen, vind ik heel 
mooi. 

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen? 
    Zoals we in Egchel zeggen, voelde het 
groots. 

    Wat betekent carnaval voor je? 
    Ik vier altijd carnaval. Je komt 

veel bekenden tegen en 
maakt een praatje hier 

en drinkt een pilsje 
daar. De gezelligheid 
met een beetje vaste 
groep vind ik ook 
leuk. Ik vier carna-
val eigenlijk altijd in 
Egchel en Panningen. 

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval? 

    Dit jaar hoef ik eens een 
keer geen bier te halen, want 

dat wordt geregeld. Wel gaan we de 
polonaise lopen en natuurlijk een 

feestje bouwen. Ik hoef gelukkig niet 
zoveel te praten, want we hebben een 
nieuwe vorst die dat heel goed kan. 
Hij pakt zijn taken met veel enthousi-
asme op. We gaan de carnaval goed 
vieren.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe? 
    Ik wens iedereen heel veel lol en ple-
zier.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt? 
    We hebben een superleuk programma, 
dus dat is een moeilijke vraag. Ik denk 
dat iedere dag een hoogtepunt is, tel-
kens op zijn eigen manier. 

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma? 
    De dagen na de vastelaovend worden 
er weer klinkers gelegd.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen? 
    Dancing Peel en Maas was een ideale 
afl eidende factor. Daar was iedereen 
heel druk mee en daar lag de focus 
op. Over de carnaval werd lange tijd 
niet veel over gepraat.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven? 
    Geniet van alles wat er op je afkomt 
en denk er vooral niet teveel over na.   

11 vragen aan  Prins Leon I van De Kemphazen uit Egchel   

 ‘Mit de Timpies veurop, 

drejje we Egchel op ziene 
kop’    

Wietelweg 1, 5981 TG Panningen  www.bouten-groep.nl

Wae winse idderein

unne sjoene vastelaovend!

GOMMANS FLOWERS  •  MOLENHEG 13  •  5987 AP  EGCHEL

Wae

winse uch

unne sjoene

Vastelaovend!

GOMMANS FLOWERS  

Melanie Engelen  |  06 - 27 43 79 48  |  www.haar-aan-huis.nl

Proficiat prins Leon
en maak er een mooie carnaval van!
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 ‘Carnaval betekent voor mij precies de 
woorden zoals in de spreuk staan’

    Wie ben je?
    Mijn naam is Johan Rijs en 51 jaar 
geleden werd ik geboren in Kepèl. 
Ik ben getrouwd met Cindy Rijs en 
samen hebben we drie kinderen. Onze 
Jur is 18 jaar, Zen is 16 jaar en Kee 13 
jaar. Ik ben vaak op het voetbalveld in 
Panningen en in de sporthal van BEVO 
HC te vinden. Dit omdat ik bij BEVO lei-
der van Heren B1 ben. Zelf sport ik ook 
graag en kijk ik graag naar het sporten 
van mijn kinderen.

    Waar werk je?
    Ik ben werkzaak bij Van Doren 
Engineers in Panningen als projectlei-
der paneelbouw.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Ik heb ‘ja’ gezegd, omdat ik mij enorm 

vereerd voelde dat je uit zoveel 
mensen uit Kepèl wordt 

gekozen.

    Hoe voelde het om 
tot prins te worden 
gekozen?
    De eerste drie 
nachten was het zo 
onwerkelijk en het 

besef kwam hierna 
pas. Maar nu voelt het 

geweldig.

    Wat betekent carnaval voor 
je?
    Carnaval betekent voor mij precies de 
woorden zoals ze in de spreuk staan.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Mijn taak is om er samen met alle 
vastelaovendvierders prachtige dagen 
van te maken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Een hele mooie vastelaovend, waar 
we vooral allemaal samen genieten.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat hoogtepunt is tot nu toe mijn 
eigen receptie.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Na de vastelaovend ga ik vier dagen 
rusten en met het gezin lekker nage-
nieten van alle prachtige dagen.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Dat was heel makkelijk, want het was 
maar een week of acht nodig om mijn 
mond te houden. En als iemand er iets 
over vroeg, had ik meteen een ant-
woord klaar.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Ik zou tegen hem zeggen dat hij moet 
genieten van elke dag, want het zijn 
onvergetelijke dingen die je mee-
maakt.   

11 vragen aan  Prins Johan I van Kuus oeht Kepel uit Panningen   

 Laef en geneet, zoeë make 

wae same de vastelaovend 
compleet!   

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses

reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies

Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Namens alle medewerkers

wensen wij Prins Johan I

van de Kuus oeht Kepèl

een fantastische carnaval!

Wietelweg 1, 5981 TG Panningen  www.bouten-groep.nl

Wae winse idderein

unne sjoene vastelaovend!

ProficiatProficiat
Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!Prins Johan I!
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 ‘We proberen iedereen aandacht te geven en 
vieren vooral samen’

    Wie zijn jullie?
    Wij zijn prins Sjon de eerste en prins 
Roy de derde.

    Waar werken jullie?
    Sjon werkt bij De Schatberg in 
Sevenum. Roy werkt bij Rockwool in 
Roermond.

    Waarom hebben jullie ‘ja’ gezegd 
op de vraag om prins te worden?
    We waren al eens prinsen van een 
alternatieve vereniging: carnavalsver-

eniging wngz. Dat beviel zo goed dat 
we nu volmondig ‘ja’ hebben geant-
woord.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het was zeker een eer om gevraagd 
te worden. En dat Sjon zijn ouders ook 
jubileumpaar waren, maakt het hele-
maal speciaal.

    Wat betekent carnaval voor jullie?
    Vastelaovend is het feest dat we vie-

ren met 
vrienden 
en beken-
den. De tijd dat 
we heerlijk uit onze 
bol gaan. En voor iedereen 
een moment vrij maken voor een 
praatje.

    Wat zijn jullie taken deze carna-
val?
    Wij vieren samen met het hele dorp 
de vastelaovend. We proberen ieder-

een aandacht te geven en vieren 
vooral samen. Dat is ons motto.

    Wat wensen jullie de carnavals-
vierder in jullie gemeente toe?
    Een hele mooie te gekke en ‘te sjieke 
vastelaovend’. ‘You Only Live Once’

    Welke carnavalsactiviteit is 
voor jullie het hoogte-

punt?
    Er is niet speciaal één 

moment. Het hoogte-
punt is voor ons de 
hele vastelaovend, 
van A tot en met Z.

    Wat staat er daags 
na Aswoensdag op 

jullie programma?
    Dan vegen we de confetti 

bij elkaar en genieten we 
van de momenten die we mee 

hebben gemaakt.

    Hoe hebben jullie de aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Sinds 2 augustus 2021, de dag waarop 
we werden gevraagd, hebben we veel 
moeten verzinnen en liegen. Zoveel 

dat we het bijna normaal gingen vin-
den. Roy ging afgelopen zomer met 
zijn zus Monique hun vader Jan opzoe-
ken, die een ronde door Nederland 
maakte met de Kreidler. Toen we 
naar Groningen reden begon Monique 
over ‘het je zal maar prins zijn en een 
jaar extra moeten wachten’. Ze bleef 
maar bezig over dat onderwerp. En 
alsof het de normaalste zaak van de 
wereld is, lieg je dan weer alles bij 
elkaar. De kaart voor de verjaardag 
van Ardi, de moeder van Sjon, heeft er 
een jaar over gedaan om op de plaats 
van bestemming te komen. Dit omdat 
we het geniale idee hadden om er in 
te schrijven van harte gefeliciteerd 
namens prins Sjon en prins Roy, maar 
omdat de regering besloot om de 
horeca te sluiten moesten we de kaart 
bewaren voor het volgende jaar.

    Welk advies zouden jullie je opvol-
ger in 2024 mee willen geven?
    Genieten van elk moment waar je bij 
mag zijn. Blijf jezelf en maak er een 
feest van.   

11 vragen aan  Prins Sjon I en Roy III van De Graasvraeters uit Grashoek   

 ‘Gin zorge, mit os viert 

ge vastelaovend tot in de 
morge’   

HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622

   

Prins Roy III en Prins Sjon I
gefeliciteerd!

Wij feliciteren prins Johan I en wensen 
iedereen een geweldige Vastelaovend toe!

Bakker Bart Panningen feliciteert
Prins Johan en wenst iedereen een

fijne vasteloavend.

Gefeliciteerd Johan,
Sjoëne vasteloavend!

alaaf
advies administratie aandacht

a-drie.com
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 ‘Carnaval betekent voor mij precies de 
woorden zoals in de spreuk staan’

    Wie ben je?
    Mijn naam is Johan Rijs en 51 jaar 
geleden werd ik geboren in Kepèl. 
Ik ben getrouwd met Cindy Rijs en 
samen hebben we drie kinderen. Onze 
Jur is 18 jaar, Zen is 16 jaar en Kee 13 
jaar. Ik ben vaak op het voetbalveld in 
Panningen en in de sporthal van BEVO 
HC te vinden. Dit omdat ik bij BEVO lei-
der van Heren B1 ben. Zelf sport ik ook 
graag en kijk ik graag naar het sporten 
van mijn kinderen.

    Waar werk je?
    Ik ben werkzaak bij Van Doren 
Engineers in Panningen als projectlei-
der paneelbouw.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Ik heb ‘ja’ gezegd, omdat ik mij enorm 

vereerd voelde dat je uit zoveel 
mensen uit Kepèl wordt 

gekozen.

    Hoe voelde het om 
tot prins te worden 
gekozen?
    De eerste drie 
nachten was het zo 
onwerkelijk en het 

besef kwam hierna 
pas. Maar nu voelt het 

geweldig.

    Wat betekent carnaval voor 
je?
    Carnaval betekent voor mij precies de 
woorden zoals ze in de spreuk staan.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Mijn taak is om er samen met alle 
vastelaovendvierders prachtige dagen 
van te maken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Een hele mooie vastelaovend, waar 
we vooral allemaal samen genieten.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat hoogtepunt is tot nu toe mijn 
eigen receptie.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Na de vastelaovend ga ik vier dagen 
rusten en met het gezin lekker nage-
nieten van alle prachtige dagen.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Dat was heel makkelijk, want het was 
maar een week of acht nodig om mijn 
mond te houden. En als iemand er iets 
over vroeg, had ik meteen een ant-
woord klaar.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Ik zou tegen hem zeggen dat hij moet 
genieten van elke dag, want het zijn 
onvergetelijke dingen die je mee-
maakt.   

11 vragen aan  Prins Johan I van Kuus oeht Kepel uit Panningen   

 Laef en geneet, zoeë make 

wae same de vastelaovend 
compleet!   

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses

reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies

Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Namens alle medewerkers

wensen wij Prins Johan I

van de Kuus oeht Kepèl

een fantastische carnaval!

Wietelweg 1, 5981 TG Panningen  www.bouten-groep.nl

Wae winse idderein

unne sjoene vastelaovend!

ProficiatProficiat
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 ‘We proberen iedereen aandacht te geven en 
vieren vooral samen’

    Wie zijn jullie?
    Wij zijn prins Sjon de eerste en prins 
Roy de derde.

    Waar werken jullie?
    Sjon werkt bij De Schatberg in 
Sevenum. Roy werkt bij Rockwool in 
Roermond.

    Waarom hebben jullie ‘ja’ gezegd 
op de vraag om prins te worden?
    We waren al eens prinsen van een 
alternatieve vereniging: carnavalsver-

eniging wngz. Dat beviel zo goed dat 
we nu volmondig ‘ja’ hebben geant-
woord.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het was zeker een eer om gevraagd 
te worden. En dat Sjon zijn ouders ook 
jubileumpaar waren, maakt het hele-
maal speciaal.

    Wat betekent carnaval voor jullie?
    Vastelaovend is het feest dat we vie-

ren met 
vrienden 
en beken-
den. De tijd dat 
we heerlijk uit onze 
bol gaan. En voor iedereen 
een moment vrij maken voor een 
praatje.

    Wat zijn jullie taken deze carna-
val?
    Wij vieren samen met het hele dorp 
de vastelaovend. We proberen ieder-

een aandacht te geven en vieren 
vooral samen. Dat is ons motto.

    Wat wensen jullie de carnavals-
vierder in jullie gemeente toe?
    Een hele mooie te gekke en ‘te sjieke 
vastelaovend’. ‘You Only Live Once’

    Welke carnavalsactiviteit is 
voor jullie het hoogte-

punt?
    Er is niet speciaal één 

moment. Het hoogte-
punt is voor ons de 
hele vastelaovend, 
van A tot en met Z.

    Wat staat er daags 
na Aswoensdag op 

jullie programma?
    Dan vegen we de confetti 

bij elkaar en genieten we 
van de momenten die we mee 

hebben gemaakt.

    Hoe hebben jullie de aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Sinds 2 augustus 2021, de dag waarop 
we werden gevraagd, hebben we veel 
moeten verzinnen en liegen. Zoveel 

dat we het bijna normaal gingen vin-
den. Roy ging afgelopen zomer met 
zijn zus Monique hun vader Jan opzoe-
ken, die een ronde door Nederland 
maakte met de Kreidler. Toen we 
naar Groningen reden begon Monique 
over ‘het je zal maar prins zijn en een 
jaar extra moeten wachten’. Ze bleef 
maar bezig over dat onderwerp. En 
alsof het de normaalste zaak van de 
wereld is, lieg je dan weer alles bij 
elkaar. De kaart voor de verjaardag 
van Ardi, de moeder van Sjon, heeft er 
een jaar over gedaan om op de plaats 
van bestemming te komen. Dit omdat 
we het geniale idee hadden om er in 
te schrijven van harte gefeliciteerd 
namens prins Sjon en prins Roy, maar 
omdat de regering besloot om de 
horeca te sluiten moesten we de kaart 
bewaren voor het volgende jaar.

    Welk advies zouden jullie je opvol-
ger in 2024 mee willen geven?
    Genieten van elk moment waar je bij 
mag zijn. Blijf jezelf en maak er een 
feest van.   

11 vragen aan  Prins Sjon I en Roy III van De Graasvraeters uit Grashoek   

 ‘Gin zorge, mit os viert 

ge vastelaovend tot in de 
morge’   

HELENAVEENSEWEG 19A | GRASHOEK | TEL.: 077-3072622

   

Prins Roy III en Prins Sjon I
gefeliciteerd!

Wij feliciteren prins Johan I en wensen 
iedereen een geweldige Vastelaovend toe!

Bakker Bart Panningen feliciteert
Prins Johan en wenst iedereen een

fijne vasteloavend.

Gefeliciteerd Johan,
Sjoëne vasteloavend!
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 ‘Tot nu toe is het prins zijn nog mooier dan ik 
had verwacht’

    Wie ben je?
    Ik ben Geert Metsemakers en deze 
dagen ook bekend als prins Geert I 
van de Dörper Kuus. Ik ben 32 jaar 
oud, geboren en getogen in ‘os sjoeën 
Helje Dörp’ en samenwonend met 
Merle Schoofs.

    Waar werk je?
    Bij Essent in Den Bosch als data scien-
tist. In een notendop probeer ik aan de 
hand van data en statistische model-
len inschattingen te maken over hoe 
de toekomst eruit kan zien.

    Waarom 
heb je ‘ja’ 
gezegd op 
de vraag om 
prins te worden?
    Omdat het een droom voor 
me is om dit te mogen ervaren. Ik was 
heel erg benieuwd hoe het zou zijn. 

Vooraf in het geniep alles regelen en 
vanaf het uitkomen vooropgaan. Tot 
nu toe is het nog mooier dan ik had 
verwacht.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Heel speciaal. Ik had nooit gedacht dat 
ze me zouden vragen. Het kwam voor 
mij persoonlijk ook als een verrassing, 
maar wel een hele mooie verrassing. 
Ook het vragen van mijn adjudan-
ten vond ik heel bijzonder. Vanaf dat 
moment leef je samen in dat geheim. 
De onderlinge lol die je samen hebt 
terwijl je de rest om de tuin probeert 
te leiden, is heel erg leuk.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Voor mij betekent dat vooral 

samenzijn met vrienden, 
werken aan de optocht of 

aan een optreden met 
de zittingen. Dat zijn 
voor mij de mooiste 
dingen aan de vaste-
laovend.

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval?

    Vooropgaan, de kar trek-
ken, plezier maken, af en 

toe een woordje spreken, maar 
vooral genieten.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Heel veel lol met vrienden en familie. 
Zing mee, haak in, en geniet van de 
mensen om je heen.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Ik denk dat dat mijn eigen recep-
tie wordt. Die datum staat al ander-
half jaar driedubbel omcirkeld in mijn 
agenda.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Dan ga ik nagenieten van alle momen-
ten die ik heb beleefd.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Voornamelijk door de pijlen op ande-
ren te richten, al was het af en toe niet 
eenvoudig. Zeker in het begin heb je 
het gevoel dat het groot op je voor-
hoofd staat geschreven.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2020 mee willen geven?
    Geniet. Het is voorbij voor je het weet.   

11 vragen aan  Prins Geert I van De Dörper Kuus uit Helden   

 Ein druim, Twieë d’r nae-

ve, Drej daag alles gaeve!   

PRINS GEERT EN ADJUDANTEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD,

MAAK ER EEN MOOIE CARNAVAL 2023 VAN!

 27    1602   \ carnaval 

 ‘Deze kans krijg je maar één keer in je leven’
    Wie ben je?
    Mijn naam is Dennis Reinders. Ik ben 
27 jaar oud en woon in Kessel-Eik.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Jonkers Hoveniers in Venlo. 
Mijn werkzaamheden zijn voorna-
melijk het aanleggen en onderhou-
den van tuinen bij zowel bedrijven 
en gemeentes. Daarnaast leg ik ook 
daktuinen aan.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Deze kans krijg je maar één keer in 
je leven. Een kans die ik graag met 
beide handen aan wil grijpen. Over 
de adjudanten hoefde ik ook niet lang 
na te denken. Ik wist vooraf dat het 
samen met Joey en Michel niet lastig 
zou worden om er een groot feest van 
te maken.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?

    Dat was een grote eer.

    Wat betekent car-
naval voor je?
    Carnaval betekent 
voor mij in één 
woord: gezelligheid. 
Niet teveel naden-

ken, niet moeilijk 
doen, maar er samen 

gewoon een gezellig feest 
van maken.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Voorop gaan in de polonaise, samen 

met mijn adjudanten en met iedereen 
in Kessel-Eik. Dan maken we er met 
z’n allen een leuke en gezellige carna-
val van.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Dat iedereen zijn zorgen even kan 
vergeten en er met Jan en alleman, 
bekend en onbekend, een mooie car-
naval van mag maken.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat zijn er eigenlijk twee: de recep-
tie en de boerenbruiloft. De receptie, 
omdat er ook mensen komen die met 
de carnaval zelf niet kunnen komen, 
maar op deze dag wel langskomen en 
er een gezellige avond van maken. 
En de boerenbruiloft, omdat ik ernaar 
uitkijk wat Bente en Loek bedacht 
hebben om het voor hen ook een 
onvergetelijke carnaval te maken.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Dan ga ik uitslapen en bijkomen.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Er niet over beginnen en het onder-
werp veranderen als het wel ter 
sprake kwam. En daarnaast altijd 
zeggen dat je denkt dat het iemand 
anders wordt.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Geniet van elke minuut.   

11 vragen aan  Prins Dennis I van De Eikkaters uit Kessel-Eik   

 ‘Dit jaor gin gezeik, Vaste-

loavend viere we in Eik’   

VAN EINE KIKKER 
NAOR EINE PRINS!

DENNIS, NAMENS 
ALLE COLLEGA’S 
GEFELICITEERD! GEFELICITEERD! GEFELICITEERD! 

koelev

PRINS DENNIS I EN ADJUDANTEN MICHEL EN JOEY
VAN HERTE GEFELICITEERD EN

UNNE HIELE SJOENE VASTELAOVENDJ TOEGEWINST
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 ‘Tot nu toe is het prins zijn nog mooier dan ik 
had verwacht’

    Wie ben je?
    Ik ben Geert Metsemakers en deze 
dagen ook bekend als prins Geert I 
van de Dörper Kuus. Ik ben 32 jaar 
oud, geboren en getogen in ‘os sjoeën 
Helje Dörp’ en samenwonend met 
Merle Schoofs.

    Waar werk je?
    Bij Essent in Den Bosch als data scien-
tist. In een notendop probeer ik aan de 
hand van data en statistische model-
len inschattingen te maken over hoe 
de toekomst eruit kan zien.

    Waarom 
heb je ‘ja’ 
gezegd op 
de vraag om 
prins te worden?
    Omdat het een droom voor 
me is om dit te mogen ervaren. Ik was 
heel erg benieuwd hoe het zou zijn. 

Vooraf in het geniep alles regelen en 
vanaf het uitkomen vooropgaan. Tot 
nu toe is het nog mooier dan ik had 
verwacht.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Heel speciaal. Ik had nooit gedacht dat 
ze me zouden vragen. Het kwam voor 
mij persoonlijk ook als een verrassing, 
maar wel een hele mooie verrassing. 
Ook het vragen van mijn adjudan-
ten vond ik heel bijzonder. Vanaf dat 
moment leef je samen in dat geheim. 
De onderlinge lol die je samen hebt 
terwijl je de rest om de tuin probeert 
te leiden, is heel erg leuk.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Voor mij betekent dat vooral 

samenzijn met vrienden, 
werken aan de optocht of 

aan een optreden met 
de zittingen. Dat zijn 
voor mij de mooiste 
dingen aan de vaste-
laovend.

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval?

    Vooropgaan, de kar trek-
ken, plezier maken, af en 

toe een woordje spreken, maar 
vooral genieten.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Heel veel lol met vrienden en familie. 
Zing mee, haak in, en geniet van de 
mensen om je heen.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Ik denk dat dat mijn eigen recep-
tie wordt. Die datum staat al ander-
half jaar driedubbel omcirkeld in mijn 
agenda.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Dan ga ik nagenieten van alle momen-
ten die ik heb beleefd.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Voornamelijk door de pijlen op ande-
ren te richten, al was het af en toe niet 
eenvoudig. Zeker in het begin heb je 
het gevoel dat het groot op je voor-
hoofd staat geschreven.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2020 mee willen geven?
    Geniet. Het is voorbij voor je het weet.   

11 vragen aan  Prins Geert I van De Dörper Kuus uit Helden   

 Ein druim, Twieë d’r nae-

ve, Drej daag alles gaeve!   

PRINS GEERT EN ADJUDANTEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD,

MAAK ER EEN MOOIE CARNAVAL 2023 VAN!
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 ‘Deze kans krijg je maar één keer in je leven’
    Wie ben je?
    Mijn naam is Dennis Reinders. Ik ben 
27 jaar oud en woon in Kessel-Eik.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Jonkers Hoveniers in Venlo. 
Mijn werkzaamheden zijn voorna-
melijk het aanleggen en onderhou-
den van tuinen bij zowel bedrijven 
en gemeentes. Daarnaast leg ik ook 
daktuinen aan.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Deze kans krijg je maar één keer in 
je leven. Een kans die ik graag met 
beide handen aan wil grijpen. Over 
de adjudanten hoefde ik ook niet lang 
na te denken. Ik wist vooraf dat het 
samen met Joey en Michel niet lastig 
zou worden om er een groot feest van 
te maken.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?

    Dat was een grote eer.

    Wat betekent car-
naval voor je?
    Carnaval betekent 
voor mij in één 
woord: gezelligheid. 
Niet teveel naden-

ken, niet moeilijk 
doen, maar er samen 

gewoon een gezellig feest 
van maken.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Voorop gaan in de polonaise, samen 

met mijn adjudanten en met iedereen 
in Kessel-Eik. Dan maken we er met 
z’n allen een leuke en gezellige carna-
val van.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Dat iedereen zijn zorgen even kan 
vergeten en er met Jan en alleman, 
bekend en onbekend, een mooie car-
naval van mag maken.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Dat zijn er eigenlijk twee: de recep-
tie en de boerenbruiloft. De receptie, 
omdat er ook mensen komen die met 
de carnaval zelf niet kunnen komen, 
maar op deze dag wel langskomen en 
er een gezellige avond van maken. 
En de boerenbruiloft, omdat ik ernaar 
uitkijk wat Bente en Loek bedacht 
hebben om het voor hen ook een 
onvergetelijke carnaval te maken.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Dan ga ik uitslapen en bijkomen.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Er niet over beginnen en het onder-
werp veranderen als het wel ter 
sprake kwam. En daarnaast altijd 
zeggen dat je denkt dat het iemand 
anders wordt.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Geniet van elke minuut.   

11 vragen aan  Prins Dennis I van De Eikkaters uit Kessel-Eik   

 ‘Dit jaor gin gezeik, Vaste-

loavend viere we in Eik’   

VAN EINE KIKKER 
NAOR EINE PRINS!

DENNIS, NAMENS 
ALLE COLLEGA’S 
GEFELICITEERD! GEFELICITEERD! GEFELICITEERD! 

koelev

PRINS DENNIS I EN ADJUDANTEN MICHEL EN JOEY
VAN HERTE GEFELICITEERD EN

UNNE HIELE SJOENE VASTELAOVENDJ TOEGEWINST
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 ‘Het mooie tijdens deze dagen is dat jong en 
oud in Beringe zich samenpakt’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Sam van Rijt, ik ben 
24 jaar oud en ik woon in het mooie 
Beringe. Daar woon ik nu twee jaar 
samen met mijn vriendin Maud.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Detechco Machining BV in 
Beringe/Lomm. Detechco is gespecia-
liseerd in het bewerken van moeilijke 
materialen en richt zich vooral op de 

gasturbine-industrie. Ik werk als CNC-
programmeur en operator van CNC-
freesmachines.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Deze vraag krijg je maar één keer in je 
leven en het lijkt me een ontzettend 
leuke ervaring. Mijn vader, oom en 
neef zijn me voorgegaan. Ik ben dus 
opgegroeid met de vastelaovend en 
heb dus niet hoeven twijfelen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is een enorme eer om gekozen 
te worden. Je weet dat er veel op 
de planning staat in een carnavals-
seizoen, dus je moet je er wel van 
bewust zijn dat er stiekem toch wel 
wat tijd in gaat zitten. Maar dat heeft 
geen moment voor twijfel.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval betekent voor mij gezellig-

heid, samenzijn en natuurlijk 
100 procent feest. Het mooie 

tijdens deze dagen is dat 
jong en oud in Beringe 

zich samenpakt. Iets 
wat ik altijd al mooi 
vind aan dit dorp, 
maar wat nog eens 
extra benadrukt 
wordt tijdens deze 

dagen.

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval?

    Volop vastelaovend vieren en in 
elke polonaise voorop gaan. Daarnaast 
ook zorgen voor een goede sfeer op 
de feestavonden en iedereen mee-
trekken in het feestgedruis.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Ik wens iedereen een prachtig vaste-
laovesseizoen. Geniet van elk moment 
en pas goed op elkaar.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Naast natuurlijk de vastelaovend zelf, 
met onder andere de optocht, kijk ik 
onwijs uit naar de Beringse receptie. 
Samen met mijn adjudant Martijn, de 
jeugdheersers, familie, vrienden en 
natuurlijk alle verenigingen samen, 
gaan we door tot in de late uurtjes en 
zullen we er een topfeest van maken.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Vrij weinig, als ik nu moet gokken. Ik 
denk bijkomen van een supermooi 
vastelaovesseizoen en nagenieten.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Het was het ene moment erg een-
voudig, maar op andere momenten 
moeilijk om te zwijgen. Ik kreeg op 5 
augustus 2021 een telefoontje met de 
vraag of ik de nieuwe prins van 2022 
wou worden. Na een coronajaar en 
geen nieuwe prins heb ik 465 dagen 
moeten wachten tot het moment van 
uitkomen. Door het jaar heen was 
het makkelijk, maar de weken voor 
het uitkomen waren wel spannend 
en hoor je je naam hier en daar wel 
ergens vallen.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Prins zijn maak je maar één keer mee, 
dus geniet ervan, want voor je het 
weet is het Aswoensdag en is het 
weer voorbij.   

11 vragen aan  Prins Sam I van Beringse Kuus Beringe   

 ‘Vastelaovend in os blood, 

Beringe wat klinkt ut 
good!’   

Gefeliciteerd Prins Sam en

adjudant Martijn, maak er een

sjoene vasteloavend van!

De soepele felicitaties
voor prins Sam I

www.fysiocentrumberinge.nl

Proficiat prins Sam
en adjudant Martijn!en adjudant Martijn!en adjudant Martijn!

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
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 ‘Ik probeer een waardig en enthousiast 
uithangbord te zijn van de vastelaovend in 
Meijel’

    Wie ben je?
    Mijn naam is Erwin Verheijen en ik 
ben 49 jaar jong. Ik woon samen met 
Lisette van Rooy en ben trotse papa 
van twee dochters, namelijk Fenne 
van 9 jaar en Amber van 7 jaar.

    Waar werk je?
    ik ben sinds 1 mei 2022 werkzaam 
als vrachtwagenchauffeur bij Mertens 
Groep in Horst.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Mijn leven was onbewust en onbe-

doeld wel heel erg in de comfort-
zone beland. Ik was als papa tegen 
mijn kinderen aan het vertellen dat 
ze bepaalde kansen moesten pak-
ken, maar zelf was ik dit niet aan het 
doen. Ik werd met mijn (niet) han-
delen geconfronteerd en ben aan de 
slag gegaan om verandering hierin te 

brengen. Net op dat moment belde 
de voorzitter van de carnavalsvereni-
ging, Rudy Gommans, met de vraag 
om prins van de Kieveloeët te worden. 
Deze kans moest ik als rasechte car-
navalsvierder dan ook pakken en heb 
dus volmondig ‘ja’ gezegd.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Een gevoel van trots overheerst. Dat 
de voorzitter en vorst mij uitgekozen 
hebben, voelt heel speciaal, maar 
zorgde bij mij ook voor twijfels. Zitten 
de andere mensen wel op mij te 
wachten? Kan ik het wel? Ga ik geen 
fouten maken? Et cetera. Maar zoals 
gezegd: de trots overheerst.

    Wat betekent carnaval 
voor je?

    Vastelaovend is voor 
mij saamhorigheid, 
verbroedering en 
gezelligheid. Om 
samen intens van 
elkaar én de acti-
viteiten te genieten 

tijdens de dagen die 
bol staan van tradities. 

Natuurlijk onder het genot 
van een lekker drankje.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Je bent de ceremoniemeester van het 
dorp Meijel. Ik probeer een waardig 
en enthousiast uithangbord te zijn van 
de vastelaovend in Meijel.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Natuurlijk een goede gezondheid en 
daarna veel gezelligheid en saamho-
righeid.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Ik moet eerlijk bekennen dat dit er 
drie zijn. Normaal gesproken, als geen 
prins zijnde, vind ik de optochtdeel-
name samen met mijn carnavals-
maat Erwin een hoogtepunt. Evenals 
de dolle maandag in ons stamcafe 
De Siem. Verder bewaar ik schitte-
rende herinneringen aan de deelna-
mes aan de bonte avonden met de 
Erpelemeentjes.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Voorlopig nog niks.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Ik heb getracht zo gewoon mogelijk 
te doen. Als het me te heet onder de 
voeten werd, probeerde ik de aan-
dacht voor mijn persoontje te verleg-
gen door een opmerking over een 
ander te plaatsen. Dit heeft blijkbaar 
gewerkt.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Bij carnavalsvereniging De Kieveloeet 
uit Meijel hebben ze een vaste adju-
dant en een gekozen adjudant. Het 
toeval wil dat de vaste adjudant mijn 
zwager Mark is. In de week vooraf-
gaand aan het prinsenbal hadden wij 
bij hem een vriendenavond. Daar ver-
telde hij, niet wetende dat de nieuwe 
prins langs hem zat, dat de prins van-
uit zijn hart moet spreken. Dit advies 
heb ik mij ter harte genomen en zou 
ik ook de prins van 2024 mee willen 
geven.   

11 vragen aan  Prins Erwin I van De Kieveloeët uit Meijel   

 ‘t vléjje, verheuch òw 

óppe toekómst,mèr geniet 

nòw saame van dizze vas-
telaovend’   

De soepele felicitaties
voor prins Erwin I

www.fysiocentrummeijel.nl
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 ‘Het mooie tijdens deze dagen is dat jong en 
oud in Beringe zich samenpakt’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Sam van Rijt, ik ben 
24 jaar oud en ik woon in het mooie 
Beringe. Daar woon ik nu twee jaar 
samen met mijn vriendin Maud.

    Waar werk je?
    Ik werk bij Detechco Machining BV in 
Beringe/Lomm. Detechco is gespecia-
liseerd in het bewerken van moeilijke 
materialen en richt zich vooral op de 

gasturbine-industrie. Ik werk als CNC-
programmeur en operator van CNC-
freesmachines.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Deze vraag krijg je maar één keer in je 
leven en het lijkt me een ontzettend 
leuke ervaring. Mijn vader, oom en 
neef zijn me voorgegaan. Ik ben dus 
opgegroeid met de vastelaovend en 
heb dus niet hoeven twijfelen.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is een enorme eer om gekozen 
te worden. Je weet dat er veel op 
de planning staat in een carnavals-
seizoen, dus je moet je er wel van 
bewust zijn dat er stiekem toch wel 
wat tijd in gaat zitten. Maar dat heeft 
geen moment voor twijfel.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval betekent voor mij gezellig-

heid, samenzijn en natuurlijk 
100 procent feest. Het mooie 

tijdens deze dagen is dat 
jong en oud in Beringe 

zich samenpakt. Iets 
wat ik altijd al mooi 
vind aan dit dorp, 
maar wat nog eens 
extra benadrukt 
wordt tijdens deze 

dagen.

    Wat zijn jouw taken 
deze carnaval?

    Volop vastelaovend vieren en in 
elke polonaise voorop gaan. Daarnaast 
ook zorgen voor een goede sfeer op 
de feestavonden en iedereen mee-
trekken in het feestgedruis.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Ik wens iedereen een prachtig vaste-
laovesseizoen. Geniet van elk moment 
en pas goed op elkaar.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Naast natuurlijk de vastelaovend zelf, 
met onder andere de optocht, kijk ik 
onwijs uit naar de Beringse receptie. 
Samen met mijn adjudant Martijn, de 
jeugdheersers, familie, vrienden en 
natuurlijk alle verenigingen samen, 
gaan we door tot in de late uurtjes en 
zullen we er een topfeest van maken.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Vrij weinig, als ik nu moet gokken. Ik 
denk bijkomen van een supermooi 
vastelaovesseizoen en nagenieten.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Het was het ene moment erg een-
voudig, maar op andere momenten 
moeilijk om te zwijgen. Ik kreeg op 5 
augustus 2021 een telefoontje met de 
vraag of ik de nieuwe prins van 2022 
wou worden. Na een coronajaar en 
geen nieuwe prins heb ik 465 dagen 
moeten wachten tot het moment van 
uitkomen. Door het jaar heen was 
het makkelijk, maar de weken voor 
het uitkomen waren wel spannend 
en hoor je je naam hier en daar wel 
ergens vallen.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Prins zijn maak je maar één keer mee, 
dus geniet ervan, want voor je het 
weet is het Aswoensdag en is het 
weer voorbij.   

11 vragen aan  Prins Sam I van Beringse Kuus Beringe   

 ‘Vastelaovend in os blood, 

Beringe wat klinkt ut 
good!’   

Gefeliciteerd Prins Sam en

adjudant Martijn, maak er een

sjoene vasteloavend van!

De soepele felicitaties
voor prins Sam I

www.fysiocentrumberinge.nl

Proficiat prins Sam
en adjudant Martijn!en adjudant Martijn!en adjudant Martijn!

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
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 ‘Ik probeer een waardig en enthousiast 
uithangbord te zijn van de vastelaovend in 
Meijel’

    Wie ben je?
    Mijn naam is Erwin Verheijen en ik 
ben 49 jaar jong. Ik woon samen met 
Lisette van Rooy en ben trotse papa 
van twee dochters, namelijk Fenne 
van 9 jaar en Amber van 7 jaar.

    Waar werk je?
    ik ben sinds 1 mei 2022 werkzaam 
als vrachtwagenchauffeur bij Mertens 
Groep in Horst.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Mijn leven was onbewust en onbe-

doeld wel heel erg in de comfort-
zone beland. Ik was als papa tegen 
mijn kinderen aan het vertellen dat 
ze bepaalde kansen moesten pak-
ken, maar zelf was ik dit niet aan het 
doen. Ik werd met mijn (niet) han-
delen geconfronteerd en ben aan de 
slag gegaan om verandering hierin te 

brengen. Net op dat moment belde 
de voorzitter van de carnavalsvereni-
ging, Rudy Gommans, met de vraag 
om prins van de Kieveloeët te worden. 
Deze kans moest ik als rasechte car-
navalsvierder dan ook pakken en heb 
dus volmondig ‘ja’ gezegd.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Een gevoel van trots overheerst. Dat 
de voorzitter en vorst mij uitgekozen 
hebben, voelt heel speciaal, maar 
zorgde bij mij ook voor twijfels. Zitten 
de andere mensen wel op mij te 
wachten? Kan ik het wel? Ga ik geen 
fouten maken? Et cetera. Maar zoals 
gezegd: de trots overheerst.

    Wat betekent carnaval 
voor je?

    Vastelaovend is voor 
mij saamhorigheid, 
verbroedering en 
gezelligheid. Om 
samen intens van 
elkaar én de acti-
viteiten te genieten 

tijdens de dagen die 
bol staan van tradities. 

Natuurlijk onder het genot 
van een lekker drankje.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Je bent de ceremoniemeester van het 
dorp Meijel. Ik probeer een waardig 
en enthousiast uithangbord te zijn van 
de vastelaovend in Meijel.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Natuurlijk een goede gezondheid en 
daarna veel gezelligheid en saamho-
righeid.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Ik moet eerlijk bekennen dat dit er 
drie zijn. Normaal gesproken, als geen 
prins zijnde, vind ik de optochtdeel-
name samen met mijn carnavals-
maat Erwin een hoogtepunt. Evenals 
de dolle maandag in ons stamcafe 
De Siem. Verder bewaar ik schitte-
rende herinneringen aan de deelna-
mes aan de bonte avonden met de 
Erpelemeentjes.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Voorlopig nog niks.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    Ik heb getracht zo gewoon mogelijk 
te doen. Als het me te heet onder de 
voeten werd, probeerde ik de aan-
dacht voor mijn persoontje te verleg-
gen door een opmerking over een 
ander te plaatsen. Dit heeft blijkbaar 
gewerkt.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Bij carnavalsvereniging De Kieveloeet 
uit Meijel hebben ze een vaste adju-
dant en een gekozen adjudant. Het 
toeval wil dat de vaste adjudant mijn 
zwager Mark is. In de week vooraf-
gaand aan het prinsenbal hadden wij 
bij hem een vriendenavond. Daar ver-
telde hij, niet wetende dat de nieuwe 
prins langs hem zat, dat de prins van-
uit zijn hart moet spreken. Dit advies 
heb ik mij ter harte genomen en zou 
ik ook de prins van 2024 mee willen 
geven.   

11 vragen aan  Prins Erwin I van De Kieveloeët uit Meijel   

 ‘t vléjje, verheuch òw 

óppe toekómst,mèr geniet 

nòw saame van dizze vas-
telaovend’   

De soepele felicitaties
voor prins Erwin I

www.fysiocentrummeijel.nl
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 ‘Ik hoop dat iedereen de vastelaovend weer 
kan beleven zoals hij of zij dat wil’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Rob Lemmen, ik ben 32 
jaar en woon samen met mijn vrien-
din Soraja Vromen  ? in het prachtige 
Koningslust. In mijn vrije tijd ben ik 
graag actief bezig. Ik zit regelmatig 
op de racefi ets en op zondag doe ik 
mijn best op het voetbalveld. Naast 
de eerste en tweede helft, vind ik de 

derde helft ook belangrijk. Daarnaast 
doe ik graag leuke dingen met vrien-
den, maar ben ik ook graag bezig met 
werk.

  Waar werk je?
    Ik ben eigenaar van NEXT LEVEL 
Personal Training in Venlo, waar ik 
werkzaam ben als personal trainer. 

Wij helpen 
onze leden 
bij het creëren 
van een gezondere 
levensstijl die zij nodig heb-
ben en bij hun past. Door deze per-
soonlijke aanpak is het makkelijker het 
behaalde resultaat vol te houden.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Vastelaovend vier ik al sinds ik klein 
ben. Met andere woorden: het zit in 
hart en nieren. Om ooit een keer prins 
te worden van De Brookhaze was 
een droom waarvan je alleen maar 
kan hopen dat deze ooit werkelijk-
heid wordt. Op het moment dat ik de 
vraag kreeg, was er dus absoluut geen 
twijfel.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Een droom die uitkomt en daarnaast 
voelt het als een hele grote eer.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Gezellig samen een biertje drinken 
met een hoop fl auwekul, de vastela-
ovendsliedjes meezingen en vooral 

veel lachen. De vastelaovend 
is een feest voor iedereen, 

waar ikzelf ieder jaar 
weer naar uitkijk.

    Wat zijn jouw 
taken deze carna-
val?
    Naast het bijwonen 
van alle activiteiten, 

ook ervoor zorgen dat 
we er samen met ieder-

een een onvergetelijk 
feest van maken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Ik hoop dat iedereen de vastelaovend 
weer kan beleven zoals hij of zij dat 
wil. Maak plezier en geniet van dit 

prachtige feest dat we met z’n allen 
in ere moeten houden, zodat het nog 
lang gevierd mag worden.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Vanaf het begin kijk ik al uit naar 
iedere activiteit. Dit seizoen is extra 
speciaal vanwege het 6x11 jubileum-
weekend afgelopen november. Toch 
ben ik vooral benieuwd naar mijn 
eigen receptie.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Eerst even een paar daagjes vrij om bij 
te komen, maar vooral nagenieten.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    In tegenstelling tot voorgaande jaren 
was het uitroepen in november. Veel 
eerder dus. Hierdoor waren de men-
sen er voor mijn gevoel ook minder 
mee bezig, wat het wel makkelijker 
maakte. Er werd uiteraard wel gegist 
en om kratjes bier gewed als mensen 
je naam noemden. Toch vond ik het 
wel lastig om het geheim te houden, 
omdat ik een open boek ben en ik 
er niet van houd als mensen liegen. 
Toch moest ik dat nu zelf af en toe wel 
doen. 

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Blijf vooral jezelf en geniet van elke 
seconde.   

11 vragen aan  Prins Rob II van De Brookhaze uit Koningslust   

 ‘’Ren,spring, sjoenkel 

en doot mit mig mit, zoeë 

blieft gae deze vastelao-
vend fit!   

www.prohvobis.nl

Proficiat Rob en Rick en maak er maar 
een geweldige vastelaovend van
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 ‘Carnaval is een beetje een rode draad in 
mijn leven’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Coy Bouten, een geboren 
en getogen Kesselnaar. Ik ben 38 jaar 
oud en getrouwd met een ‘Deurnes 
Dörske’. We hebben inmiddels twee 
kinderen, een dochter van 11 jaar en 
een zoon van 9 jaar.

    Waar werk je?
    Ik werk bij de gemeente Peel en Maas 
als technisch toezichthouder wegen. 
Bewoners komen mij regelmatig tegen 
in alle kernen van de gemeente. Zo 
stuur ik aannemers aan die werk voor 
ons uitvoeren, of pak ik meldingen op 
die gemaakt zijn door burgers als het 
gaat over wegen of bermen.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Waarom niet? Het is voor mij een 
droom die uitkomt. Als klein mannetje 
keek ik tijdens de vasteloavend al op 

naar die prins met de prachtige veren 
op de steek. Daarnaast ben ik 22 jaar 
geleden jeugdprins geweest. Daar 
ben ik besmet geraakt en vanaf dat 
moment is het een droom geweest 
om ooit prins te worden. Een droom 
die nu uitkomt.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is voor mij een grote eer om 
samen met mijn adjudanten, die 
tevens mijn vrienden zijn, samen 
voorop te mogen gaan deze vaste-
loavend in Kessel. Al jaren kriebelde 
het en hoopte ik stiekem dat ik een 
keer gevraagd zou worden. Tijdens 
een avond in augustus (2020) werd 
ik gevraagd om bij iemand op bezoek 
te komen, om naar een boom te gaan 
kijken die gesnoeid moest worden. Ik 
had al een voorgevoel en zei tegen 
mijn vrouw ‘waar ik vanavond naar 

toe ga, 
dat is 
er eentje 
van de prin-
sencommissie. Ik 
denk dat ze mij gaan vra-
gen.’ Mijn vrouw verklaarde me voor 
gek. Eenmaal daar zag ik onder de 
overkapping een aantal leden van de 
carnavalsvereniging zitten. Mijn hart 
maakte een sprongetje en na de vraag 
werd er direct volmondig ‘ja’ gezegd.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval is een beetje een rode draad 
in mijn leven. 2 keer 11 jaar geleden 
was ik jeugdprins. Ook ben ik 11 jaar 
geleden op 11-11-11 getrouwd met 
Karlijn, die ik heb leren kennen op de 
11e van de 11e in Maastricht. Op de 
dag van het uitkomen waren we pre-
cies 11 jaar getrouwd. Carnaval bete-
kent voor mij samen met vrienden, 

familie en het hele dorp een gezellig 
feest bouwen, waarop duidelijk wordt 
dat je elkaar nodig hebt en iedereen 
mee kan doen. Je hebt geen dikke 
laag schmink nodig om carnaval te 
vieren. Zet je feestneus op en maak 
plezier.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Wat is de taak van een prins? In mijn 
ogen moet de prins een verbinder zijn 
die uitstraalt dat iedereen, jong of 
oud, samen carnaval kan vieren. Hij 
gaat voorop en neemt iedereen mee 
in het feest dat carnaval heet. Zo zorgt 
een prins voor ‘joeks en plezeer’. Ook 
moet hij er tegen kunnen wanneer hij 
zelf op de hak wordt genomen.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?

    Na de afgelopen jaren met 
veel eenzaamheid in 

onze gemeenschap, is 
het duidelijk gewor-
den dat iedereen 
iemand elkaar heeft. 
Ik wens dat iedereen 
die behoefte heeft 
aan een gezellig 

samenzijn, zich oppakt 
en welkom is om er een 

onvergetelijke vastela-
ovend van te maken.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    In Kessel in het gebruik dat op de vrij-
dagavond na de sleuteloverdracht een 
feest wordt georganiseerd voor en 
door het trio. We hebben ervoor geko-
zen om onze vriendengroep Celke9 
invulling te laten geven aan deze 
avond. Zij hebben een ‘Foute Fuif’ 
georganiseerd voor het hele dorp. 
Het belooft een onvergetelijke avond 
te worden. Het voelt voor mij speci-
aal, omdat we dit vieren met onze 
beste jeugdvrienden. Verder vind ik 
het speciaal dat de meeste momenten 
spontaan ontstaan. Zet die steek met 
veren op, pak de scepter in de hand, 
doe een mantel om en er ontstaan 

allemaal mooie momenten. Voor kin-
deren ben je opeens de prins, oude-
ren maken spontaan een praatje en je 
hebt gesprekken met mensen die je 
normaal nooit spreekt. Dat zijn voor 
mij de hoogtepunten.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Na Aswoensdag komt denk ik eerst 
de ‘after vasteloavend dip’, en daarna 
het besef van wat je eigenlijk alle-
maal hebt meegemaakt. Dan staat er 
ook vooral tijd met mijn gezin op het 
programma. Prins word je niet voor 
het gezin en tijd en aandacht voor hen 
in deze drukke periode is schaars. Die 
krijgen na Aswoendag de aandacht die 
ze verdienen en gemist hebben. Na 
een paar dagen rust en tijd voor mijn 
gezin, ga ik foto`s terugkijken en de 
mooie momenten herbeleven.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    We zijn het langst wachtende trio ooit. 
Bijna 2,5 jaar zwijgen, is lastig maar 
ook mooi. Je beleeft dan toch met 
de gezinnen van het trio een hechte 
tijd. Samen heb je een geheim en 
dat verbindt elkaar. We hebben het 
ook leuk en spannend gehouden voor 
onszelf. Zo hebben we in die tijd een 
hint in het dorp achtergelaten waarop 
‘CP&M’ stond. Dat staat voor Coy, Paul 
en Marco. Deze waren op verschil-
lende manieren zichtbaar in het dorp 
en alleen wij wisten wat het te bete-
ken had.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Hetzelfde advies wat mijn voorgan-
gers mij hebben gegeven: geniet van 
ieder moment en pak zoveel moge-
lijk momenten als je maar kunt. En 
verder het advies om een keer boven 
bij het kasteel te gaan staan, over het 
Kerverriek te kijken en dan te beseffen 
dat je met het dorp dat je dan ziet een 
onvergetelijke tijd gaat beleven. Dat 
is echt een kippenvelmoment als dat 
besef er komt.   

11 vragen aan  Prins Coy I van De Kevers uit Kessel   

 ‘Vasteloavend vierse 
same’   

Bouwbedrijf Verlaak - Karreweg-Noord 24 - 5995 ME  Kessel

 

Herefords Slagerij B.V.   |   Donk 1A, 5995 PL Kessel   |   077 303 18 79

www.herefords.nl

WEEJ WINSE PRINS COY EN

ADJUDANTE PAUL EN MARCO UNNE 

SJOENE VASTELAOVEND!

S C H A T O R I Ë -  D A K B E D E K K E R S  S I N D S  1 9 4 1

W W W . S C H A T O R I E . N L

Molenstraat 33
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T (077) 462 28 37
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Met dees Men van de brandjwaer en Celke 9
kenne wea der met zien alle same teage aan 
want vasteloavend vierse same.
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 ‘Ik hoop dat iedereen de vastelaovend weer 
kan beleven zoals hij of zij dat wil’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Rob Lemmen, ik ben 32 
jaar en woon samen met mijn vrien-
din Soraja Vromen  ? in het prachtige 
Koningslust. In mijn vrije tijd ben ik 
graag actief bezig. Ik zit regelmatig 
op de racefi ets en op zondag doe ik 
mijn best op het voetbalveld. Naast 
de eerste en tweede helft, vind ik de 

derde helft ook belangrijk. Daarnaast 
doe ik graag leuke dingen met vrien-
den, maar ben ik ook graag bezig met 
werk.

  Waar werk je?
    Ik ben eigenaar van NEXT LEVEL 
Personal Training in Venlo, waar ik 
werkzaam ben als personal trainer. 

Wij helpen 
onze leden 
bij het creëren 
van een gezondere 
levensstijl die zij nodig heb-
ben en bij hun past. Door deze per-
soonlijke aanpak is het makkelijker het 
behaalde resultaat vol te houden.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Vastelaovend vier ik al sinds ik klein 
ben. Met andere woorden: het zit in 
hart en nieren. Om ooit een keer prins 
te worden van De Brookhaze was 
een droom waarvan je alleen maar 
kan hopen dat deze ooit werkelijk-
heid wordt. Op het moment dat ik de 
vraag kreeg, was er dus absoluut geen 
twijfel.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Een droom die uitkomt en daarnaast 
voelt het als een hele grote eer.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Gezellig samen een biertje drinken 
met een hoop fl auwekul, de vastela-
ovendsliedjes meezingen en vooral 

veel lachen. De vastelaovend 
is een feest voor iedereen, 

waar ikzelf ieder jaar 
weer naar uitkijk.

    Wat zijn jouw 
taken deze carna-
val?
    Naast het bijwonen 
van alle activiteiten, 

ook ervoor zorgen dat 
we er samen met ieder-

een een onvergetelijk 
feest van maken.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?
    Ik hoop dat iedereen de vastelaovend 
weer kan beleven zoals hij of zij dat 
wil. Maak plezier en geniet van dit 

prachtige feest dat we met z’n allen 
in ere moeten houden, zodat het nog 
lang gevierd mag worden.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    Vanaf het begin kijk ik al uit naar 
iedere activiteit. Dit seizoen is extra 
speciaal vanwege het 6x11 jubileum-
weekend afgelopen november. Toch 
ben ik vooral benieuwd naar mijn 
eigen receptie.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Eerst even een paar daagjes vrij om bij 
te komen, maar vooral nagenieten.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    In tegenstelling tot voorgaande jaren 
was het uitroepen in november. Veel 
eerder dus. Hierdoor waren de men-
sen er voor mijn gevoel ook minder 
mee bezig, wat het wel makkelijker 
maakte. Er werd uiteraard wel gegist 
en om kratjes bier gewed als mensen 
je naam noemden. Toch vond ik het 
wel lastig om het geheim te houden, 
omdat ik een open boek ben en ik 
er niet van houd als mensen liegen. 
Toch moest ik dat nu zelf af en toe wel 
doen. 

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Blijf vooral jezelf en geniet van elke 
seconde.   

11 vragen aan  Prins Rob II van De Brookhaze uit Koningslust   

 ‘’Ren,spring, sjoenkel 

en doot mit mig mit, zoeë 

blieft gae deze vastelao-
vend fit!   

www.prohvobis.nl

Proficiat Rob en Rick en maak er maar 
een geweldige vastelaovend van
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 ‘Carnaval is een beetje een rode draad in 
mijn leven’ 

    Wie ben je?
    Mijn naam is Coy Bouten, een geboren 
en getogen Kesselnaar. Ik ben 38 jaar 
oud en getrouwd met een ‘Deurnes 
Dörske’. We hebben inmiddels twee 
kinderen, een dochter van 11 jaar en 
een zoon van 9 jaar.

    Waar werk je?
    Ik werk bij de gemeente Peel en Maas 
als technisch toezichthouder wegen. 
Bewoners komen mij regelmatig tegen 
in alle kernen van de gemeente. Zo 
stuur ik aannemers aan die werk voor 
ons uitvoeren, of pak ik meldingen op 
die gemaakt zijn door burgers als het 
gaat over wegen of bermen.

    Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de 
vraag om prins te worden?
    Waarom niet? Het is voor mij een 
droom die uitkomt. Als klein mannetje 
keek ik tijdens de vasteloavend al op 

naar die prins met de prachtige veren 
op de steek. Daarnaast ben ik 22 jaar 
geleden jeugdprins geweest. Daar 
ben ik besmet geraakt en vanaf dat 
moment is het een droom geweest 
om ooit prins te worden. Een droom 
die nu uitkomt.

    Hoe voelde het om tot prins te 
worden gekozen?
    Het is voor mij een grote eer om 
samen met mijn adjudanten, die 
tevens mijn vrienden zijn, samen 
voorop te mogen gaan deze vaste-
loavend in Kessel. Al jaren kriebelde 
het en hoopte ik stiekem dat ik een 
keer gevraagd zou worden. Tijdens 
een avond in augustus (2020) werd 
ik gevraagd om bij iemand op bezoek 
te komen, om naar een boom te gaan 
kijken die gesnoeid moest worden. Ik 
had al een voorgevoel en zei tegen 
mijn vrouw ‘waar ik vanavond naar 

toe ga, 
dat is 
er eentje 
van de prin-
sencommissie. Ik 
denk dat ze mij gaan vra-
gen.’ Mijn vrouw verklaarde me voor 
gek. Eenmaal daar zag ik onder de 
overkapping een aantal leden van de 
carnavalsvereniging zitten. Mijn hart 
maakte een sprongetje en na de vraag 
werd er direct volmondig ‘ja’ gezegd.

    Wat betekent carnaval voor je?
    Carnaval is een beetje een rode draad 
in mijn leven. 2 keer 11 jaar geleden 
was ik jeugdprins. Ook ben ik 11 jaar 
geleden op 11-11-11 getrouwd met 
Karlijn, die ik heb leren kennen op de 
11e van de 11e in Maastricht. Op de 
dag van het uitkomen waren we pre-
cies 11 jaar getrouwd. Carnaval bete-
kent voor mij samen met vrienden, 

familie en het hele dorp een gezellig 
feest bouwen, waarop duidelijk wordt 
dat je elkaar nodig hebt en iedereen 
mee kan doen. Je hebt geen dikke 
laag schmink nodig om carnaval te 
vieren. Zet je feestneus op en maak 
plezier.

    Wat zijn jouw taken deze carna-
val?
    Wat is de taak van een prins? In mijn 
ogen moet de prins een verbinder zijn 
die uitstraalt dat iedereen, jong of 
oud, samen carnaval kan vieren. Hij 
gaat voorop en neemt iedereen mee 
in het feest dat carnaval heet. Zo zorgt 
een prins voor ‘joeks en plezeer’. Ook 
moet hij er tegen kunnen wanneer hij 
zelf op de hak wordt genomen.

    Wat wens je de carnavalsvierder 
in jouw gemeente toe?

    Na de afgelopen jaren met 
veel eenzaamheid in 

onze gemeenschap, is 
het duidelijk gewor-
den dat iedereen 
iemand elkaar heeft. 
Ik wens dat iedereen 
die behoefte heeft 
aan een gezellig 

samenzijn, zich oppakt 
en welkom is om er een 

onvergetelijke vastela-
ovend van te maken.

    Welke carnavalsactiviteit is voor 
jou het hoogtepunt?
    In Kessel in het gebruik dat op de vrij-
dagavond na de sleuteloverdracht een 
feest wordt georganiseerd voor en 
door het trio. We hebben ervoor geko-
zen om onze vriendengroep Celke9 
invulling te laten geven aan deze 
avond. Zij hebben een ‘Foute Fuif’ 
georganiseerd voor het hele dorp. 
Het belooft een onvergetelijke avond 
te worden. Het voelt voor mij speci-
aal, omdat we dit vieren met onze 
beste jeugdvrienden. Verder vind ik 
het speciaal dat de meeste momenten 
spontaan ontstaan. Zet die steek met 
veren op, pak de scepter in de hand, 
doe een mantel om en er ontstaan 

allemaal mooie momenten. Voor kin-
deren ben je opeens de prins, oude-
ren maken spontaan een praatje en je 
hebt gesprekken met mensen die je 
normaal nooit spreekt. Dat zijn voor 
mij de hoogtepunten.

    Wat staat er daags na Aswoensdag 
op je programma?
    Na Aswoensdag komt denk ik eerst 
de ‘after vasteloavend dip’, en daarna 
het besef van wat je eigenlijk alle-
maal hebt meegemaakt. Dan staat er 
ook vooral tijd met mijn gezin op het 
programma. Prins word je niet voor 
het gezin en tijd en aandacht voor hen 
in deze drukke periode is schaars. Die 
krijgen na Aswoendag de aandacht die 
ze verdienen en gemist hebben. Na 
een paar dagen rust en tijd voor mijn 
gezin, ga ik foto`s terugkijken en de 
mooie momenten herbeleven.

    Hoe heb je jouw aanstelling 
geheim kunnen houden voor 
familie, vrienden en kennissen?
    We zijn het langst wachtende trio ooit. 
Bijna 2,5 jaar zwijgen, is lastig maar 
ook mooi. Je beleeft dan toch met 
de gezinnen van het trio een hechte 
tijd. Samen heb je een geheim en 
dat verbindt elkaar. We hebben het 
ook leuk en spannend gehouden voor 
onszelf. Zo hebben we in die tijd een 
hint in het dorp achtergelaten waarop 
‘CP&M’ stond. Dat staat voor Coy, Paul 
en Marco. Deze waren op verschil-
lende manieren zichtbaar in het dorp 
en alleen wij wisten wat het te bete-
ken had.

    Welk advies zou je je opvolger in 
2024 mee willen geven?
    Hetzelfde advies wat mijn voorgan-
gers mij hebben gegeven: geniet van 
ieder moment en pak zoveel moge-
lijk momenten als je maar kunt. En 
verder het advies om een keer boven 
bij het kasteel te gaan staan, over het 
Kerverriek te kijken en dan te beseffen 
dat je met het dorp dat je dan ziet een 
onvergetelijke tijd gaat beleven. Dat 
is echt een kippenvelmoment als dat 
besef er komt.   

11 vragen aan  Prins Coy I van De Kevers uit Kessel   

 ‘Vasteloavend vierse 
same’   

Bouwbedrijf Verlaak - Karreweg-Noord 24 - 5995 ME  Kessel
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Met dees Men van de brandjwaer en Celke 9
kenne wea der met zien alle same teage aan 
want vasteloavend vierse same.
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Heren-1 ZVV Beringe
ZVV Beringe: een vereniging 
met de slogan ‘presteren 
met lol en plezier’ en 
iedereen is gelijk. Het 
Heren-1 team van deze 
club is gepromoveerd 
naar de 1e divisie. Een 
hecht zaalvoetbalteam 
met veel jonge spelers uit 
voornamelijk Peel en Maas. 

G1 van MVC’19
De G-afdeling van MVC’19 
bestaat al 27 jaar. Het 
huidige team bestaat uit 
12 spelers tussen 17 en 
48 jaar. Door de fanatieke 
trainingen werd het team in 
2022 zowel in het voorjaar 
als in het najaar kampioen 
en is gepromoveerd naar 
de 2e klasse. 

Instituut Verhagen 
Rudi Verhagen is de ervaren 
en gedreven trainer van 
deze judoschool. Hij 
maakt de judosport voor 
iedereen toegankelijk,  
zeker voor mensen 
met een beperking. Hij 
organiseert jaarlijks een 
Internationaal G-toernooi 
voor deelnemers uit de 
hele wereld.

Rodi Feller
Deze jonge rolstoel-
hockeyer uit Reuver was in 
2016 ook al eens genomi-
neerd. Toen zat hij net in 
het Nederlandse rolstoel-
hockeyteam. Nu 6 jaar later 
is hij de dragende kracht 
van dit team dat in 2022 in 
Eindhoven een groot inter-
nationaal toernooi won.

Siem van Dael
Deze 18-jarige schaker 
timmert vanaf 2011 aan 
de weg met 1e  en 2e 
plaatsen bij het NK in 
zijn leeftijdscategorie. 
Hij heeft in 2022 zijn 3e 
Internationale Masterpunt 
behaald. Nog 1 punt en hij 
mag zich Internationaal 
Master in schaken noemen.

Dirk van Dijk
Deze 18-jarige bakkenist 
in de motorcross won in 
2022 de NK door vijf van de 
negen races die meetellen 
voor dit Nederlands 
kampioenschap te winnen. 
Hier deden 35 equipes aan 
mee en de wedstrijden 
werden verreden in 
Nederland, België en 
Duitsland.

B20+ SC Pareja-
Jazzdansen    
Een team van 10 dames wist  
na hard werken door de 
voorrondes te komen en 
mocht in juni in de finale 
van de Nederlandse 
Kampioenschappen in 
Rotterdam hun kunnen in het 
jazzdansen tonen. Het gevolg 
was dat deze enthousiaste  
groep de titel pakte.

Nina Evers
Nina brak als 14-jarige 
volleybaltalent in 2022 
door in de Dames 
1-selectie van Peelpush. 
In dit team is zij nu een 
vaste waarde en de 
jongste speelster in de 
eredivisie. Ook zat ze bij 
de voorselectie voor het 
Nederlands team.

Henrik von 
Eckermann
Deze 41-jarige ruiter wist 
in 2022 niet alleen de we-
reldkampioenschappen te 
winnen, maar hij behaalde 
de 1e plaats op de wereld-
ranglijst. En dat 1 jaar na 
het behalen van de gouden 
medaille op de Olympische 
Spelen... een voortreffelijke 
prestatie.

Luuk Neessen
Dit 16-jarig karttalent was in  
2022 als rookie succesvol 
bij de senioren in het 
BMC-kampioenschap. 
Met een 3e plaats 
plaatste hij zich voor het 
Wereldkampioenschap in 
Portugal waar hij een mooie 
14e plaats in de finale haalde.

Lars Kersten
Lars is een 22-jarige ruiter 
uit Egchel en heeft in 2022 
goede prestaties geleverd 
o.a. 1e plaatsen bij Jumping 
Maastricht, Sentowerpark, 
Mechelen en Grote-
Brogel. Verder nog veel 
ereplaatsen voor hem bij 
internationale wedstrijden 
door heel Europa.

MO-19-1 VV Baarlo
Dit meisjesteam onder de  
19 jaar traint en speelt/
speelde al een paar jaar  
met elkaar. Dit ingespeelde 
team werd in 2022 in de 
eerste helft kampioen van  
de 1e klasse regio Limburg  
en in de tweede helft 
kampioen van de 1e klasse 
van de regio Brabant. 

Sportgala Peel en Maas
De gemeente Peel en Maas mag zich met recht een sportgemeente noemen.  
De elf dorpen tellen ruim 100 sportverenigingen. De stichting Sportgala Peel  
en Maas is bezig met de voorbereidingen voor het 12e Sportgala Peel en Maas. 
Dit Sportgala 2022 wordt gehouden op vrijdag 14 april 2023 om 20.00 uur  
in DOK6. 

In een programma met een sportieve en muzikale omlijsting, wordt het 
sporttalent, de sportman/sportvrouw en de sportploeg van het jaar 2022  
van de gemeente Peel en Maas bekend gemaakt. 

Ook dit jaar is de uitreiking van de gemeentelijke sporttrofee de ultieme climax 
van de gala-avond. De genomineerden van de categorie Talenten, Sportman/
Sportvrouw, Sportploegen en de Bijzondere waarderingsprijs uit Peel en 
Maas strijden om de gemeentelijke sporttrofee. De winnaar van de Bijzondere 
waarderingsprijs wordt ook pas op de gala-avond bekend gemaakt.

Wie wint de gemeentelijke 
sporttrofee 2022?

Meer informatie? 
Kijk op www.peelenmaas.nl  of op www.sportgalapeelenmaas.nl 
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Voor de regio Noord Limburg wordt de winnaar voor de trofee van Iedereen Kan Sporten (IKS) bekend gemaakt voor de categorie  
Sporters met een beperking. Omdat deze categorie regionaal is, dingt deze categorie niet mee naar de gemeentelijke sporttrofee!
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