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077 8080 120 www.2wcf.nl



3
 Tekst: Ronald Goutier, Oukje Reijnen,  

  Rob Dieleman en Lars van den Heuvel

 Opmaak: Nieky Craenmehr

 Coordinatie: Lars van den Heuvel

 Foto’s: Kuus oeht Kepèl

 Acquisitie: Maurice de Bruijn en Ed Nijssen

Colofon

Uitgave 2023

Vastelaovend heilt (of hult)  
bizônder good

De afgelopen twee seizoenen heeft corona de 
vastelaovend behoorlijk in zijn greep gehad. 

Een vreselijke tijd, maar wat voor ons erg mooi 
was om te zien, is dat de vastelaovend is blijven 
leven onder de mensen. ’Konden we maar´, 
´hadden we maar´, ´mochten we maar’. Het ging 
niet door, maar dit soort reacties kwamen van 
alle kanten bij ons binnen.

En gelukkig konden we de vastelaovend vorig 
jaar toch een beetje samen vieren, toen de 

maatregelen op het laatste moment nog werden 
versoepeld. We hebben ons daarbij gefocust op 
de jeugd met het uitroepen van het Jeugdtrio, 
het organiseren van een Receptie en daarop-
volgend een feest voor heel vastelaovesvierend 
Kepèl.

Inmiddels zijn we weer volop bezig aan een ‘nor-
maal’ seizoen. Voor ons als vereniging ook weer 
wennen, maar toch voelde het vertrouwd vanaf 
dag één. De opening op de 11e van de 11e, het 
a-Kepèlla Leedjesfestijn, de Onthulling van Prins 
Johan en de Receptie, het was allemaal ‘zoals 
vroeger’.

We staan nu aan de vooravond van een nieuwe 
vastelaovend. Een echte, oude vertrouwde vaste-
laovend met de KuuskesArena, Jeugdinstuif,  
Optocht met Optochtbal en het Aafsjloetfieës. 
Nieuw dit jaar is dat de Receptie van het Jeugdtrio 
op de vastelaoveszonnig wordt gehouden. 

Het waren twee aparte seizoenen waarbij we zo-
veel mogelijk hebben gedaan om ‘ut vastelaoves-
geveul’ in Kepèl niet verloren te laten gaan. En 
we weten nu al: dat gevoel is er nog. Volop zelfs. 
Het was bestand tegen het coronavirus en onze 
‘Druimprins’ heeft de juiste eigenschappen om 
voor eens en voor altijd een streep te trekken 
door de minder leuke herinneringen aan die tijd!  

Daarom als vanouds: Vastelaovend same! 

President Kuus oeht Kepèl
      Daan Smolders

Veurwoord



Markt 37 Panningen  •  www.janreijnen.nl
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1. Zittingavond ergens in de jaren tachtig. Van rechts naar links: 
 Wiel Jacobs, Ed Schatorie, Peter Janssen, Geert Ghielen, 
 Wiel Lormans en Broer Verlinden

2. 1984 Prins Jos I geniet zichtbaar tijdens de Optocht 
 van de Boorebroelof

3. 1972 Prins Jac III omringt door vrouwelijke bewonderaars

4. Joekskapèl `het Rieter Kapelke` poseert voor het Rieter Kapelke

5. Pierre Verheyen gaat helemaal los op de dikke trom

6. 2001 Prins Theo I gaat voorop in de polonaise

7. Rebarber Tiesj tijdens de Zitting



Wij zijn graag uw gids!

Karis adviesgroep
Verzekeringen en �nanciële diensten

Met onze kennis en jarenlange ervaring

op het gebied van verzekeringen,

hypotheken en bankzaken kennen wij

het �nanciële woud op ons duimpje.

Maak vrijblijvend een afspraak en bel 077 307 72 00.

www.karisadviesgroep.nl

 

www.hoerakindercentra.nl 
 
 

Servicepunt: 077–358 97 97 

Unne sjoeëne  

vastelaovend! 
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VastelaoveszÓnnig

De vastelaoveszondag bij de Kuus oeht Kepèl 
staat volledig in het teken van de kids en de 
jeugd. ‘s Middags de KuuskesArena en ‘s avonds 
de Vastelaovesinstuif. Nieuw dit jaar is de 
Receptie van het Jeugdtrio in de middag. 

Nadat Jeugdprinses Diede en haar Adjudanten 
Tess en Saar de felicitaties in ontvangst hebben 
genomen mogen ze, meteen vol aan de bak 
bij de KuuskesArena. Op deze middag is ook 
de stempelkaart weer terug. Doe mee aan 
verschillende activiteiten en krijg een verrassing 
bij het inleveren van je kaart. Als kers op de 
taart is er een spetterend optreden van de 

vastelaovesband Linke Mik. Kortom een middag 
waar behalve de kids ook papa en mama zich 
zeker zullen amuseren. 

Vanaf 20.11u wordt DOK6 een no-go-area voor 
volwassenen. Dan wordt de tempel namelijk 
overgenomen door de jeugd van 11 t/m 16 
jaar tijdens de Vastelaovesinstuif. Chillen, 
feesten, springen en nog meer: alles is mogelijk 
op deze avond. Voor één volwassene wordt 
trouwens een uitzondering gemaakt: Fio! Zij zal 
ongetwijfeld zorgen voor nog een extra scheutje 
energie. 

ZÓNNIG 19 FEBRUARI IN DOK6 
GRATIS ENTREE / VAN 11 T/M 16 JAOR

DJ TREN / CHILL PLEK MET BANKE 

BEZOEK VAN DE DOORLUCHTIGE  

CANDY CRUSH /  LICHTSTAVEN 

OM 21.00 OOR OPTREEJE VAN FIO

20.11 TOT 23.11 OOR  /  100% ALCOHOL- 

EN AOJERVRIJE AOVEND

Kuuskes
Stempelkaart

 met onder andere:
 Glittertattoo`S
 Candy Crush
 Partydrinks
 Knutselkuuske

Un volle kaart is un 
verrassing waard!!

ZÓNNIG 19 FEBRUARI in DOK6

VAN 14.11 TOT 20.11 OOR

Slechts 1 
consumptiemunt 

vur un hiele middig 

speulvermaak

Dj Le Sjief • Stempelkaart • Spelletjes &

knutselen • um 14:11 oor Receptie jeugdtrio

um 17:11 oor optreden van Linke Mik



DINSIG 21 FIB

MANJIG 20 FIB

ZONNIG 19 FIB 18/19/20/21 FIB

ZADDERDIG 18 FIB

VRIEDIG 17 FIB

| interieurstoffering

BeumersAteliers 
Kerkstraat 47, Panningen
T (077) 3074500
www.beumersateliers.nl

Shutters 
Interieurstoffen 
Karpetten 
Vloerbedekkingen
Raamdecoraties

Unne sjoeëne 
vastelaovend

Prins Johan I
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Jeugdtrio 2022
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Het afgelopen vastelaovesseizoen was anders. 
Geen Prins, Bonte Boete Belaeving of Kuuzeblè-
dje. Wat we wél hadden was een Jeugdprins, 
twee Adjudanten en een hele Jeugdraad. Een 
terugblik met Jeugdprins Rick II.

Vertel eens over de voorbereiding:

Woensdagavond 17 november rond 21.00 uur 
kwam mijn droom uit: de Kuus oeht Kepèl vroeg 
mij als Jeugdprins! Zonder enige twijfel heb ik ‘ja’ 
gezegd. Helaas was er toen nog wel de onzeker-
heid of de vastelaovend door zou gaan. Was dat 
niet het geval, dan zou ook mijn kans verkeken 
zijn, want een jaar later was de nieuwe groep 8 
aan de beurt. Maar toch kon de voorbereiding 
beginnen samen met mijn Adjudanten Lieke en 
Jurre. Begin februari werd het supersjieke ont-
hullingsfilmpje gemaakt en een paar dagen later 
bekeken alle scholen in Panningen gelijktijdig 
het filmpje. Toen konden we het van de daken 
schreeuwen!

Hoe was de vastelaovend zelf?

Uiteindelijk ging de vastelaovend toch door. 
Helaas geen Bonte Boete Belaeving en Optocht, 
maar op de vrijdag wel het SjoeleFestijn waarbij 

we de Favoriet en de Groenling op de kop heb-
ben gezet. De zondag stond bij de Kuus geheel 
in het teken van de jeugdvastelaovend, inclusief 
een Receptie. ’s Ochtends werd ik thuis opge-
haald in een cabrio. Na een ritje door Panningen 
kon het feest bij DOK6 buiten beginnen. Na de 
Receptie gingen we in polonaise over het plein. 
Aansluitend hadden we in CAVO de instuif voor 
de jeugd van 11 tot 16 jaar. Een supergeslaagd 
feestje. Tot slot mocht ik aan het eind van de 
avond (helaas) aftreden. 

Hoe kijk je er nu een jaar later op terug?

Het was een fantastische ervaring. Ondanks dat 
ik helaas niet alle activiteiten kon doen, was het 
supergaaf. De jeugdcommissie van de Kuus heeft 
er een top vastelaovend van gemaakt! Hiervoor 
ben ik iedereen die dit mede mogelijk heeft ge-
maakt enorm dankbaar. En één ding is zeker, het 
was een unieke situatie en een vastelaovend om 
nooit te vergeten. Welke Jeugdprins kan nu zeg-
gen dat hij de ‘enige’ Prins was van de Kuus!

Fiëste tot wae neet mier kinne,
ut vastelaovesvirus zal  

altiehd winne!
Alaaf!



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

L I M B U R G S E  
B O U W M A T E R I A L E N H A N D E L  B V  

Panningen     Venray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Team Limburgse Bouwmaterialenhandel BV 
                    winst uch unne sjoene Vastelaovend 

 

fijne vastelaovend

van Boerlostraat 2 - 5923 AL Venlo
Tel.: 077 - 387 06 38 - www.utbruedje.nl

advies 
administratie
aandacht

a-drie.com

alaaf
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a-Kepèlla Leedjesfestijn

Vastelaovesmanjig

Super tweede editie

Op voorhand waren al alle ingrediënten aanwezig voor 
een spectaculaire avond: maar liefst acht deelnemende 
groepen, een prachtig aangeklede theaterzaal van DOK6, 
een bekwame en interactieve jury en twee welbespraakte 
presentatoren. En zowel de avond, maar zeker ook de 
groepen hebben geen moment teleurgesteld. Een combi-
natie van leuke liedjes en spectaculaire optredens zorgde 
ervoor dat iedereen in de zaal een flinke doses entertain-
ment voorgeschoteld kreeg. 

Toen de kruiddampen van de optredens waren opgetrokken 
kwam uiteindelijk De Kwante Diekzèk als winnaar uit de 
bus. Met het liedje ‘As Vriende Ongerein’ bleken zij de jury 
het meest te hebben overtuigd. Jonk en Wies werd tweede 
en won bovendien de PREMO-prijs voor de beste presenta-
tie en promotie. Hun liedje is getiteld ‘Och, ut zoei zoemer 
kinne’. Op de derde plaats eindigde Aod Prinse Kepèl (APK) 
met het nummer ‘Ode aan vastelaovend!’ 

Zelf meedoen?
Ben jij onderdeel van een joeksige vriendengroep, 
heb je (a)muzikale collega’s, zit het bij jou in de 
familie, of heb je gewoon zin in een onvergetelijke 
avond? Geef jezelf of je groep dan op door een mail-
tje te sturen naar: a.kepella@kuus-oeht-kepel.nl. We 
helpen je vervolgens verder op gang. Als je meer info 
wil, is dat uiteraard ook geen probleem, neem dan 
even contact met ons op.

Op de maandag van de vastelaovend trekt vanaf 14.11u 
traditiegetrouw weer de Optocht door de straten van 
Kepèl. Schitterende wagens, prachtig aangeklede groepen 
en hilarische individualisten: de Optocht is ieder jaar weer 
iets om naar uit te kijken.

De route is als volgt: Raadhuisstraat, Kennedylaan, Kerk-
straat, Paterstraat, Raadhuisstraat, Julianastraat, Wietel-
weg, Ruijsstraat, Markt en ontbinding op Schoolstraat.
Meteen na de optocht is DOK6 ‘the place to be’ voor 
het Optochtbal. En feest wordt het gegarandeerd als De 
Herfshane Band op de bühne plaatsneemt. Deze 5-koppige 
band uit Venlo vol jonge, energieke muzikanten zal zonder 
enige twijfel een hoogtepunt van de vastelaovend worden. 

De laatste dag van de vasteloavend staat bij de Kuus oeht 
Kepèl in het teken van optreden, aftreden en afsluiten. Na 
het openen van de zaal om 16.11u staat er een super leuk 
programma met artiesten van eigen bodem. Verschillende 
Kepèlse groepen verzorgen optredens en DJ Chrisje zorgt 
voor de omlijsting.

Rond 19.11 is het onvermijdelijke moment daar voor het 
Jeugdtrio van de Kuus oeht Kepèl. Ongetwijfeld met een 
lach en een traan nemen Jeugdprinses Diede, haar Adju-
danten Tess en Saar samen met de hele Jeugdraad afscheid 
van de vastelaovend 2023. 

Als de jeugd dan de laatste polonaises heeft gelopen en 
het laatste feestje heeft gevierd gaan we ‘aafsjloeëte’ met 
Prins Johan I. Dit jaar krijgt de afsluitceremonie extra cachet 
doordat de Raad van 11 hierbij meer betrokken wordt dan 
voorheen. Zijn eenmaal alle versierselen ingeleverd dan 
gaan we met alle Kuus en Kuuskes nog één keer gas geven 
om een fantastische vastelaovend op een waardige manier 
af te sluiten. 

Vastelaovesdinsig

Uitgave 2023



Is uw bedrijfsinformatie veilig?
Is uw IT-netwerk beschermd?

Is uw WiFi netwerk veilig?

Wilt u de beveiliging hiervan testen?

Neem dan contact op met info@ittactics.nl

 rvanophoven@gmail.com
M. 06-48338945

Unne Sjoeëne 
Vastelaovend!
Unne Sjoeëne 
Vastelaovend!
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Hoe zijn jullie gevraagd?

Cindy: Het was een week waarin Johan bijna elke 
avond bij Pieter Chatrou aan het klussen was. 
Johan was net pas thuis en de telefoon ging. Je 
voelt meteen waarover het gaat. Ik was helemaal 
in shock en uiteindelijk hebben we samen beslo-
ten om in deze trein te stappen en samen een 
supergezellige tijd te gaan ervaren! 

Johan: Ik werd om 21:47 uur gebeld door de 
President van de Kuus met de vraag of ze met 
een paar man mochten langskomen. Wat er dan 
al gelijk door je heen gaat, dat is met geen pen te 
beschrijven. Ik voelde mij zo vereerd. Tevens ra-
zelde ik als een kwek. Na wat fleskes Hertog Jan 
heb ik ‘ja’ gezegd.

Hoe reageerde de omgeving?

Johan: We hebben geweldige reacties gekregen 
van de vele mensen die aanwezig waren bij de 
Onthulling. Daarna hebben we ook nog ongelofe-
lijk veel telefoontjes, berichtjes en kaartjes gehad. 
Je hebt er al een dagtaak aan om alles te lezen. 
En vanuit het werk en klanten hebben we prach-
tige en mooie berichten gekregen waar je enorm 
veel energie van krijgt.

Cindy: Jur en Zen hebben we het de dag van 
het uitkomen pas verteld. Zen vertelde dat hij het 
toch al wist (hij had toch iets meegekregen op de 
‘beruchte’ avond). Verrast als ze waren vonden ze 
het wel superleuk. Kee was samen met de dames 
bij DOK6 naar de Onthulling aan het kijken en wist 
van niets. Ze was wel een beetje in shock, maar 
vindt het supertof!

Hoe bevalt het Prinsschap tot nu toe?

Cindy: Als eerste op het programma stond de 
receptie in de ‘Graashook’. Daar waar broer André 
en neefje Joeri, beide Oud-Prinsen, wonen. Het 
was een superfeestje net zoals de rest van de 
recepties. Samen geneete!

Johan: Het nagenieten zal nog een hele tijd gaan 
duren en voor we eindelijk beseffen wat we mee-
gemaakt hebben, zal er al flink wat tijd verstreken 
zijn.

Hoe ga je de komende hectische 
periode volhouden?

Johan: Door rust te pakken waar het kan. Op het 
werk bij Van Doren Engineers (VDE) krijg ik ook 
alle medewerking. En ik ga zeker genieten van alle 
unieke momenten. Daar haal ik veel energie uit.

Cindy: Het zijn drukke weken. Alles gaat onder-
tussen gewoon door; werk, school, sport. Maar 
met liefdevolle mensen om ons heen, kumt alles 
good. We gaan er samen met ons gezin, de fami-
lie, vrienden, het Jeugdtrio Diede, Tess en Saar, 
de Jeugdraad, de Kuus oeht Kèpel en alle vaste-
laovesvierders ein sjoeën fieës van maken.

Naam: Johan Rijs 
Leeftijd: 51 jaar
Pap: Jan Rijs
Mam: Mia Rijs-Dings

Partner:
Naam: Cindy Rijs
Leeftijd: 45 jaar

Kinderen: Jur (18), Zen (16) en Kee (13)



‘‘Zo kunt u zich focussen    
 op ondernemen’’

Kanaalstraat 108c T (077) 308 21 44
5986 AH Beringe  info@actusadvies.nl 

opzetten administratie, samenstellen jaarrekening, 
fi scale aangiftes, belastingadvies, bedrijfsadvies

Meestal is uw trap in 1 of 2 dagen

maar met vastelaovend doen we er iets langer over ;)

wenst iedereen een sjoene Vastelaovend.

www.danielstraprenovatie.com
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Vastelaovend over 11 jaor

Uitgave 2023

Marion Kessels (56)

Vastelaovend binnen of buiten? 
Eigenlijk hoop ik dat de vastelao-
vend in de dorpen meer naar buiten 
gaat, zoals in stad. Ieder jaar open 
ik de vastelaovend in Maastricht 
(inmiddels Roermond) en ik ga naar 
de BBB in Kepèl. Je kunt merken dat 
jong en oud zich dan op een plezieri-
ge manier mengt. Daarbij vind ik het 
mooi dat je veel meer spontane op-
tredens van joekskapellen krijgt. 

Blijft de vastelaovend een feest voor jong en oud? 
Kort maar krachtig: ja! De oudere generaties zal wel zeker 
meer moeite moeten doen om het door te geven aan de 
jongeren. Als verenigingen het goed weten op te pakken 
kunnen ze het zeker redden. Het zou mij niks verbazen als 
er steeds meer vriendengroepen komen die zich als het ware 
een vastelaovesvereniging gaan noemen.

Hoe zie je de vastelaovesmuziek over 11 jaar? 
Ik hoop dat de muziek niet teveel verandert. Nu merk je af en 
toe al dat de muziek met de trend van de tijd meegaat. Voor 
mij hoort een vastelaovesschlager een mars te zijn en joeks in 
zich te hebben. Veel liedjes uit Venlo zijn daar een goed voor-
beeld van. Een walsje moet toch kunnen? 

Lucas Peeters (31)

Vastelaovend binnen  
of buiten?  
Ik denk dat ‘we’ op zoek zijn 
naar een mooie combinatie. 
Binnen ben je natuurlijk gebon-
den aan een bepaalde locatie, 
grootte en indeling. Terwijl je 
buiten alle kanten op kunt. 
Een knusse ruimte binnen 
brengt automatisch sfeer met 
zich mee. Een leuke combina-
tie van binnen en buiten heeft 
wat mij betreft de voorkeur! 
 

Worden grote festijnen gevierd of  
juist meer intiem in cafés?
Hier moet een gezonde mix zijn. Het uitgaan is de afgelopen 
periode sterk aan het veranderen, waarbij meer gekozen 
wordt voor het intieme borrelen in cafés. Het is natuurlijk 
prachtig om een groot terrein van de BBB te vullen met een 
feestende menigte, maar alleen zulke evenementen zou men 
niet appreciëren. Maak er leuke mix van: buiten,  
theaterzaal, café! 

Hoe zie je de vastelaovesmuziek over 11 jaar?  
Het was prachtig om te zien dat er tijdens a-Kepèlla zoveel 
jeugd meedeed. Hierin zie je veel vriendengroepen of sport-
teams die zich bij elkaar gooien en liedjes maken. Dit is 
natuurlijk een superontwikkeling voor de sfeer in de zaal. Ik 
hoop dat we dit nog jaren vast kunnen houden.

Arno Linssen (57)

Blijven oude tradities 
bestaan?
Mensen moeten soms 
helemaal los kunnen 
gaan, één keer per jaar 
een ander masker op 
kunnen zetten. In die zin 
blijft die oude traditie vas-
telaovend wel bestaan. 
Als het even kan, gaan 
we gewoon elk weekend 
op dezelfde voet verder, 
alleen niet verkleed.

Hoeveel dagen gaat men nog op stap?
Zoveel mogelijk, maar met uitzondering van de transfinanci-
eel. Dat is een rijk iemand die gevangen is in het lichaam van 
een arm iemand. Dan wordt heel veel stappen wel erg duur.
En als die prijzen maar blijven stijgen, dan wordt de jeugd 
gedwongen om thuis te blijven met een kratje bier en vastela-
ovend via Teams te doen.

Hoe zie je de vastelaovesmuziek over 11 jaar? 
De jeugd is minder van de traditionele muziek. Ze zijn meer 
van de volle harde beats en het samen springen. En dat is 
ook prima. Dus ik denk dat het fenomeen carnavals dj zeker 
zijn intrede gaat doen. De jeugd gaat dan los op de beats van 
dj Hertog Jan, MC Tapkraan en zingt mee met de rappers 
Dorst en Proost.

Patty Vermeulen (26)

Vastelaovend binnen of buiten? 
Vastelaovend is een buitenfeest. In 
de winter, veel kleren aan en je warm 
houden met de nodige alcohol. Dat is 
toch wat de vastelaovend kenmerkt 
en leuk maakt. Toch zullen er dan 
initiatieven moeten zijn om buiten de 
vastelaovend te vieren en dat is las-
tiger in verband met vergunningen. 
Gaan ondernemers daar energie in 
steken wanneer ze niet zeker weten 
of de vergunning er komt? 

Blijven oude tradities bestaan?
Veel zal zeker blijven bestaan in de vorm zoals die nu is, 
maar ook zullen dingen op een andere manier georganiseerd 
worden. De optochten bijvoorbeeld. Ik denk dat die wel nog 
blijven bestaan, maar in een andere vorm, eventueel met 
andere dorpen samen. 

Wat is de toekomst voor een  
vastelaovesvereniging? 
Zolang ze blijven vernieuwen, meegaan met ontwikkelingen, 
mensen blijven enthousiasmeren en jeugd erbij blijven betrek-
ken verwacht ik dat dit niet veel gaat veranderen. Neem bij-
voorbeeld Maasbree waar ze een vrouw als Adjudant hebben. 
Dat is helemaal gedurfd en van deze tijd! Iedere vereniging 
kan wel hetzelfde doen zoals ze dat al jaren doet, maar gaat 
het dan niet vervelen?



Laef en geneet,zoeë make wae
same de

Vastelaovend
compeet!



a

bonte boete belaeving
Plein Huis van de gemeente

zadderdig 18
fibberwarie

11.11 oor

resePsie Jeugd trio
doK6 Prinses diede, adjudanten tess en saar

zonnig 19
fibberwarie

14.11 oor

KuusKesarena
doK6 met dJ le sjief, stempelkaart en linke Mik

zonnig 19
fibberwarie

15.11 oor

vastelaovesinstuif
doK6 met dJ tren & fio!  (van 11 t/m 16 jaor)
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route door Kepèl
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doK6
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aafsJloetfieËs
doK6 met diverse artiesten oeht Kepèl

aaftreeJe JeugdPrins 
doK6

zónnig afterParty
tinus

zonnig 19
fibberwarie

20.11 oor

 Programma Kuus oeht Kepèl

 adoPteur

oPtocHtbal
doK6 met de Herfshane band en dJ chrisje

ManJig 20
fibberwarie

16.11 oor

 a
d

o
P

t
e

u
r

Sinds 1888Si d 1888Si d

Uitgave 2023



Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n
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Roddelpraot

HET EINDE VAN  
DE HEISSE HASPELS?
Binnen schlagergroep ZNG De Heisse Haspels 
heerst grote onenigheid zo melden welingelichte 
bronnen. De twee frontmannen, Pier en Calie, 
zouden met hun flamboyante gedrag alle aan-
dacht opeisen waardoor de overige leden van 
de groep steeds meer in de schaduw van het 
tweetal komen te staan. Daarnaast zou ook het 
tegenvallende resultaat op de schlageravond 
van de Kuus Oeht Kepèl een grote rol spelen. De 
groep  behaalde met het liedje `Zanger van un 
Vastelaovesboyband` slechts een vierde plaats 
terwijl vooraf werd ingezet op een klinkende 
overwinning. Het commentaar is dan ook niet 
mals: `Op deze manier wil ik niet meer verder. 
Ik heb serieuze plannen om een solocarrière te 
beginnen`. Zo laat bandlid Kevin weten.

Ook de partners van de twee frontmannen  
ergeren zich aan de sterallures van het tweetal. 
`Het wordt met de dag erger`. Aldus Veronique, 
de partner van Calie. `Hij weigert om nog langer 
de vuilniszakken buiten te zetten en afwassen 
doet ie ook al niet meer. Dat past niet bij een 
zanger van een boyband zegt ie dan`.

`Dat is nog niks` zo vertelt Janine, de partner van 
Pier. `Die van mij is helemaal de weg kwijt, hij 
eet alleen nog maar rode M&M`s die ik er dan 
voor hem moet uitpikken, een biertje moet 2.8 
graden zijn anders drinkt ie het niet en op straat 
loopt ie steeds te zwaaien naar tienermeisjes die 
hem helemaal niet kennen. Echt gênant hoor. Hij 
denkt werkelijk dat ie zanger van een boyband is. 
Hij snapt gewoon niet dat het alleen maar  
een act is`. 

Het is wel duidelijk dat de emoties bij alle be-
trokkenen hoog zijn opgelopen en heeft er dus 
alle schijn van dat de groep binnenkort uiteen zal 
vallen en de strijd om de muziekrechten in alle 
hevigheid zal losbarsten.

Uitgave 2023

Wordt vervolgd!
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bonteboetebelaevingbonteboetebelaeving.nl

Vastelaoveszadderdig
 Huis van de Gemeente Peel en Maas - aanvang 11:11 u.

én vele artiesten uit Peel en Maas!

De BreurkesBeppie Kraft Big Benny

FioBjorn & Mieke De Toddezèk

Na een afwezigheid van twee jaar vindt op zaterdag 18 februari dan eindelijk de 
lustrumeditie van de Bonte Boete Belaeving plaats. Het plein voor het Huis van 
de Gemeente in Panningen wordt weer omgetoverd tot dé vastelaovend feestlo-
catie voor alle vastelaovesvierders uit Peel en Maas. 

Het feestplein is nog iets uitgebreid en de indeling zal iets anders zijn, 
maar de basis blijft hetzelfde: een gratis evenement, waar jong en 
oud kan genieten van Limburgse topartiesten én een heel 
scala aan artiesten uit de eigen gemeente.

Check de website en social media van de  

Bonte Boete Belaeving  
voor de laatste nieuwtjes en toffe acties 

Wae zeen os op vastelaoveszadderdig 18 februari! 



De Brentjes 27
5984NV Koningslust

T. 077 – 306 10 25
F. 077 – 306 02 33
M. 06 – 48 26 52 54

www.gijsenmakelaardij.nl

Gijsen
Makelaardij

Vast (en zeker) goed
adv gijsen_zoefie.indd   2 27-04-2010   14:38:58

Markt 65  |  5981 AP  |  PANNINGEN

winst uch 
unne sjoeëne 
vastelaovend!

winst uch 
unne sjoeëne 
vastelaovend!
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Wie ben je?
Ik ben Diede Teeuwen en ben 11 jaar.

Waar woon je en met wie?
Ik heb twee huizen omdat mijn ouders gescheiden 
zijn. Bij mama woon ik met mama, Jesse, Maurice, 
Miel, Fleur en Babs. En als ik bij papa ben dan woon ik 
met papa, Jesse en Teddy.

Op welke school zit je?
BS de Groenling 

Heb je een bijnaam?
Nee, ik heb geen bijnaam

Hoe lang vier je al vastelaovend?
Toen ik zo’n zeven weken oud was, had ik mijn eerste  
vastelaoves pekske al aan. Die had ik cadeau 
gekregen. Ik ben toen zelfs in de wandelwagen even 
mee naar de kindermiddag geweest. En sinds toen 
vier ik elk jaar vastelaovend.

Wanneer en hoe heb je gehoord dat je  
Jeugdprinses zou worden?
9 november 2022 tussen 20.00u en 21.00u konden 
we gebeld worden. Om 20.10 zei ik tegen mama, let 
je wel op je telefoon? Oh ja, zei mama, die was het 
vergeten. En heel snel daarna belde Krijn. Ik  
ben toen samen met mama stiekem weggelopen zo-
dat niemand ons kon horen. En toen vroeg Krijn of ik 
Jeugdprinses wilde worden. Ik zei natuurlijk  
ja en was heel blij.

Waarom wilde je Jeugdprinses worden?
Ik vind vastelaovend super sjiek en ik ben bij Jong 
Nederland Panningen al eens prinses geweest.  
Dat vond ik toen ook erg leuk. En het lijkt me heel 
mooi om met de Adjudanten en de Raad er een  
mooi feestje van te maken.

Hoe moeilijk was het voor jou om voor je  
vriendinnen geheim te houden dat je Jeugdprinses  
zou worden?
Voordat ik wist met wie ik het jeugdtrio zou zijn, vond 
ik het erg moeilijk. Daarna niet meer, omdat mijn 
beste vriendinnen mijn Adjudanten zijn. We moesten 
alleen heel erg opletten dat we op school en met an-
dere vriendinnen erbij er niet over zouden kletsen.

Was je erg zenuwachtig voor de Onthulling?
Ik had heel veel zin in de Onthulling. Pas toen ik met 
Saar en Tess in de kist op het podium stond kwamen 
de zenuwen. Gelukkig ging het allemaal heel goed en 
was het super leuk.

Wie zijn je Adjudanten en waar  
kennen jullie elkaar van?
Tess Draak en Saar Hendriks. We kennen elkaar van 
groep 1 en zijn sinds toen al beste vriendinnen.

Diede Teeuwen  |  Saar Hendriks  |  Tess Draak  |  Lune Bos

Veerle Rikken  |  Kay Hunnekens  |  Sen Vlieks  |  Keanu Niessen

Zsofi Claessens  |  Jimi Smolenaars  |  Sten Manders

Sam Beurskens  |  Finn Wilms

Diede I
As vriendinne vur ut laeve, 

gaon wae deze vastelaovend  
alles gaeve!

Tess Draak
(Adjudant) (Adjudant)

Saar Hendriks
Diede Teeuwen

Uitgave 2023



Interieur
Keukens

Meubels 
op maat

077 - 720 1729  |  info@dbversteegen.nl  |  www.dbversteegen.nl

Versteegen b.v.

Dakdekkersbedrijf

Panningen

077 - 720 1729  |  info@dbversteegen.nl  |  www.dbversteegen.nl

Versteegen b.v.

Dakdekkersbedrijf

Panningen

Viere, zinge en springe. 
Bisse verzekerd veur al dees dinge?
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Horizontaal  

 7 Anders respect voor dit machtssymbool
 8 Jonge troonopvolger
 11 Vervloekt kledingstuk
 14 De laatsten worden hierin de eersten
 15 Een stoet riskeren

Verticaal  

 1  Kepèls geschut
 2 Meerdere personages uit Bonanza
 3 Kippenhuid
 4 Gezichtsbedrog
 5 Dit lichaamsdeel gaat graag los
 6 Kaïn en Abel?
 9 Zit bij sommigen los 
 10 Vat vol humor
 12 Hij heerst `s nachts
 13 Feestregen

Uitgave 2023
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Vastelaovend
2023

Rempetemp 

                Marleen Rutten

Prins & Aod Prinse Graashook

Zadderdig
             BBB Afterparty

Guido Frissen
(Schintaler) 

                Marjolein Heijltjes

Vriedig
       Karnaval

Geopend vanaf 16.00 uur  -  Keuken gesloten

T	(077)	307	33	06			|		www.coppersenpartners.nl
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Vastelaovend 2022
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Allein op 16, 17 en 18 fibberwari 2023

8 puntjes

Eine wèk
keuze oet tarwe, wit of volkore

4 snacks nao keuze 
worstebrudjes, sauzijsebrudjes 

of kuuskes

Vanaaf Asgoonsdig 
wèr geopend!

OP=OP, 
mèr besjtèlle 
moog! 
Bèlle wies 
goonsdig 
15 fi bberwarie

OP=OP, 
mèr besjtèlle 
moog! 
Bèlle wies 
goonsdig 
15 fi bberwarieOP=OP, 

mèr besjtèlle 
moog! 
Bèlle wies 
goonsdig 
15 fi bberwarie

1 pónk 
gehaktbelkes

in tomatesaus

1 gevuld stokbroeëd

2 lepkes kerboet

Same 
vur 

€ 11.11
15 fi bberwarie15 fi bberwarie15 fi bberwarie

Same vur € 11.11

15 fi bberwarie15 fi bberwarie

vur 

€ 11.11

3 ltr. Soep
keuze oet ut

hiele assortiment

Zadderdig 18 fi bberwari zien wae gesjlaote vanaaf 13.00 oor i.v.m. de BBB

Slagerij
Philipsen V.O.F.

Raadhuisstraat 17
 Panningen

T: 077-306 01 36
www.slagerijphilipsen.nl

Vanaaf Donderdig 
wèr geopend!

Vanaaf Donderdig 
wèr geopend!

Raadhuisstraat 9b, T: 077-303 10 27
of Kerkstraat 83, T: 077-307 12 93 

Panningen
www.bakkerijjacobs.nl

Raadhuisstraat 15
Panningen

T: 077-307 71 58
www.groenteenfruitdegruntehoof.nl



Vastelaovend is een feest om volop van te genieten. 
Met alle zintuigen: horen, zien, voelen, maar ook 
zeker proeven! Daarom zijn wij opzoek gegaan naar 
de ‘sjmaak van vastelaovend’.

Bij mij in de keuken is het de dag voor vastelaovend 
een drukte van jewelste: een berg ketels en pannen 
staan te stomen en te pruttelen. Tja, ‘voorkoken’ noe-
men we dat. Het worden namelijk drukke dagen en je 
kunt er maar beter klaar voor zijn. Morgen gehaktbal-
len in tomatensaus, overmorgen bami en natuurlijk een 
grote ketel rômmelesoep. Echt vastelaoves-eten! 

Een goede bodem is alles, dat weet iedere vastela-
ovesgek, anders zul je het niet drie, vier of zelfs vijf 
dagen volhouden. Het is precies zoals met wielrennen: 
als je niet zorgt voor goed eten zul je de hongerklop 
krijgen en dan is het klaar! Een goede voorbereiding is 
dus super belangrijk. 

Joetse jatse, gekke fratse,
Trek dien luie schoon maar oët.
Haeste jeuk dan môste kratse,
Holder d’n bolder de hut maar oët.
Joetse jatse, gekke fratse,
Kös mich op de snoët….
Hônger kinste boëte kriege
Aete môste toës….jao…..
Hônger kinste boëte kriege
Aete môste toës!

(Joetse Jatse, oeht Vennel van Hanelore Winter) 

Omdat het bij ons zoete inval is met de vastelaovend 
is er niks gemakkelijker dan een grote ketel soep. Als 
de kinderen ergens rond de middag uit bed rollen eten 
ze soep als ontbijt. De ouders doen dit net voordat ze 
vertrekken of zelfs ’s nachts om zo de dag gezellig af 
te sluiten met vrienden.

Het recept heb ik van mijn schoonmoeder. Zij noemt 
het dus ‘rômmelesoep’. Van vroeger uit een soep met 
alle groenten die je nog in de tuin kon vinden. Dus 
eigenlijk gewoon soep met alle groenten die je nog in 
huis hebt. Sommige noemen het ook ‘sjnatselesoep’.

Ingrediënten:
● 5 bouillontabletten of 5 eetlepels
● Bouillonpoeder
● 100 gram sperziebonen of snijbonen
● 250 gram gekruid half-om-half gehakt
● 2 eetlepel paneermeel
● 4 liter water
● 1/2 geklutst ei
● 1 kleine winterwortel
● 1/8 knolselderij
● 1/2 bloemkool
● 2 uien
● 1 prei

De sjmaak van vastelaovend

Uitgave 2023

Bereidingswijze

● Pel de uien en snipper ze fijn. Schil de wortel en snij 
in kleine blokjes, schil het stukje knolselderij en snij 
het in kleine blokjes. Snij de uiteinden van de boontjes 
en snij de boontjes in stukken. Maak de bloemkool 
schoon en verdeel deze in kleine roosjes. Verwijder 
het buitenste blad en het donkerste groen van de prei. 
Snij de prei in de lengte doormidden en was de prei 
goed. Snij de prei in dunne (halve) ringen. 

● Doe het gehakt met het halve ei en het paneermeel 
in een mengkom en meng het goed door elkaar. Vorm 
kleine gehaktballetjes van het gehakt, leg ze op een 
bord en dek ze af tot verder gebruik.

● Smelt de boter in de soeppan en fruit daarin de 
gesnipperde ui totdat deze glazig ziet. Doe dan het 
water en de bouillontabletten bij de ui in de pan en 
voeg de stukjes wortel en knolselderij toe. Breng het 
geheel op middelhoog vuur aan de kook.

● Zodra de soep kookt, de boontjes en gehaktballetjes 
in de soep doen en de soep op laag vuur even rustig 
laten doorkoken. Voeg de bloemkool aan de soep toe 
en laat de soep vijf minuten op laag vuur doorkoken. 

● Voeg als laatste de preiringen toe aan de soep 
en laat de soep nog minstens vijf minuten koken, 
in ieder geval tot de gehaktballetjes gaar zijn. De 
gehakballetjes zijn gaar als ze boven komen drijven.

Sjmakelik  aete!!!
Gr’s van n Vastelaovesgek oeht Kepèl



U N N E  S J O Ë N E
V A S T E L A O V E N D  

Laef en 

geneet

Vastelaovend samen!
Kom goodthoes

VRIEDIG  -  ZADDERDIG  -  ZONNIG  -  MANJIG

ILKE DAAG OOP VANAAF 16.00 OOR

GRATIS 

ENTREE 

VOL = VOL
FIORENZA

W-DREEJ

REMPETEMP

DJ DIEGO

DJ WILLIE

BIG 

BENNY

JOHN 
TANA

LA BAMBAROY 
SELDER

RICHTIG REX

JONK EN WIES

DJ KEES DJ LE SJIEF

VASTELAOVEND
2023

GAAAASSSSVEER DAAGE

LEGITIMATIE VERPLICHT

18
JAAR



 a-Kepèlla Leedjesfestijn Bakkerij Teun

 Onthulling Omsels Slaap- en Woonadviseurs

 Prinsenreceptie Limburgse Bouwmaterialen

 Buutte-aovend Karis Adviesgroep

 Zadderdigzitting Bouten Groep

 KuuskesArena Summa Adviesgroep

 Optocht Jumbo Harald en Ilse van Beek

 Optochtbal Bakkerij Broekmans

 Vastelaovesdinsig Café Pierke

 Algemeen De Koncurrent

 Algemeen DOK6

 Algemeen Salarispoint

 Algemeen Tuin- en Hoveniersbedrijf Hans Cox

 Algemeen Bongers Beeld Licht Geluid

 

 Begunstiger De Houbereij / Cáfe Reijnen

 Begunstiger API&C

Adopteurs

31
Ook sponsor worden?

Stuur een mail naar:
sponsoring@kuus-oeht-kepel.nl

Uitgave 2023



Wae winse 
idderein unne 

IEZERSTERKE
vastelaovend!

Industrieterrein 14a te Panningen
Tel. 077 - 307 48 15

Wae winse 
idderein unne 

IEZERSTERKE
vastelaovend!


