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Méél hi d’n Um
D’n Um is het komende jaar te bewonderen in Meijel. Het zestal van schutterij Sint Willibrordus wist zaterdag 13 juli de belangrijkste schietwedstrijd van het jaar,
het OLS, te winnen in Sevenum. Met liefst vier vrouwen in de gelederen van wie er ook nog eens twee erg jong zijn ten opzichte van de gemiddelde schutter, schoot de
Meijelse vereniging geen enkel bölke mis. Peel en Maas ging met drie schutterijen de kavelzaterdag in, maar Sint Lambertus Helden en Sint Hubertus Beringe misten in
een eerder stadium. Uiteindelijk bleven alleen ‘t Zandakker Gilde St. Jan Venray en Sint Willibrordus over. In de vijftiende kavelronde miste Venray het allerlaatste bölke.
Achteropsjöt Mark Stemkens raakte wel alles en zodoende werd hij samen met Nienke de Bruin, Tanicha van de Kruijs, Lilian van de Kruijs, Cindy Lemmen en
Huub Lemmen de winnaar van het OLS 2019. Kijk op pagina 04 en 05 voor meer informatie over de OLS-winst van Sint Willibrordus.

Filiaal liep niet goed genoeg

Albert Heijn Panningen sluit deuren
Het Albert Heijn-filiaal aan het Raadhuisplein in Panningen gaat in oktober definitief dicht. De supermarkt
liep niet goed en zou niet rendabel genoeg zijn. Na overleg tussen huidig eigenaar Paul Gubbels en de supermarktketen is besloten de winkel te sluiten. Het was het enige filiaal van de supermarkt in de gemeente
Peel en Maas.
Een woordvoerster van Albert
Heijn Nederland laat weten dat de
winkel niet goed genoeg liep. “De
vestiging in Panningen bleek helaas
niet rendabel te krijgen. We doen
het niet graag, maar na goed overleg met de eigenaar van de winkel
is besloten de franchise-overeenkomst te stoppen en de winkel in

oktober te sluiten. Dat was uiteindelijk de beste oplossing.”

‘Klanten naar andere
vestigingen’
Begin oktober gaan de deuren van het filiaal dicht. “Het is erg
jammer voor mij en voor de klan-

ten”, laat Gubbels weten, die eigenaar is van de franchise-vestiging.
Ook Albert Heijn zegt het jammer te
vinden, vooral omdat het de enige
vestiging van de supermarkt in de
gemeente Peel en Maas is. Plannen
om de winkel in Panningen over te
nemen of elders een nieuwe vestiging te openen, zijn er vooralsnog

niet, laat de woordvoerster weten.
“Onze klanten verwijzen we straks
graag naar de voor hen dichtstbijzijnde vestigingen van onze supermarkt.” Die liggen onder andere in
Horst en de gemeente Venlo.

Contracten
niet verlengd
Het personeel is vorige week
ingelicht over de sluiting. Hun contracten worden na oktober niet verlengd,
aldus de woordvoerster. “Ze zijn in

dienst van de ondernemer, niet van
Albert Heijn. Mochten er werknemers zijn die aan de slag kunnen en
willen in een vestiging van de supermarkt in de regio, dan zijn wij bereid
ze daarbij te helpen. In zo’n geval
krijgen zij voorrang in de procedure.”
De komende maanden hoopt
Gubbels samen met de supermarktketen tot een goede afronding te
komen voordat de vestiging definitief op slot gaat, zo laat hij weten.
“Ik ben me nog aan het oriënteren
op wat ik daarna ga doen.”
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Tampa Florida

‘Warrior Games zijn als een familiefeest’
Voorlopig is hij er nog niet over uitgepraat, Wilbert Beurskens uit
Helden. De Warrior Games in Tampa, Florida waren een machtig avontuur.
Donderdag 4 juli, drie dagen na thuiskomst, giert de onrust nog door z’n lijf.
De Warrior Games zijn een jaarlijks
sportevenement voor Amerikaanse
militairen en veteranen die gewond
zijn geraakt in het leger. Nee, Wilbert is
geen Amerikaan. Maar de Amerikaanse
veteranen maken er graag een internationaal sportevenement van, dus
mogen ook buitenlandse teams meedoen. En Wilbert oogt als een blakend
gezonde kerel. En dat is nu net een van
de onderdelen van z’n handicap: PTSS.
Een Post Traumatisch Stress Stoornis zit
van binnen. Van een beetje harde knal,
of een ballon die knapt, schrikt hij
hevig. Hij kan niet normaal omgaan
met onveilige situaties, of als hij de
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zaak niet onder controle heeft.
Hij gaat gewoon mee naar een
restaurant, maar zoekt wel een plek
met zijn rug naar de muur en zijn blik
op de deur. En het moet niet al te druk
zijn. Grote mensenmassa’s geven hem
de kriebels.
Het was 1995, in het voormalige Joegoslavië toen hij zijn handicap
opliep. “Mijn kameraad heeft daar zelfmoord gepleegd. Ik heb met hem het
laatste gesprek gevoerd. En ik heb hem
gevonden.” En daar komt al het oorlogsgeweld ook nog bovenop, zoals de
luchtaanvallen op Sarajevo. Wilbert wil
er niet te diep op ingaan, “maar dan
kom je thuis in een andere wereld en
word je geacht normaal te doen.”
Ondersteuning en begrip vindt hij
eigenlijk alleen bij lotgenoten. Er zijn tal
van verenigingen. De een met psychische ondersteuning, de ander gewoon
voor de gezelligheid. En zo deed hij in
2015 al mee met een fietstocht van het
I Can Wounded Warriors Cycling Team
van Doorn naar Sarajevo. In 2017 reed
hij door Panningen en Helden met de
Freedom Ride. En afgelopen december
kregen de Nederlandse deelnemers
het bericht dat ze mee mochten doen
met de Warrior Games in de VS. En
toen werd het trainen. Want de games
vonden al een halfjaar later plaats, van
21 tot 30 juni. Met elf sporters, drie
stafleden en drie hulphonden vlogen
de Nederlanders naar Florida, waar
de temperaturen boven de 30 graden
lagen. “Met de hoge luchtvochtigheid
voelde het bijna als 37 graden.”
Wilbert deed mee met maar liefst
vijf disciplines, waaronder een wielercriterium en een tijdrit, roeien,
zitvolleybal en rolstoelbasketbal.
Tevreden kijkt hij terug op de resultaten. Vanwege de hitte was het criterium ingekort van 16 naar 8 kilometer.
“Mijn doel was die binnen 15 minuten
te rijden. Ik deed er 13 minuten en

17 seconden over. En ik wilde niet als
laatste eindigen. Ik werd 21e van de
33.” Met roeien werd hij vijfde in zijn
groep van zeven. “In 4 minuten heb
ik 1.106 meter afgelegd. De winnaar
deed 1.216 meter, dus dat liep niet ver
uiteen.”
Maar veel belangrijker dan de
resultaten was de ervaring. “Het waren
mensen die je nooit ontmoet had en
toch was het één grote familie. We
begrepen elkaar direct. Een half woord,
vaak nog minder, slechts een blik in de
ogen, was genoeg. We hebben veel
gelachen.” PTSS hinderde hem nauwelijks. “Ik heb me geen moment onveilig
gevoeld.”
Volgend jaar vinden de Warrior
Games plaats in Texas. Dan gaan
Wilbert en zijn team zich weer inschrijven. Belangrijkste obstakel is het
vinden van sponsors. Dit jaar kreeg
het team ondersteuning van de stichting Hulp voor Helden. Wilbert begint
alvast met trainen. Maar dan niet voor
wielrennen. “Ik werk meer dan full-

time als chauffeur op de betonmixer.
Dus ik moet iets hebben wat niet veel
tijd kost.”
Bankdrukken gaat het worden.
“De winnaar deed dit jaar 200 kilo.

Ik heb het nooit serieus gedaan,
maar heb wel eens ruim tachtig kilo
gedrukt.” Met wat extra trainen staat
hij volgend jaar in Texas misschien zelfs
op het podium.

Dijk in Baarlo en Hout-Blerick

Waterschap wil minder ingrijpende
dijkaanpassing
Waterschap Limburg heeft op donderdag 11 juli een een serie voorstellen gedaan bij Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat. Het gaat om maatregelen die het ministerie wil treffen voor hoogwaterbescherming bij de Maas. Waterschap Limburg stelt de minister
voor om de geplande dijkverlegging in Baarlo en Hout-Blerick minder ingrijpend te maken.
Volgens het waterschap vraagt
de regio om de dijkverlegging
in Baarlo en Hout-Blerick geen
doorgang te laten vinden. Bij
de dijkverlegging waarnaar het
ministerie onderzoek liet doen,
komen dertig woningen buitendijks
te liggen. Daarbij zouden vijf vitale
bedrijven eveneens buitendijks
komen te liggen. Die ondernemingen
vertegenwoordigen volgens het
waterschap een waarde van meer
dan 100 miljoen euro. De dijk daar
verleggen heeft een grote impact op

de omgeving, aldus het waterschap.
Waterschap Limburg vraagt het
ministerie daarom om de dijk minder
ingrijpend te maken.
Als alternatief plan stelt het waterschap voor om een dijk bij Hout-Blerick
te verleggen, een minder ingrijpende
maatregel. Daarbij is het volgens de
instantie wel essentieel dat het gebied
dat buitendijks komt te liggen, waar
circa dertig woningen staan, met geld
van de overheid veilig wordt ingericht. Daarbij zijn twee opties mogelijk. De eerste is om de bestaande dijk

te versterken en iets te verhogen. De
andere is een gebiedstransitie waarbij de achttien laaggelegen woningen
op korte termijn een passend aanbod
krijgen. Dat aanbod bestaat uit het
aanpassen, opkopen of verplaatsen
van de woning.
De minister van Infrastructuur en
Milieu kondigde al in 2016 aan dat
er onderzoeken gestart zouden worden naar dijkverleggingen langs de
Maas in Limburg. Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water
bergen en afvoeren. “Er ontstaan op

die manier minder snel hoge waterstanden en dus is er minder kans op
overstromingen”, aldus Waterschap
Limburg. Naast de dijkverlegging in
Baarlo en Hout-Blerick wordt ook in
Well, Arcen en Thorn-Wessem gekeken naar mogelijke verleggingen.
Het waterschap overhandigde
op donderdag 11 juli een serie
voorstellen aan minister Van
Nieuwenhuizen die een bezoek
bracht aan de regio. Eén van de
voorstellen had betrekking op de
plannen in Baarlo en Hout-Blerick.
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Omroep P&M vindt subsidieverhoging
niet genoeg
Omroep P&M ontvangt de komende drie jaar twee euro subsidie per inwoner. Een verhoging van bijna 70 cent.
Voorzitter van de omroep Rob Pieroen toont zich tevreden met de verhoging, “maar we hadden drie euro
gevraagd.” Het huidige bedrag is volgens hem niet voldoende voor het beoogde keurmerk voor streekomroepen.
In totaal komt het bedrag neer
op 86.000 euro per jaar. Eerst kwam
er een vast bedrag van de landelijke
overheid van 23.500 euro, legt Pieroen
uit. “Daar kwam jaarlijks zo’n 30.000
euro bij voor incidentele opdrachten
van de gemeente.” De werkelijke verhoging voor de omroep bedraagt daarmee ongeveer 30.000 euro. “Dat geld
is hard nodig om met beeld en geluid
te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de kijker en luisteraar.”
De subsidieverhoging geldt voor
drie jaar, dus tot en met 2021. De huidige toekenning is niet genoeg voor
de beoogde journalistieke kwaliteitsslag die de omroep had willen maken,
zegt Pieroen. “Voor journalistieke
professionaliteit, onafhankelijkheid en
continuïteit is meer nodig.” Hij wijst
op de richtlijnen van de Nederlandse
Lokale Publieke Omroep (NLPO).
Volgens de wettelijke normering is
voor een professionele lokale omroep
een bedrag van 3 euro per inwo-

ner nodig. “Wij blijven voorlopig dus
een vrijwilligersorganisatie met één
betaalde kracht.”
Burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo, portefeuillehouder voor de
lokale omroep, stelt dat deze subsidie wel toereikend is om te voldoen
aan een Lokaal Toereikend Media
Aanbod zoals bepaald in de Mediawet.
Inhoudelijk is echter nog niet bekend
wat Lokaal Toereikend precies betekent. Dit moet de komende tijd nog
vorm krijgen. De Mediawet bepaalt
echter wel al dat lokale omroepen
hieraan moeten voldoen, anders krijgen omroepen op termijn geen uitzendrechten.
Omroep P&M voldoet volgens
Pieroen wel al aan inhoudelijke eisen
van de huidige Mediawet. Zo brengt
het voldoende onafhankelijke informatie, cultuur en educatie. “De overheid heeft gezegd dat wij als lokale
omroepen bestaansrecht hebben. Net
als een provinciale omroep. Toch is er

voor ons geen geld en zijn er voor een
provinciale omroep miljoenen.” Om
precies te zijn: L1 krijgt jaarlijks ruim
11 miljoen subsidie van het ministerie
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
De subsidie die Omroep P&M
van de gemeente ontvangt, bestaat
gedeeltelijk uit landelijke financiën,
ofwel een deel van het vroegere kijken luistergeld. De gemeente heeft
dit aangevuld tot 2 euro omdat het
de omroep een warm hart toedraagt,
benadrukt de burgemeester. Daarmee
doet de gemeente al meer dan gemiddeld, stelt ze.

Warm hart
Pieroen betwijfelt of het meer
is dan gemiddeld. Hij wijst erop dat
Omroep P&M een door de overheid
vastgestelde taak heeft uit te voeren. Deels moet de omroep financieel
zijn eigen broek ophouden, maar de
gemeente moet de lokale omroep hiervoor faciliteren. Pieroen: “Het bedrag

Omroep P&M blijft in oude bieb

‘Verplaatsen ondoenlijk’
Omroep P&M blijft in het huidige pand in de voormalige bibliotheek in Panningen. Omdat de gemeente bij
het verhuizen van de bibliotheek het volledige pand wilde verkopen, dus inclusief de schuilkelders waarin de
studio’s zich bevinden, was er sprake van dat de omroep moest verhuizen. Dit is nu definitief van de baan.
Sterker nog: de redactie heeft een deel van de bovenverdieping gehuurd.
“Verplaatsen was ondoenlijk”,
vertelt Rob Pieroen, voorzitter
van Omroep P&M.
“We zitten met perfect

ingerichte studio’s. Andere
studio’s zouden we vrijwel geheel
nieuw moeten bouwen. Daar is
geen geld voor, maar het is ook

kapitaalvernietiging.” Het huidige
huurcontract loopt nog bijna tien
jaar, inclusief een deel van de
bovenverdieping.

van 2 euro per inwoner heeft dus niets
te maken met een warm hart.”
De voorzitter vindt echter dat
het moeilijk wordt om zich als lokale
omroep te meten met omroepen in
buurgemeenten. Zo krijgt Omroep
Venlo 2,55 euro per inwoner. “Bedenk
daarbij dat de kosten van een omroep
niet afhankelijk zijn van het aantal
inwoners maar van de technische
faciliteiten.” Omroep Venlo is inmiddels een samenwerking aangegaan
met Omroep Reindonk. De landelijke
overkoepelende organisaties voor
lokale omroepen dringen al langere
tijd aan op het samengaan van de 260
lokale omroepen in 80 streekomroe-

pen. Bij gezamenlijke programma’s
die voor meerdere regio’s interessant
zijn werkt Omroep P&M al jaren samen
met de omroepen Reindonk, Venlo en
andere lokale omroepen in Noord- en
Midden-Limburg. Zo werd de uitzending van het OLS samen met Reindonk
geproduceerd.
Omroep P&M zal daarnaast gaan
samenwerken met andere lokale
omroepen in Noord-Limburg onder de
overkoepelende streekomroep R73. De
vorm van samenwerking is nog niet
duidelijk, “maar qua nieuws blijven we
gericht op Peel en Maas. Ik denk niet
dat onze luisteraars geïnteresseerd zijn
in al het nieuws uit Gennep.”

Adver torial

40 jaar passie en levensinvulling

Hoie en bedankt
Fysiotherapie was bijna 40 jaar mijn passie en levensinvulling.
Ik heb vrijwel altijd van mijn werk genoten en vond de waardering
die ik heb mogen ontvangen eigenlijk belangrijker dan de financiële
zijde van het verhaal, zonder dat onbelangrijk te noemen.
Wat rest mij nu nog? Mijn dank
uitspreken aan al diegenen die
mijn leven in Maasbree als fysiotherapeut en als mens de
moeite waard hebben gemaakt.
Al mijn lieve collega’s in mijn
eigen praktijk en bij
Fysiomotion. Alle gezondheidszorgwerkers met wie ik heb
mogen samenwerken. Maar in
het bijzonder iedereen die
vertrouwen in mij heeft gehad
als behandelaar en als mens.

Dat heeft het die 36,5 jaar
ongelooflijk de moeite waard
gemaakt.
Ik heb nog maar twee afspraken
in mijn agenda staan: één met
Drees en de andere met Achmea.
Daar wil ik me aan houden.
Dus hoie en bedankt,
Rens de Bot
Veersepad 22, 5995 AE Kessel
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Handbikend door de Peel
Voor het eerst werd dit jaar bij Fiets4Daagse De Peel een speciale route ingericht voor mensen met een
handbike. Onder de naam Bijzonder Mobiel 4 Daagse (BM4D) konden handbikers en mensen met andere
aangepaste fietsmiddelen, meedoen aan vier dagen fietsen door de Peel en omstreken. De BM4D startte
iedere dag vanuit Meijel. “We hebben van zowel deelnemers als vrijwilligers alleen maar juichende
reacties ontvangen”, laat de organisatie weten. “De saamhorigheid was groot onder de deelnemers.
Dat resulteerde in een feeststemming tijdens de slotmanifestatie.” (Foto: Frans Hodzelmans, www.natuurfoto.nl)

Kom kijken in onze vernieuwde
showroom en geniet van onze mooie
badkamers en tegelvloeren
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL
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Lef werd beloond

Historische prestatie van Meijels
schutterszestal
Het OLS winnen met vier vrouwen van wie ook nog eens twee debutanten. De prestatie
van Sint Willibrordus mag daarmee gerust historisch genoemd worden. Vaak kiezen schutterijen voor mannen met ervaring, maar de Meijelse schutterij gaf haar vertrouwen aan de
debutanten Nienke de Bruin en Tanicha van de Kruijs. Cindy en Huub Lemmen, Lilian van de
Kruijs, Mark Stemkens en buksmeester Toon lieten zien wat goede begeleiding kan opleveren.
Buksmeester Toon is er niet bij als het zestal op dinsdagavond bij elkaar komt om nog eens
terug te blikken op het afgelopen weekend. En dat
terwijl de winst toch mede op zijn naam geschreven kan worden, zo beamen alle zes de schutters.
“Misschien wel 80 procent lag aan Toon”, vertelt
achteropsjöt Mark Stemkens. “Die zorgde voor de
rust door steeds hetzelfde ritueel en steeds hetzelfde tempo aan te houden en de spanning wat
weg te nemen met een grapje als dat nodig was.
Het is maar goed dat er binnen de schutterswereld
geen transfers plaatsvinden. Dan hadden andere
verenigingen achter Toon aangezeten. En achter
onze twee debutanten natuurlijk.”

Goede begeleiding
voor de debutanten
Want het meest opvallende aan het zestal is
nog niet eens dat er vier vrouwen mee schoten,
alhoewel dat op het OLS vrijwel nooit voorkomt.
Het meest in het oog springende was waarschijnlijk de leeftijd van de debutanten Nienke
de Bruin en Tanicha van de Kruijs, 19 en 21 jaar
jong. “Toch had ik niet echt last van spanning”,
vertelt Tanicha. “We zijn zo goed begeleid door
de andere schutters. Die hebben ons op ons
gemak gesteld. Ik heb wel steeds bewust niet
achterom gekeken. Je moet je niet laten afleiden. Pas toen we gewonnen hadden, keek ik
om. Toen dacht ik wel: wow, hebben zoveel
mensen zitten kijken?” Het schuttersbloed vloeit
overigens bij Tanicha en Nienke door de aderen.
Lilian, moeder van Tanicha, was ook één van de
schutters. De vader van Nienke, Twan, is voorzitter van Willibrordus. “En mijn overgrootvader
heeft in 1954 het OLS gewonnen. Ook met Sint
Willibrordus”, vertelt Nienke.
De twee jonge meiden zorgden ook voor
een hoge gunfactor, vertelt Lilian (49). “Ik moest
tussendoor naar de wc en toen hoorde ik mensen zeggen dat ze bij Meijel gingen kijken, want
bij die schutterij durfden ze het aan jonge meiden in het zestal te zetten”, vertelt ze met trots.
Huub Lemmen (50) vult aan: “De dames waren

zo goed aan het schieten, dat dwingt toch respect af. Dat ze dat op hun leeftijd al op het
hoogste niveau kunnen. Ervaring krijg je door te
doen.” Mark vindt dat het lef van de schutterij
beloond is geworden. “Andere verenigingen zullen zich wel een keer achter de oren krabben na
de prestaties van Tanicha en Nienke.”
Mark was bij de Meijelnaren de meest ervaren schutter met 29 deelnames aan het OLS.
Lilian en Cindy schoten voor de achtste keer
en Huub was voor de vijfde keer actief. Samen
zorgden ze ervoor dat Nienke en Tanicha de rust
konden bewaren. “En vergeet Toon niet”, zegt
Cindy. “Die heeft er echt voor gezorgd dat reporters en andere mensen op gepaste afstand van
de meiden bleven. We waren echt een team.”
Lilian: “Iemand van L1 vroeg nog aan mij hoe
het toch kon dat wij steeds met een glimlach
onder de schietboom vandaan kwamen. We
hebben gewoon heel veel plezier gehad.”
Toen Venray het allerlaatste bölke van de
vijftiende kavelronde miste, lag er behoorlijk
wat druk op Mark. Als hij alles eraf zou schieten,
zou d’n Um naar Meijel gaan. “Ik was eigenlijk meer gespannen als de anderen aan het
schieten waren”, vertelt hij. “Ik was bezorgder
om de meiden. Ik hoopte dat het niet bij hen
fout zou gaan.” Iedereen wist de rust te bewaren en Sint Willibrordus werd zodoende voor de
tweede keer in de historie winnaar van het OLS.
Dat die prestatie leeft, hebben de zes schutters
wel gemerkt. Bij het onthaal en de huldiging op
zaterdagavond stond het Raadhuisplein in Meijel
vol met mensen.
Huub: “Die zaterdagavond was gigantisch.
Binnen een uur hadden ze alles geregeld daar.
Niet normaal.” Ook de dagen daarna regende
het reacties en felicitaties. “Ik kan alle filmpjes
die gemaakt zijn zaterdag blijven bekijken. Het
blijft zo mooi allemaal.” Mark: “Dit is het hoogst
haalbare in de schutterswereld. En dan moet je
je indenken dat Nienke en Tanicha dat bij hun
eerste keer op het OLS meteen bereikt hebben.
Ik ben nog steeds aan het nagenieten.”
(Foto’s: Jordy Strijbos en Susan Keijsers)
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Meijel en gemeente trots
op winnende schutters
Precies 65 jaar na de eerste keer dat het OLS in Meijel plaatsvond, is het Peeldorp volgend jaar weer aan
de beurt. Schutterij Sint Willibrordus pakte de winst in de belangrijkste schietwedstrijd van het jaar. Het dorp
en de gemeente lieten merken trots te zijn op de schutters van Willibrordus.
John van Rooij, voorzitter van die andere schutterij in
Meijel, Sint Nicolaas, was er als de kippen bij om de collega-vereniging te feliciteren. “Ik was één van de eersten
om voorzitter Twan de Bruin onze felicitaties over brengen”, vertelt John. Er heerst dan ook geen rivaliteit tussen
de ‘Grúún’ en de ‘Blauw’. “Alleen onder de schietboom”,
aldus John. “Voor de rest gunnen wij het ze van harte.
We konden zelf dit jaar niet winnen en dan is het mooiste wat kan gebeuren dat onze zustervereniging wint.
Een geweldige prestatie van het zestal.”
De andere schutterijen uit de gemeente feliciteerden de collega’s uit Meijel via Facebook met de winst.
Veel van de verenigingen waren ook met een delegatie aanwezig om te kijken naar het kavelen in Sevenum
en om het Meijelse zestal binnen te halen op zaterdagavond. “Het was erg gezellig”, schreef Sint Leonardus
Panningen-Egchel op Facebook. “Geniet ervan en tot
volgend jaar bij jullie”, schreef de Maasbreese schutterij
Sint Martinus.
Elk jaar wel zitten er wel schutterijen uit Peel en
Maas bij de laatste tien. Ieder jaar moet de gemeente
dan ook aangeven of ze bereid is het OLS een jaar later
te organiseren. En zoals ieder jaar gaf het gemeentebestuur meteen aan medewerking te willen verlenen. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo is
erg blij. “Fantastisch! Meijel heeft d’n Um naar Peel en
Maas geschoten. Ik heb de strijd van minuut tot minuut
gevolgd en wat was het spannend. Ik had overal kippenvel en ik had geen nagels meer over na afloop.”
De burgemeester is trots op het zestal. “Ik ben bijzonder ‘gröts’ op Cindy, Huub, Nienke, Tanicha, Lilian, Mark
en buksmeester Toon van schutterij Sint Willibrordus.

De ‘Grúún’ hebben tot het laatste schot de rust weten
te bewaren en de ‘bölkes’ één voor één vol geraakt.
Ook Meijel heeft laten zien dat ze ‘gröts’ is op haar schutters en het dorp liep massaal uit voor de eervolle huldiging op het plein. Dat is Peelgeluk. We maken er komend
jaar een fantastisch feest én een onvergetelijk OLS van.”
Ook Dorpsoverleg Meijel deelt in de feestvreugde.
“Echt fantastisch wat het zestal voor elkaar heeft gekregen”, vertelt voorzitter Joost Stemkens. “Voor de verbinding van het dorp is het geweldig. Ik zie alleen maar
kansen voor Meijel.” Joost is ervan overtuigd dat het met
de organisatie volgend jaar helemaal goed gaat komen.
“De Meijelse inwoners zijn trots en ik weet zeker dat
genoeg verenigingen gaan zijn die een bijdrage willen
leveren.”
Op zaterdagavond lieten honderden Meijelnaren hun
trots al blijken bij het binnenhalen en huldigen van het
zestal. “Daaraan zag je al waar een klein dorp groot ik kan
zijn”, vertelt Joost. “Binnen een paar uur hebben ondernemers, vrijwilligers en niet te vergeten de gemeente Peel en
Maas zich samengepakt en vanalles geregeld. Een platte
kar, een bar, personeel en noem maar op. Dat is Meijel.”
De leden van Sint Nicolaas stonden ook klaar toen het
zestal van hun collega-schutterij binnen werd gehaald.
“Toen er nog drie schutterijen over waren, gingen bij ons
de eerste appjes rond”, vertelt voorzitter John. “Toen ze
aankwamen in Meijel stonden wij in vol ornaat klaar om
de winnaars met een erehaag binnen te halen.” Ook hij
maakt zich geen zorgen over de organisatie. “Uiteraard
zijn wij bereid de handen uit de mouwen te steken.
We wensen Willibrordus veel succes met het organiseren
en helpen graag daar waar nodig is.”
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Schutterij
St. Willibrordus
GEFELICITEERD
met het behalen
van D’n UM

Wij feliciteren schutterij St. Willibrordus
Meijel met het behalen van de "UM"

Van den Beuken
Wij zijn gesloten van
maandag 22 juli t/m zaterdag 3 augustus

Stichting Kinderopvang Meijel
Kinderdagverblijf BAMBI en
Buitenschoolse opvang SAMSAM

Wij feliciteren

‘Organisatie 2020
gaat helemaal goed komen’

SCHUTTERIJ ST. WILLIBRORDUS

met het winnen van het OLS!
www.skmonline.nl

Terwijl de kruitdampen van het afgelopen OLS nog neerdaalden over het organiserende dorp Sevenum, werd
in Meijel al vergaderd over de editie van volgend jaar. Het winnen van d’n Um brengt met zich mee dat het OLS
volgend jaar in het dorp van de winnaar plaatsvindt. Op dinsdag 16 juli was de eerste vergadering over OLS 2020.
Schutterij Sint Willibrordus laat er geen gras over
groeien. Het zestal en eigenlijke de hele vereniging is nog
na aan het genieten van de winst als de eerste vergadering
al belegd wordt op de dinsdag na de winst. “We hebben
maandag al even bij elkaar gezeten met het dagelijks
bestuur”, vertelt voorzitter Twan de Bruin. “Er zijn toch
genoeg zaken die op korte termijn al geregeld moeten
worden.” Een voorbeeld daarvan is het oprichten van een
stichtingsbestuur en ook de locatie moet al snel vastgelegd
worden. Sint Willibrordus kreeg al van verschillende

kanten hulp aangeboden. “Nu is het de kunst om de
juiste mensen op de juiste plek te krijgen, zodat alles
in gang wordt gezet”, aldus Twan. “Er komt heel wat
op ons af. Maar we gaan het uiteraard met heel veel
plezier aanvliegen. Het is toch geweldig mooi dat ik dit
als voorzitter én vader van één van de schutters mag
meemaken. Die organisatie gaat helemaal goed komen.”
Het OLS vindt altijd op de eerste zondag van juli
plaats. In 2020 gaat het dan om zondag 5 juli. Het kavelen
is op zaterdag 11 juli.

D E G R Ú Ú N,
WINNAAR
OLS2019
W W W. O R A N J E H O T E L M E I J E L . N L

GE WELDIG ,
WIJ ZIN GRÖT S
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Gezin wil uitbreiding woonwagenkamp

Meijelse familie wil terug de woonwagen in
De familie Leenders-Kraus woont al jaren noodgedwongen met z’n vieren in een houten chaletje aan de
Berkenheg in Meijel. Het liefst zouden moeder Annie Kraus en twee zoons en dochter een eigen plekje hebben
op het woonwagenkamp. Maar dat mag (nog) niet van de gemeente. Zoon Frank zegt dat de familie aan het
lijntje gehouden wordt. “Als we niet snel iets horen, komen er meer demonstraties.”

Annie kwam in 1992 vanuit
Venlo naar Meijel. Na eerst op de
Molenhaagweg gewoond te hebben
in een woonwagen, moest ze daar
op een gegeven moment vertrekken.
“Daar werd een molotovcocktail door
het raam van de slaapkamer van mijn
zoon gegooid. Gelukkig was hij niet
thuis, anders was hij levend verbrand.”
Samen met haar man, die bijna zes jaar
geleden overleed, bracht ze vervolgens
verschillende maanden door in een
bus voor het raadhuis van de voormalige gemeente Meijel. Later konden ze
via de gemeente naar het kamp aan
de Berkenheg. Annie woont dus al 27
jaar in Meijel. Thuis heeft ze zich daar
echter nog nooit gevoeld. “Vanaf het
begin hebben we al ontiegelijk veel

problemen met andere inwoners en
de gemeente. We zijn altijd gediscrimineerd. De mensen in Meijel mijden
ons, waardoor we vrijwel geen sociale contacten hebben hier.” Dat komt
volgens Annie ook door de gemeente.
“De gemeente heeft ons altijd tegengewerkt. Mijn man had voordat hij overleed met gemeente Meijel afgesproken
dat mijn kinderen een eigen plekje
hier op het kamp zouden krijgen. De
gemeente heeft er echter nooit meer
iets aan gedaan.”

‘We worden gigantisch
gediscrimineerd’
Daar ligt ook het grootste probleem
van de familie. Het kleine chaletje

is eigenlijk te klein voor de vier
bewoners. Zoon Frank (44) en dochter
Francisca (35) zouden graag een eigen
woonwagen willen betrekken op het
terrein. Zoon Maurice blijft wel bij
Annie wonen. Momenteel staan er nog
maar twee chaletjes op het terrein,
maar voorheen stonden er meerdere
woonwagens. De voorzieningen, zoals
riolering en elektriciteit, liggen er nog in
de grond, vertelt de familie. “Maar we
krijgen geen toestemming van de
gemeente”, vertelt Frank.
De gemeente is bezig met een
onderzoek naar de woonbehoeftes
in de gemeente waarbij ook gekeken
wordt naar hoeveel mensen een
woonwagenplek willen. “Het duurt
allemaal veel te lang”, vertelt

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/hallopeelenmaas

Frank. “Minister Kajsa Ollongren van
Binnenlandse Zaken heeft vorig jaar
gezegd dat gemeenten meer rekening
moeten houden met de wensen van
woonwagenbewoners en dat ze moeten
voorzien in voldoende standplaatsen.
Dat was in juli. In Peel en Maas is
sindsdien nog niks gebeurd.”
Dat steekt bij Frank en Annie.
“We worden hier gewoon gigantisch
gediscrimineerd”, vindt Annie.
Het contact met de gemeente loopt
ook stroef, vertelt Frank. “Waarvoor we
ook bellen, we krijgen altijd dezelfde
ambtenaar aan de lijn. Als ik bel over
de woonplekken krijg ik dezelfde man
eraan als dat ik bel over de bestrating
van de Berkenheg. Ik heb ook al
verschillende klachten ingediend over
het bos rondom ons kamp. Dat is
gemeentegrond, maar er gebeurt niets
aan. Het is gewoon een oerwoud nu.
Dan bel ik naar de gemeente en krijg
ik weer diezelfde ambtenaar aan de
telefoon. Voor ons lijkt het alsof hij de
baas van de gemeente is.”
Wat Frank het liefste zou willen,
is een gesprek met burgemeester
Wilma Delissen-van Tongerlo en de
wethouders. “Ik zou het heel fijn
vinden als ze hiernaartoe komen om
te kijken hoe het kamp erbij ligt nu.”
Dan kan Frank ook vertellen over
de discriminatie die hij naar eigen
zeggen ondervindt. “Ik wil al jaren
een bedrijfje beginnen dat markten
organiseert. Maar overal waar ik kom,
word ik tegengewerkt. Iedereen kijkt

ons met de nek aan. Zeker hier in
Meijel.”
Al meer dan een jaar hangen er
aan het hek voor de chalet spandoeken.
Daarop maakt de familie duidelijk dat ze
niet blij is met hoe ze behandeld wordt.
Die doeken hebben echter nog niets
opgeleverd. Daarom zijn Frank en Annie
van plan om meer demonstraties te
gaan organiseren als er niets gebeurd.
“We hebben regelmatig contact met
andere woonwagenbewoners en we
steunt elkaar. Als er niets veranderd
voor de winter, gaan we actie voeren.”

Actie voeren met
gelijkgestemden
Die acties bestaan onder meer uit
woonwagens rondom het kamp neerzetten op gemeentegrond. Als er daarna
geen verandering komt, willen de
woonwagenbewoners gaan reizen langs
gemeentes en recht voor de gemeentehuizen hun bivak opslaan. “Dan weet
ik zeker dat de gemeentes snel in actie
komen”, aldus Annie. Ze verwacht dat
het rondreizen nodig gaat zijn. “Ik zie
het wel zover komen, ja.”
Annie zou niks liever doen dan
afscheid nemen van haar chalet.
“En dan in weer in een woonwagen wonen. Dat is voor mij de droom.
Dan kan ik weer de wagen achter de
auto hangen en op reis gaan wanneer ik
wil. Die mentaliteit, die vrijheid, dat heb
je in een huis niet. Het liefst woon ik in
een woonwagen.”

Gemeente nog bezig
met onderzoek
Gemeente Peel en Maas geeft aan nog bezig te zijn met het onderzoek naar de behoefte van woonwagenplekken in de gemeente.

Kleinere kermis ‘groter dan ooit’
Het aanbod attracties op de kermis in Panningen was dit jaar misschien kleiner dan andere jaren
vanwege de aanpassingen aan de Wilhelminastraat, in de ogen van enkele horeca-ondernemers was
de kermis wel degelijk groter dan ooit. De cafés Tommies en Dotje bundelden voor het eerst hun
krachten met een gezamenlijk programma en podium tijdens het Kermis Panningen Feestival dat van
vrijdag 12 tot en met woensdag 17 juli plaatsvond. Er waren onder andere optredens van Mental Theo,
Zanger Kafke, De Zingende Barmannen en Lampegastuk. Big Benny en Marleen Rutten sloten
woensdag het Kermis Feestival af.

De gemeente laat in een reactie weten dat er nog geen duidelijkheid is. “De eerste stap zijn de
uitkomsten van het onderzoek.” Een
extern bureau is geselecteerd om
voor alle Limburgse gemeenten het
onderzoek uit te voeren. “We hebben
samen met andere gemeenten onder
andere een bureau geselecteerd,

de onderzoeksvraag geformuleerd
en gegevens aangeleverd. Dat vergt
de nodige tijd.” Op de opmerking
van de familie dat ze altijd dezelfde
persoon te spreken krijgen bij de
gemeente, geeft de gemeente aan
een contactpersoon te hebben aangesteld om ‘de dienstverlening naar
de familie goed vorm te geven’.
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Onderzoek naar verband met autobrand

Aanhoudingen na boerderijbrand Panningen
De politie heeft maandag 15 juli twee tieners en een 20-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een woningbrand op
de Zelen in Panningen. Daar ging een woonboerderij in vlammen op. De 20-jarige verdachte raakte daarbij gewond.

Drie personen van 16, 17 en 20
jaar uit de gemeente Peel en Maas
worden ervan verdacht betrokken te

zijn bij de woningbrand. Zij werden
maandag door de politie aangehouden. De 20-jarige verdachte heeft

eerste- en tweedegraads brandwonden opgelopen en is naar het ziekenhuis gebracht. Om 22.15 uur werden

Uitbreiding zorgcentrum

99-jarige legt
eerste steen Sint Jozef
De uitbreiding van zorgcentrum Sint Jozef Wonen & Zorg in Meijel is officieel van start gegaan. De 99-jarige
bewoner Wiel Reinders kreeg vrijdag 11 juli de eer om de eerste steen te leggen.

de brandweerploegen van Meijel,
Panningen, Kessel en Maasbree
gealarmeerd voor een brand in een

boerderij op Zelen. Hierbij kwam veel
rook vrij. De brandweer rukte groot
uit, omdat niet duidelijk was of er nog
mensen in het pand aanwezig waren.
Een gasfles in de keuken werd door
de lieden veiliggesteld. Het woongedeelte brandde volgens een woordvoerder van de brandweer volledig af.
De eigenaar van de woning bleef voor
zover bekend ongedeerd en wordt
opgevangen door kennissen.
Rond 23.15 uur kon het sein brand
meester worden gegeven en startte
de brandweer met nablussen, meldt
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
Er zouden geen gevaarlijke stoffen of
asbest zijn aangetroffen. Vanwege
instortingsgevaar wordt de boerderij
afgezet met bouwhekken.
Drie weken geleden werd de
brandweer ook al opgeroepen voor
een brand op Zelen. Toen ging het om
een auto die vlam had gevat. Door de
politie wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen beide incidenten.
De politie vermoedt dat de het
vuur op de Panningse woonboerderij is aangestoken en is op zoek naar
getuigen of mensen die meer informatie hebben over deze brand. Die
kunnen zich melden via 0900 88 44 of
anoniem via 0800 70 00.
(Foto: Jordy Strijbos)

Plichtsverzuim politie

Geen volledige
openheid gedurende onderzoek
Volledige openheid over wat er aan de hand is binnen het basisteam Horst aan de Maas/Peel en Maas, kan de politie niet geven zolang
het onderzoek naar het plichtsverzuim onder acht agenten loopt. Dit
om het onderzoek niet te dwarsbomen, laat een woordvoerder van
Politie Limburg desgevraagd weten.

Bij het zorgcentrum worden twee
huiskamers en een dagbesteding aangebouwd, daarnaast komt een losstaande huiskamer. “En dat is nog
maar fase één”, vertelt directeur Corine
Remmers. Bij fase twee wordt het
hoofdgebouw onder handen genomen. Kantoorruimte moet plaatsmaken
voor nog eens vier huiskamers. Rond

de zomervakantie van volgend jaar zal
ook die uitbreiding klaar zijn, verwacht
ze. Bij fase drie wordt de huidige binnentuin vernieuwd. De landelijke trend
gaat de laatste jaren naar kleinschaliger zorg op maat. “Er komt steeds meer
dementie voor”, legt Remmers uit.
“Daarvoor is veel zorg en begeleiding
in de nabijheid nodig. Wij willen graag

tegemoetkomen aan de stijgende
vraag.” De legger van de eerste steen,
Wiel Reinders uit Beringe, wordt in
november honderd jaar. Sinds acht jaar
woont hij in het zorgcentrum in Meijel,
daarvoor heeft hij zijn hele leven in
Beringe gewoond. Op de steen die hij
gelegd heeft, volgt nog een gegraveerd plaatje met zijn naam.

Onlangs maakte de politie bekend
dat een achtste medewerker van het
politiebasisteam Horst aan de Maas/
Peel en Maas buiten functie is gesteld
vanwege plichtsverzuim. In april werden al vier medewerkers buiten functie gesteld en in juni nog eens drie
medewerkers. De laatste keer moest
een leidinggevende van het team zijn
pistool inleveren. Hij zou zich mogelijk
hebben beziggehouden met onprofessionele uitingen en handelingen ten
opzichte van leiding, medewerkers
en de organisatie. “We zouden het
liefst volledige openheid geven over
datgene dat nu aan de hand is in het
basisteam, met respect voor ieders
privacy”, laat een woordvoerder van
de politie weten. “Dit kan het onderzoek dat nog volop draait echter niet
hebben. Er wordt nog volop met mensen gesproken en als er dan allerlei
zaken worden gecommuniceerd, kunnen we dat onderzoek dwarsbomen.”
Wel heeft de politie er bewust
voor gekozen om naar buiten te brengen dat er medewerkers buiten functie
zijn gesteld. “Dat geeft ook openheid
en integriteit aan”, aldus de politie.

“We hebben continu de vinger aan de
pols wat betreft openheid van zaken,
maar echte details hierover zullen
voorlopig waarschijnlijk niet komen.”
Vanwege de buitenfunctiestellingen van diverse medewerkers,
stelde de CDA-fractie van Peel en Maas
vragen aan het College van B&W.
Gemeenteraadsleden Sandy Janssen
en John Timmermans gaven aan zich
zorgen te maken over de veiligheid
van de burgers en te willen weten hoe
de afwezigheid van acht medewerkers
wordt opgevangen binnen het korps.
De leiding van het politiebasisteam in de regio wordt versterkt en
het team Horst aan de Maas/Peel en
Maas wordt ondersteund met medewerkers vanuit andere basisteams van
Politie Limburg, laat het college weten.
Ook moet de teamchef van het team
aan de slag met de cultuur die binnen
het team heerst. “Hiermee wordt op
korte en langere termijn gewaarborgd
dat de inzetbare capaciteit voor het
team op peil blijft”, aldus het college.
“Het belangrijkste voor de politie is dat
de burgers geen nadeel ondervinden
van deze interne aangelegenheid.”
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Nooit meer een kus
Nooit meer een omarming
Nooit meer een woord....

Een persoonlijk afscheid
zoals u het wilt

Martha Aelen - Peeters

tel. 077-3078642
Panningen

echtgenote van

Theo Aelen

* Panningen, 14 juni 1937

www.janssenuitvaart.nl

† Panningen, 11 juli 2019

Jullie ritueel,
jullie uitvaart.
Maak van het afscheid een
gedenkwaardig moment, precies
zoals jij het graag wil.
Ongeacht waar je verzekerd bent.
www.vanderlaan-uitvaart.nl
077-3874141

Ed en Marij
Schröders
18-7-1969 - 18-7-2019
Van harte gefeliciteerd
met jullie 50-jarig huwelijk!

Panningen: Theo Aelen
Panningen: Anita en Wil
Shinju

Saskia, Patrick, Inge, Hay, Maud,
Grard, Marieke, Ramon, Jasmin
en kleinkinderen

Grashoek: Roger en Winanda
Zizi
Zepp
Zuna
Zyra

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

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

Familie Peeters
Familie Aelen
Familie Aelen, Dr. Schaepmanstraat 6, 5981 TL Panningen
De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 juli
in het crematorium te Venlo - Blerick.
Een speciaal woord van dank aan Dokter Keereweer en de mensen van
het Plattelandshoés in Panningen voor de goede en lieve zorgen.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Super dikke overheerlijke zoete
kersen! Dagelijks vers geplukt.
Lange Heide Maasbree(tegenover 40)
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.

Nel Linssen

Wij bezorgen onze eigengeteelde
nieuwe aardappelen (Frieslanders)
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut
de lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.

87 jaar, weduwe van Sraar Lenders
Strathroy-Canada

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Voor groenteplanten o.a. winterprei,
aardbeienplanten, fruitbomen en klein
fruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Dankbetuiging

Fien Bos
Uitvaartzorg

samen zorgen voor
een persoonlijk afscheid
regio Peel en Maas
077 308 28 33 / 06 30 92 19 61

www.fienbosuitvaartzorg.nl

Pas getrouwd en a.s. mam,
30 jaar, je ziet het er niet an.
nu de wittebroodsweken in,
maar zonder flugel, wijn of gin.

Gefeliciteerd Lisa!
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Te Koop Morellen
(zure kersen), zelf plukken, €1,-/kg.
Van Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo,
tel. 06 53 13 01 32.
Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop! Steenwol
geïsoleerd. Dikte: 60/120 mm, div.
lengtes tot 4.75 m. Afhalen tegen elk
aannemelijk bod. Tel.: 06 53 14 56 87.

xx - de Meiden

Opruiming. Alles 50% korting.
Bloemsierkunst De Kogeldistel,
Kogelstraat 62 HEGELSOM.
Leegverkoop.
Te koop: Vosberger tuinbonen, gele
wasboontjes, groene sperciboontjes,
gekleurde slasoorten, prei, koolrabi,
venkel en vele soorten vollegrond- en
kasgroenten en gratis courgette voor
klanten. Kwekerij Brummans Vosberg
16a Panningen. Vers en niet te duur.
Te koop: abrikozen, perziken,
nectarine A. Bouten, Roggelsedijk 29,
tel.: 0475 49 51 56.

Ein overvolle kerk, hiel veul kaarten, telefoontjes,
bezeuk en sjoeëne woorde, muziek en zang in de kerk,
beeij ut aafsjieëd van

Jeu Verlinden
hebbe os good gedaon
Allemaol bedankt heeij veur!

Baarlo
Kessel
Maasbree

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.vooraltijdbijzonder.nl

Agnes Verlinden-Berkers
Kinjer en kleinkinjer

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

HALLO in Wales
Het mag toch best bijzonder genoemd worden als je tien dagen in Wales bent en al die dagen
goed weer hebt. Christy en Jan Stam uit Maasbree hadden dat geluk toen ze van 15 tot en met 25 mei
door het land trokken. Bij de plaats Freshwater, met op de achtergrond de Atlantische Oceaan, gingen ze op de foto met de HALLO. “Een erg mooi lang, maar wel veel spookrijders gezien”, laten ze
nog weten.
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GEPLUKT Gerdy Steeghs

Schutterij Sint Hubertus in Beringe is waarschijnlijk de grootste hobby van Gerdy Steeghs (54). De geboren Grashoekse kwam alweer 35 jaar geleden in Beringe wonen en voelt zich er
helemaal thuis. Zo verwelkomde ze gasten tijdens 5xBeringen en is ze met haar man Eric bij alle activiteiten in het dorp wel te vinden. Deze week wordt ze geplukt.
wel gezelschap van onze hond Saar.
Een echte allemansvriend die geen
vlieg kwaad doet.”
Naast het uitlaten van Saar is
Gerdy overdag normaal gesproken
bezig met werken bij zorgcentrum
Vincent Depaul in Panningen. Al
staat dat werk door gezondheidsredenen op een laag pitje. Normaal
gesproken kookt Gerdy in het zorgcentrum voor zo’n honderd man. “Ik
wilde eigenlijk ooit de zorg in, maar
ik kon toen een tijdelijk contract krijgen als kok bij de Mutsaersstichting
en na drie jaar een vast contract bij
de Dochters der Liefde in Panningen,
waar nu de Gallery in is gevestigd.”

liefde Eric met wie ze, alweer 34
jaar geleden, trouwde en samen
kre zoon Nick (27) kreeg. “Die is
inmiddels het huis uit en woont
samen met zijn vriendin Mieke”,
vertelt Gerdy. “Eric en ik hebben

Eigenlijk trok Gerdy al van
jongs af aan naar Beringe toe. Eén
van haar vriendinnen kwam uit
het dorp en zo belandde Gerdy als
Grashoekse in ‘het Beringse’. In
het dorp vond ze ook haar grote

PUZZEL

Sudoku

Lidmaatschap
schutterij als cadeau

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ze bleef kokkerellen in het klooster, ook toen het nonnenklooster
verhuisde naar de overburen. Daar,
bij het klooster van de Congregatie
der Missie, werd een stuk bijgebouwd, zodat ook de zusters van hun
oude dag konden genieten. “Toen ik
begon, kookte ik voor zo’n dertig
man. Na de verhuizing en uitbreiding
met Tafeltje-dek-je werden dat honderd man.” Toch is het goed te doen,
vertelt Gerdy. “Je krijgt hulp en het
is vooral veel, niet al te moeilijk. Wel
heel leuk nog steeds.” Ze is ook nog
voorzitter van de ondernemingsraad
van het zorgcentrum en adviseert en
praat zodoende mee over bijvoor-

beeld veranderingen en beslissingen
die het bedrijf neemt.
De weekenden staan bij de familie Steeghs vaak in het teken van
de schutterij. Gerdy werd in 2008
lid, nadat ze twee jaar eerder Eric
een lidmaatschap als verjaardagscadeau had gedaan. “Eric was lid en
mijn schoonzus werd koningin, dus
ik kwam al vrij vaak bij de vereniging. Toen heb ik besloten zelf ook lid
te worden.” En Gerdy is niet iemand
die aan de zijkant blijft staan. Ze zit
in het bestuur, is lid van de PR- en
sponsorcommissie, loopt bij optochten als marketentster, beheert de
horeca van het verenigingslokaal
‘t Sjuttershoes, en dan is ze ook nog
lid van de projectgroep van de schuttersbond Juliana die zich bezighoudt
met een nieuwe aanpak van de verschillende bondsfeesten die ieder
jaar plaatsvinden. Gerdy vindt vooral
de sfeer binnen de vereniging en tussen de schutterijen onderling geweldig. “We hebben bij Sint Hubertus
een mengeling van leeftijden en dat
pakt zich allemaal heel goed samen.”
Het hoogtepunt was misschien wel
toen man Eric zich tot koning schoot.
“Toen hebben we een hele mooie tijd
gehad.” Momenteel buigt Gerdy zich
vooral over het verenigingsfeest van
Sint Hubertus, het zestallenschieten
op zaterdag 24 augustus. “Een paar
jaar geleden hebben we het anders
opgezet en dat is wel een succes
gebleken. Daar gaan we dit jaar op

door en we hopen dit jaar ook weer
op een geweldige opkomst.”
Als er een weekend niets voor
de schutterij op de planning staat, is
Gerdy graag te vinden op het terras,
in de kroeg of bij VV BEVO waar Nick
keeper is. En als er evenementen
in Beringe plaatsvinden, is het zeer
waarschijnlijk dat de familie Steeghs
daar te vinden is. Ook hielpen ze
regelmatig mee met werken bij evenementen en bij het internationale
5xBeringen Treffen sliepen er gasten
bij Gerdy en Eric. “Je moet ook iets
overhebben voor je dorp. Als je zoiets
kleins kunt doen, is dat voor ons
geen probleem.”

Plezier moet je zelf
maken
Carnaval neemt ook een belangrijke plek in in het leven van Gerdy.
Met de vriendengroep doen Gerdy
en Eric al jaren mee aan de optocht.
Zoon Nick maakte het jaar 2014
helemaal onvergetelijk toen hij
prins werd in Beringe. “We zijn toen
overal mee naartoe geweest, naar
alle recepties en activiteiten. Ik vond
het geweldig. Toen waren we een
koninklijke familie. Eric en ik zijn
koningspaar geweest en Nick de
prins.” Genieten van het leven staat
in ieder geval hoog in het vaandel
bij Gerdy. “Ik zeg altijd: plezier moet
je zelf maken. Het fijne is dat ik zelf
altijd plezier heb.”

10

gemeente

nieuws

week 29 / 18 juli 2019 / Informatie van en over de gemeente

Snoeisel ingezameld voor chemotherapieën

“Ze hebbe (d’n) Um!”
Wij feliciteren Schutterij Sint
Willibrordus Meijel met het winnen
van het OLS 2019!

Goede start inzamelactie
taxussnoeisel
Vanaf 10 juni wordt er taxussnoeisel ingezameld voor ruim 1.000 chemotherapieën.
De éénjarige twijgjes worden gebruikt voor de kankerremmende medicijnen Paclitaxel
en Docetaxel.

Nienke, Tanicha, Lilian, Cindy, Huub,
Mark en Toon. Wij zin gröts op ollie!

Snoeisel aanbieden tot eind augustus/begin september
U kunt snoeisel is aanbieden vanaf één volle kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. De exacte
einddatum van de Taxus Taxi Actie 2019 wordt gecommuniceerd via de website en social media
van de stichting.
U kunt de speciale opvangzeilen en tassen gratis afhalen bij het Milieupark en Welkoop.
Maak voor het ophalen van het snoeisel een afspraak op www.taxustaxi.nl. De Taxus Taxi komt
binnen drie dagen gratis uw snoeisel ophalen.

Foto: Meijel24

CycloMedia maakt foto’s
in Peel en Maas
Op dit moment worden in gemeente Peel en Maas foto’s gemaakt door CycloMedia, een
Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en
systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Knipvoorwaarden
Als u wilt deelnemen aan de inzamelactie moet u rekening houden met de knipvoorwaarden.
Anders is het snoeisel niet bruikbaar. De knipvoorwaarden en meer uitleg staan op
www.taxustaxi.nl.

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?
Uitgever Akse Media start 22 juli met het actualiseren van de redactionele adressen voor
de gemeentegids 2020 van Peel en Maas.
• Adressen uit de gids 2019 met e-mailadres, krijgen van Akse Media een e-mail.
• Overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.
Organisatie of vereniging moeten zich zelf aanmelden voor plaatsing in het adressengedeelte.
U kunt wijzigingen voor de gemeentegids 2020 doorgeven tot uiterlijk 13 september 2019.
Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder
of stuur de bon in die achterin de gemeentegids staat.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden door gemeente Peel en Maas gebruikt voor
bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de
implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling
van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden
onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet
gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld
bij het Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel. Meer informatie: www.cyclomedia.com

Ook de gemeentegids 2020 willen we niet alleen vóór u maken, maar met u.
Daarom organiseren wij weer een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids 2020.
Foto’s met afbeeldingen van personen en beleving hebben de voorkeur. De foto's worden
beoordeeld door een jury bestaande uit de burgemeester, een communicatieconsulent en
de grafische vormgeefster van de gemeente.
Insturen vóór 20 september 2019
Stuur de foto's (minimaal 1Mb/foto) vóór 20 september 2019 naar
maria.witbaard@peelenmaas.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgegevens en plaats
van de foto('s). Heeft u meerdere foto's, maak dan gebruik van www.wetransfer.com.
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Op vakantie? Laat jouw
woning veilig achter!

7 augustus 2019

Beperkte dienstverlening
Op woensdag 7 augustus 2019 zijn de balies Burgerzaken de hele dag gesloten.
Het aanvragen en/of afhalen van documenten Burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen
en uittreksels, is de hele dag niet mogelijk.
Een spoedaanvraag reisdocument en rijbewijs gedaan op dinsdag 6 augustus 2019 komt op
donderdag 8 augustus 2019 bij ons binnen.
Voor de overige dienstverlening én de Bibliotheek zijn we geopend tot 17.00 uur.

De koffers zijn gepakt en de vakantiepret kan beginnen ! Misschien toch iets
vergeten...? Controleer of je het huis veilig achterlaat en beperk het risico op inbraak.
Wat kun je doen?
• Zorg dat de woning er bewoont uitziet
• Vraag buren, vrienden of familie om een oogje in het zeil te houden en de post
uit het zicht te halen
• Laat ’s avonds een lampje branden en zorg dat de gordijnen overdag open zijn
• Sluit je aan bij de buurtpreventie WhatsApp-groep in jouw buurt en meld je aan bij Burgernet
• Zorg voor goede sloten met het politie keurmerk
• Vertel niet op social media dat je op vakantie bent
• Verstop de huissleutel niet onder de deurmat of op een andere plek
Meer informatie
Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl vind je meer informatie en tips over inbraakpreventie.
Wij wensen iedereen een fijne en veilige vakantie!

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
nu

W
s u cce e g e n s
s ver le
ngd!

0%
11k0
ort%
ing
kor tin
g

op kb
op dde
ek b eeddden
den

Voorkom bacteriën
en huisstofmijt

Laat uw dekbed
regelmatig reinigen!

Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Helden rondom Jacob van Marisring € 7,50
Baarlo rondom Soeterbeek € 10,00
Baarlo rondom Napoleonsbaan Noord € 10,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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aan
Jimmy Hermans

Vrijheid
Laatst kwam zomaar
ineens de volgende vraag
in mij op. Wat is vrijheid
nou eigenlijk? Voor ons is
vrijheid waarschijnlijk
gewoon de mogelijkheid
om te gaan en te staan
waar je maar wilt, maar
zijn er ook andere manieren van vrijheid?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jimmy Hermans
12 jaar
Helden
het Bouwens

Waarvan word jij enthousiast?
Ik word enthousiast wanneer ik kan
afspreken met mijn vriendinnetje
Meike, wanneer ik ga karten, als ik
samen met mijn gezin of met mijn
opa’s en oma’s op vakantie ga of als
ik met Niels en Jetske iets voor het
Wereld Natuur Fonds (WNF) mag
doen. Op school hebben wij namelijk
ooit samen actie gevoerd voor het
WNF.
Heb je ooit gespiekt?
Natuurlijk heb ik ooit wel eens een
keertje met iemand ‘samengewerkt’
tijdens een toets, maar ik denk ook
echt niet dat iemand kan zeggen dat
die nog nóóit gespiekt heeft tijdens
een toets. Al was het maar voor heel
even.
Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
winter, omdat het dan soms sneeuwt.
Ik kan dan ook lekker naar buiten om
achter in de tuin met anderen een
sneeuwballengevecht te houden. De
winter is ook de tijd van Sinterklaas,
Kerstmis en Nieuwjaar. Rond deze
feestdagen krijg je ook vaak cadeaus,
mag je altijd lekker laat opblijven en

ben je ook nog eens gezellig veel
samen met de familie.
Wat is je grootste blunder ooit?
Ik denk dat de grootste blunder die ik
ooit gemaakt heb, toch echt die ene
keer geweest moet zijn dat ik een
vriendin van mijn moeder knuffelde,
terwijl ik dacht dat het mijn eigen
moeder was. Gelukkig was het wel
een vriendin van mijn moeder en niet
een complete vreemde. Dat had het
misschien wel ietsje erger gemaakt.
Welke sport is helemaal niet jouw
ding?
Een sport waarvan ik denk dat het
dus echt helemaal niet mijn ding zou
zijn is rugby. Voor mij is dit echt een
véél te harde sport als je kijkt naar
het spel zelf. Nee, laat mij dan maar
liever voetballen, of op vakantie lekker zwemmen.
Naar welke gebeurtenis in de
toekomst kijk je uit?
Een gebeurtenis in de toekomst waar
ik echt naar uit kijk, is wanneer ik
mijn 18e verjaardag kan houden.
Ik mag dan namelijk naar het casino
gaan voor de eerste keer. Mijn moeder heeft mij dan beloofd om samen
met mij daarheen te gaan.
Wat is je favoriete snack en
wanneer eet je die?
Mijn favoriete snack moet toch echt
wel de kipcorn zijn. Ik vind dit echt

een heel erg lekkere snack en ik eet
hem meestal wanneer ik ergens iets
te vieren heb of een keertje in het
weekend.
Wat is je lievelingskledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is waarschijnlijk echt wel mijn korte broek.
Mijn vriend Koen en ik dragen elk
jaar tot en met november onze korte
broeken naar school, als een soort
kleine traditie. We waren hiermee
dan ook wel de enige bij ons op
school.
Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
De plaats waar ik mijn huiswerk het
liefst maak, is waarschijnlijk boven
op mijn kamer aan mijn bureau. Maar
beneden aan de eettafel mijn huiswerk maken, vind ik ook altijd wel
fijn.
Hoe breng jij het liefst een
regenachtige dag door?
Ik breng een regenachtige dag het
liefst door met spelletjes spelen zoals
Yahtzee, Levensweg of Uno. Maar ik
spreek dan ook graag af met mijn
vrienden of ga gewoon lekker op de
bank hangen.
Wat vind jij het leukste aan jezelf?
Ik vind het echt heel lastig om dat
over mijzelf te zeggen, dus eigenlijk niks. Als ik dan toch echt iets zou
moeten kiezen, zou ik waarschijnlijk

voor mijn blauwe ogen kiezen.
Wat is het eerste dat je van je
eigen geld kocht?
Het eerste dat ik van mijn eigen geld
kocht, is mijn tablet. Voor de communie had ik namelijk geld van mijn
familie gekregen en van dat geld heb
ik toen een tablet gekocht.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste cadeau dat ik ooit heb
gekregen, is mijn telefoon, die ik voor
mijn 12e verjaardag gekregen heb. Ik
vind dit een van mijn beste cadeaus
omdat een telefoon gewoon heel erg
handig is, want ik heb hem bijvoorbeeld ook nodig voor school.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is een foto die op het feest van de
schoolmusical met groep 8 genomen
is. Ik sta hier samen met twee andere
vrienden op de foto.
Wat zijn leuke momenten die je
beleefd hebt?
Dat was het schoolvoetbal. We zijn
regiokampioen geworden en toen
vijfde geworden van het district
Limburg en een stuk van Brabant.
Vorig jaar ben ik ook met mijn team
kampioen geworden. Op vakantie
gaan met papa, mama en mijn zusje
vind ik ook erg leuk.

Behalve gaan en staan
waar je maar wilt, vind ik dat
je mag doen wat je wilt een
andere manier van vrijheid is.
Niemand houdt je bijvoorbeeld tegen wanneer je een
bepaald idee wilt uitwerken,
of wanneer jij iets wil doen
waarvan je weet dat sommigen er misschien niet mee
zouden instemmen. Vrijheid
kan ook zijn dat je, eindelijk,
op jezelf gaat wonen en dus
niet meer afhankelijk bent van
andere mensen om jou heen.
Als je het dan op deze
manieren zou gaan bekijken,
ziet het ernaar uit dat er
eigenlijk wel redelijk veel
manieren van vrijheid zijn.
Je zou ook kunnen kijken naar
vrijheid van meningsuiting, of
vrijheid van godsdienst, wat
betekent dat je mag zeggen
en geloven wat jij zelf wilt,
zonder dat iemand kan zeggen dat jij dat eigenlijk niet
mag.
Voor mij is doen wat je
zelf wilt één van de belangrijkste vormen van vrijheid.
Als je mag doen wat je zelf
wilt, ga je waarschijnlijk ook
iets doen wat jij zelf leuk
vindt. Of je doet iets wat jou
interesseert, in plaats van dat
jou iets voorgelegd wordt dat
jij eigenlijk helemaal niet zo
interessant vindt. Als je mag
doen wat je zelf wilt, ben je
waarschijnlijk ook gemotiveerder om datgene te doen
dan wanneer je iets doet wat
je minder leuk vindt.
Wat is voor jou een
belangrijke vorm van vrijheid?
Lieke
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 00

Seksuele voorlichting moet verplicht worden op scholen
Als het aan de 85 procent ‘eens’-stemmers op onze poll van twee
weken geleden ligt, zouden alle scholen verplicht seksuele voorlichting
moeten geven. GGZ Limburg-Noord en Zuid Limburg deelden onlangs het
onderzoek de Thermometer Seksuele Gezondheid Jongeren Limburg 2018.
Daaruit bleek dat het aantal jongeren in Limburg dat een soa heeft, is
toegenomen. Het zou volgens Luuk Levels, arts infectieziektebestrijding
bij GGD Limburg-Noord, liggen aan het onveilig vrijen onder jongeren. Ook
zouden jongeren onder elkaar vaak niet serieus praten over soa’s.
Voorlichting geven over seks en seksueel overdraagbare

aandoeningen (soa) zou een goede oplossing zijn om het taboe te
doorbreken, stellen de stemmers die het eens waren met de poll van
twee weken geleden. Er zijn altijd jongeren die thuis geen voorlichting
krijgen of onvoldoende juiste of volledige informatie krijgen. Dit kost
misschien extra geld, maar het zou wel geld zijn dat goed besteed
wordt. Dat vindt ook Sandra Heeskens, die op Facebook reageerde:
“Het is eigenlijk een taak van de ouders, maar schijnbaar in veel
gezinnen nog altijd een onderwerp waarover niet wordt gepraat. Dus ja,
voorlichting op school zou ook niet verkeerd zijn.”

Gemeente moet meer investeren in
lokale omroep eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Omroep P&M ontvangt de komende drie jaar 2 euro subsidie per
inwoner. Daar is de omroep tevreden mee, al had ze eigenlijk om 3 euro
per inwoner gevraagd. De subsidie is nu nog niet genoeg om te kunnen
voldoen aan het keurmerk voor streekomroepen en voor de beoogde
journalistieke kwaliteitsslag die de omroep had willen maken, stelt
voorzitter Rob Pieroen in HALLO deze week. Gemeente Peel en Maas vindt
echter dat ze al meer dan gemiddeld doet voor de omroep.
Een lokale omroep heeft een belangrijke journalistieke taak als
waakhond. Investeren om er een professionelere organisatie van te
maken, hoort daarbij en zou dus ook moeten gebeuren om een omroep

toekomstbestendig te maken. Samengaan met meerdere andere omroepen
in één streekomroep of de samenwerking zoeken met een regionale
omroep zoals L1 is niet de oplossing: dan gaat de lokale kracht mogelijk
verloren.
Aan de andere kant moeten lokale omroepen toch al deels hun eigen
broek ophouden; moet hun bestaan dan afhangen van gemeentelijke
subsidies? Slim omgaan met je geld en jezelf niet vergelijken met
buurgemeenten is misschien beter. En in hoeverre moet je overheidsgeld
accepteren, zonder dat men gaat twijfelen aan je onafhankelijkheid?
Gemeente moet meer investeren in lokale omroep. Wat vindt u?

Uitslag vorige week (week 28) > Een kleine school moet behouden blijven > eens 77% oneens 23%
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Een leuke en dankbare
vrijwilligerstaak
Veel senioren en/of hulpbehoevenden moeten gebruik maken van
een warme maaltijdvoorziening. Binnen gemeente Peel & Maas
wordt dit o.a. georganiseerd vanuit zorgcentrum Vincent Depaul
in Panningen.
Met behulp van vrijwilligers worden de warme maaltijden dagelijks
bezorgd bij mensen in Beringe, Egchel, Grashoek, Helden, Koningslust
en Panningen. Momenteel is de vrijwilligersgroep te klein geworden
waardoor de bezorgingen (rond het middaguur) in het gedrang
komen; er zijn dus nieuwe vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die over een
rijbewijs en een auto beschikken en die tegen een kilometervergoeding
eenmaal per week maaltijden willen bezorgen. Zo kunnen deze
mensen toch in hun eigen woonomgeving blijven wonen.
Vind jij het leuk om dit te doen, of weet je iemand die op zoek is naar
een mooie vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met Johnny
Swaters van welzijnsorganisatie Vorkmeer, zijn tel. nr. is 06 45 15 74 57.
Mailen kan ook: j.swaters@vorkmeer.nl

meer met mensen!
(077) 307 73 50 - vorkmeer.nl

TIJDENS DE BOUWVAK GEOPEND!

VAKGARAGE
PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.
Onderhoud en
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alle merken

APK

Houthandel & Timmerbedrijf
www.vakgaragepeetenbaarlo.nl
tel. 077
477 15 90
Rene van Ophoven
v.o.f.

Wij zoeken
een haarstylist
www.k apperscompanyhorst.nl

Hoera! Een
mens!
De Amerikaanse wind
waait steeds harder in
Nederland en met een flinke
ruk was daar ineens het fenomeen: de ‘gender-revealparty’. Het komt erop neer dat
je, in het bijzijn van enigszins
hysterische familie en vrienden, het geslacht van je ongeboren kind bekend maakt.
Bij voorkeur ook zonder het
zelf te weten, waardoor dus
alleen de verloskundige en de
bakker op de hoek alvast
weet waarvan je zwanger
bent. Levert tevens een leuk
gesprek op als je de volgende
keer brood komt kopen.
Pas ongemakkelijk wordt
het echter als je op het feestje
bent. Iedereen nerveus, glurend
naar een taart die aangesneden
wordt. Een roze binnenkant voor
een meisje, een blauwe voor
een jongen. Pak je het écht
modern aan, dan kies je voor
groen: genderneutraal en een
hartaanval voor opa en oma.
En dan een duivelsdilemma:
hoe reageer je? Juichen bij een
meisje? Klappen bij een jongen?
Er zijn filmpjes op YouTube te
vinden van huilende peuters die
bij een roze taart liever een
broertje wilden, maar voor
volwassenen is dat minder
verantwoord om te doen.
Het kan echter nog gecompliceerder. Want sinds we een
steeds meer genderneutrale
samenleving proberen te zijn
(kunnen we ook voor juichen)
weten we het ‘eigenlijke
geslacht’ pas over een aantal
jaar, wanneer het kind dat zelf
bepaald heeft. Sta je dan, met
de foto’s van je roze taart en
een transgenderzoon die daar
op z’n veertiende een puberale
driftbui over heeft. Eén en al
onhandigheid en ongemakkelijkheid dus. Ik begrijp er niets
van, maar ik vraag me vooral af
sinds wanneer het ouderwetse
“Als het maar gezond is”- niet
meer genoeg is. Hoera! Een
mens!
Jill
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Volkstuinvereniging De Sjoefel Baarlo

‘Waar vind je nog verse erwten?’
Verse erwten, die vond ze nergens meer. En uit blik, pot of diepvries smaakt niet hetzelfde. Mia Tielen uit Baarlo verbouwt ze daarom zelf, op haar eigen volkstuin. Net als vele anderen,
die op steenworp afstand van de Bong in Baarlo met hun moestuin hun eigen groentelade en fruitmand kunnen vullen. HALLO nam een kijkje bij de vrij onbekende volkstuinvereniging De
Sjoefel in Baarlo.

Harry Geraedts, Rien Peulen en Mia Tielen van De Sjoefel
Dat er op een steenworp afstand
van de drukke straat de Bong in
Baarlo op de Hetterichstraat een
‘groene oase’ ligt waar mensen
met groene vingers goedkoop een
stuk grond kunnen pachten, weet
bijna niemand volgens Mia Tielen,
Rien Peulen en Harrie Geraedts.
Ze zijn alle drie al jaren lid van
volkstuinvereniging De Sjoefel.
“Voor 26,50 euro mag je je een
jaar lang ‘eigenaar’ noemen van
100 vierkante meter volkstuin”,
vertelt Rien. De Baarlonaar wist zelf
tot een aantal jaar geleden ook niet
dat het kon. “Toen ik hoorde dat hier
volkstuintjes lagen, ben ik snel gaan
kijken, want dat leek me wel wat.

Sindsdien pacht ik hier een stukje
grond”, vertelt hij.
Inmiddels staat er op zijn stuk
van 20 bij 5 meter een glazen
kas met een rij tomatenplanten,
potten met kiwibessenstruiken en
een composttafel met allerhande
moestuin-gereedschap, potgrond
en zaadjes. Groene vingers had
Rien al van zichzelf. “Vroeger hielp
ik al mee op het tuindersbedrijf
van mijn schoonouders en thuis
tuinier ik ook graag.” Mia heeft
ook haar eigen stukje volkstuin,
naast die van haar man Peter.
“Peter maakt sinds een paar jaar
zijn eigen wijn van zelf-geteelde
druiven. Ik verbouw vooral fruit,

zoals aardbeien, en groenten
zoals erwten. Die vind ik vers het
lekkerst, maar ik kon ze nergens
krijgen. Daarom besloot ik ze zelf
te verbouwen. Het is heerlijk om
zoveel buiten te zijn en lekker met
je handen in de grond te wroeten.”

Sinds 1982
Volkstuinvereniging De Sjoefel
is sinds 1982 actief aan de
Hetterichstraat in Baarlo, weet Harry
Geraedts te vertellen. Begin jaren 80
huurden een paar Baarlonaren een
stuk grond van een dorpsgenoot,
waarop ze een volkstuintje
begonnen. In 1982 werd een officiële
vereniging opgericht. “Huib van

der Meer was één van de eersten
die een volkstuin had op deze plek.
Hij had jarenlang een wijngaard
en heeft nog steeds een tuintje
hier.” Harry had dat tot een aantal
jaar geleden ook. Omdat het fysiek
te zwaar werd, nam een nieuwe
huurster zijn stuk over. “Zie je die
aspergebedden daar? Die heb ik ooit
zelf nog gelegd. Leuk dat die nog
steeds gebruikt worden. Ondanks
dat ik geen grond meer heb, steun
ik wel de vereniging nog en kom
ik regelmatig even langs. Ik vind
het nog steeds heerlijk om hier te
komen. Je bent buiten en je kunt nog
eens een praatje maken met elkaar
of iemand een handje helpen.”

Lid worden

Onderzoek studenten
naar huishoudpilot
Inwoners van Kessel, Kessel-Eik, Koningslust en Meijel zijn tevreden over de pilot Hulp bij het Huishouden
en de manier waarop de dorpsondersteuner haar rol vervult. Dat is de conclusie die twee studenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool Heerlen trokken na onderzoek naar de pilot. Het rapport presenteerden ze onlangs
aan de dorpsondersteuners van de dorpen.
De twee studenten Froukje
Geraedts en Bram Schols spraken 20 burgers uit vier kernen en
vroegen hen naar hun ervaringen
met de huishoud-pilot die in de
gemeente loopt. “De burgers waren
het unaniem met elkaar eens dat
de pilot Hulp bij het Huishouden de
kwaliteit van leven beter maakt”,
stellen de studenten. “Ze kregen
goede hulp en konden bij de dorpsondersteuner of bij de hulpaanbieder terecht voor een praatje, waar
vaak nog andere hulpvragen naar
voren kwamen.”
De inwoners die hun mening
mochten geven voor het onderzoek,
werden door de dorpsondersteuners in de kernen zelf benaderd. De

hoofdvraag die werd gesteld was ‘Hoe
ervaren de burgers de pilot Hulp bij
het Huishouden en wat zijn de aanbevelingen vanuit de ergotherapeutische
visie?’. In Kessel en Kessel-Eik werden
acht personen naar hun ervaringen
gevraagd, in Meijel ook acht en in
Koningslust vier.
Wat uit het onderzoek van de studenten wel naar voren kwam, was dat
sommige respondenten de maandelijkse kosten voor de hulp in de huishouding wat hoog vonden of vragen
hadden over de verschillende bedragen. Ook gaven meerdere personen
aan meer informatie te willen ontvangen wanneer er iets verandert binnen
de pilot en meer wilden weten over
de werkzaamheden van de dorpson-

dersteuner en de beschikbare voorzieningen in hun dorp.
Sinds eind februari 2019 zijn
twee studenten ergotherapie van
Zuyd Hogeschool Heerlen bezig
geweest met het ophalen van informatie over de pilot. Dit hebben ze
gedaan in de kernen Kessel, KesselEik, Meijel en Koningslust. Egchel,
Grashoek, Beringe, Maasbree en
Helden zijn op een later moment in
de pilot gestapt. Bij een volgende
evaluatie zal een eenduidige evaluatie plaatsvinden voor alle kernen.
De onderzoeksrapporten van
Kessel en Kessel-Eik zijn online in te
zien in de Sociale Gidsen via www.
dorpsoverlegkessel.nl en van Meijel
via www.dorpsoverlegmeijel.nl

Het totale perceel dat De
Sjoefel pacht van een boer, is 600
vierkante meter groot. In totaal
zijn er 57 volkstuintjes van elk
100 vierkante meter. Alle grond
wordt met de hand bewerkt,
de achterbuurman stelt zijn
paardenmest gratis beschikbaar en
water komt uit de regenton of kan

met de grondwaterpomp naar boven
worden gehaald.
Wie een stuk grond huurt, moet
ook lid worden van De Sjoefel. Er zijn
nu 25 leden, maar er is nog grond
over voor nieuwe aanwas. De huidige volkstuin-boeren zijn van alle
leeftijden, vertelt Rien. “De jongste is een jaar of 30 en de oudste is
inmiddels 88 jaar. Er zitten ervaren
tuinders bij, gepensioneerden en
jongere mannen en vrouwen. Het
leuke van deze tuintjes is het sociale
aspect. Iedereen helpt elkaar.” Van
seizoensgroenten, exotische fruitkruisingen, kleinfruit en meters sla
tot een kleine wijngaard en diverse
bloemenvelden. Het ‘assortiment’
op de veldjes van volkstuinvereniging De Sjoefel is groot. Mia: “Je kunt
zaaien en telen wat je wil, zolang
het voor eigen consumptie is en je
geen groentewinkel gaat beginnen.”
Baarlonaren met groene vingers die zich aan willen sluiten bij
De Sjoefel kunnen zich melden
bij Rien Peulen via 077 477 27 18
(na 18.00 uur) of e-mail
rien.mariet@ziggo.nl
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Duits ontbijt bij
Sjuutsenfest
Schutterij St. Martinus Maasbree houdt op zondag 21 juli voor de
tweede keer het Sjuutsenfest. Dit jaar wordt er een Duits ontbijt aan
het programma toegevoegd. Tijdens het ontbijt is er livemuziek van
kapel Krajovjanka.
Het Sjuutsenfest is volgens de
organisatie het best te omschrijven
als ‘een oktoberfest in de zomermaanden’. Het evenement vindt
plaats bij schutterij St. Martinus aan
de Schorweg in Maasbree. Het feest
beleefde vorig jaar de eerste editie
en de schutterij besloot er een vervolg aan te geven.
Het programma begint dit keer
al om 11.00 uur met een speciaal
Duits ontbijt, dat verzorgd wordt
door ZijActief uit Maasbree. De rest
van de dag is er muziek van Anita
Rosendorf, Roy Meisters, de Rowwen

Hèze-coverband Station America, Big
Fun en blaasmuziek van Die Original
Eijerboebe. Voor de kinderen is er
vermaak in de vorm van schieten
op ‘pröpkes’ en ‘funshooting’, waarbij diverse prijzen te winnen zijn,
en zijn er springkussens. De schietwedstrijden starten om 14.00 uur
en het kavelen is om 18.00 uur.
Rond 21.30 uur wordt het Sjuutsenfest
afgesloten. De entree is gratis.
Kijk voor meer informatie
over het ontbijt en het Sjuutsenfest
en om aan te melden op
www.schutterijsintmartinus.nl
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Stichting Beweeg je Vrij

Een stukje vrijheid
bieden door te fietsen
Mensen met een beperking kwaliteit van leven bieden en een kans geven om buiten te komen. Dat is in een
notendop wat de stichting Beweeg je Vrij, die vanuit Maasbree opereert, wil bereiken. De stichting schafte met
behulp van fondsen en sponsoren verschillende speciale fietsen aan waar mensen met een beperking gebruik
van maken om zo weer in de buitenlucht te kunnen fietsen en rennen. “Mensen krijgen een stuk vrijheid terug in
hun leven.”

Basiscursus
natuur bij IVN
De drie IVN-verenigingen in Peel en Maas organiseren gezamenlijk
een basiscursus voor inwoners van de gemeente die hun kennis over
de natuur willen vergroten. De cursus start op dinsdag 29 oktober bij
het IVN-gebouw in Helden en bestaat uit theoretische lessen en
praktijklessen.
De cursus is bedoeld voor inwoners van de gemeente Peel en Maas
die hun basiskennis over de biodiversiteit en het belang van de natuur
willen vergroten. Tijdens de cursus
komen onderwerpen als ecologie,
vogels, flora, fauna, insecten, waterleven en landschap aan de orde.
Van deze zeven onderwerpen
wordt op de dinsdag de theorie
gegeven om 20.00 uur. De daarop-

volgende zondag wordt het onderwerp vanaf 09.00 uur in de natuur
behandeld. De cursus start op dinsdag 29 oktober. De laatste theorieles is op dinsdag 16 juni. Alle lessen
vinden plaats of beginnen bij het
IVN-gebouw op de Kloosterstraat in
Helden.
Neem voor meer informatie of
om aan te melden contact op met IVN
Helden via natuurcursus@ivnhelden.nl

Egchelse liedjesavond
Carnavalsvereniging De Kemphazen uit Egchel is al bezig met de
voorbereidingen voor de jaarlijkse liedjesavond. Die vindt dit jaar
plaats op zaterdag 30 november bij Bej Manders in Egchel.
Vriendengroepen, families, verenigingen, straten of individuen die
graag hun carnavaleske zangkunsten
ten gehore willen brengen, kunnen
zich bij CV De Kemphazen aanmelden. In november staan ze dan met
een liedje op het podium en worden
ze door een vierkoppige vakjury en
de publieksjury beoordeeld. De win-

naar mag Egchel vertegenwoordigen
op het P&M Liedjesfestival van 2020.
Deelnemers krijgen een vaste
vergoeding als ze meedoen. Neem
voor meer informatie over liedjes,
arrangementen, tekstschrijvers of
muziek contact op met Ruud Delissen
via 06 12 15 68 78. Aanmelden kan
tot 1 oktober via erikdaisy@ziggo.nl

Kasteeltuin Kessel

Beeldentuin voor
één dag
De kasteeltuin van Kasteel De Keverberg in Kessel wordt zondag
25 augustus omgetoverd tot beeldentuin. Dan vindt er namelijk de jaarlijkse kunstmarkt plaats, waarbij verschillende kunstenaars hun werken
tentoonstellen. Naast beelden is er ook schilderwerk en keramiek te zien.
Schilderijen, beelden, keramiek
en live muziek is waar de jaarlijkse
Kunstmarkt Kessel om draait. Extra
dit jaar is Kunst tussen het Gras,
waarbij een beeldentuin is ingericht

met allerlei werken die op sokkels
staan. De kunstmarkt duurt van
12.30 tot 17.00 uur en vindt plaats in
de tuin van Kasteel De Keverberg in
Kessel.

Hans Jacobs en Erik Jan van Hooren
De stichting vindt zijn oorsprong in een triatlon voor mensen
met een beperking in 2017. Joshua
Schers uit Beringe, Jaenette Vaessen
uit Maasbree en Peter Verhagen
uit Beek en Donk waren betrokken
bij de triatlon en besloten vervolgens een stichting op te richten. Zij
merkten namelijk dat mensen met
hersenletsel vaak in een sociaal isolement raken omdat ze niet meer
goed kunnen bewegen. “Iedere
dag lijkt hetzelfde en biedt geen
perspectief meer”, laat de stichting weten. “Toch willen die mensen hetzelfde beleven als iedereen.
Zij willen ook gewoon rennen en
fietsen.” Het groepje besloot dat
het ook voor mensen in onze regio
mogelijk moet zijn om naar buiten te gaan en te genieten van de
natuur. Zo werd Stichting Beweeg je
Vrij geboren.

Particuliere
inzamelingsacties
De stichting schafte een duofiets, renrolstoel, fietsrolstoel en een
mobiele tillift aan. Dat werd betaald
door particuliere inzamelingsacties
en geld dat gedoneerd werd door
bedrijven en clubs. Ook fondsen en
sponsoren droegen hun steentje bij.
De elektrisch ondersteunde duofiets heeft een hoge rugleuning en
gordel en de zitting kan gedraaid
worden zodat er makkelijk in plaats

genomen kan worden. De lichtgewicht renrolstoel is geschikt om
mee te wandelen in de bossen of op
moeilijk begaanbaar terrein. Verder
is er een rolstoelfiets aangekocht
waar een complete rolstoel met persoon op vastgezet kan worden.

‘Hongerd-doezjend
gulde weerd’
Erik Jan van Hooren uit
Maasbree gaat wekelijks met zijn
schoonvader Hadje Thijssen erop
uit met de duofiets. “Mijn schoonvader zit na verschillende hersenaandoeningen bijna de gehele dag
in zijn stoel, noodgedwongen. Hier
in de buurt waren geen kleinschalige mogelijkheden om bijvoorbeeld
een duofiets te huren. Je moest een
heel stuk rijden om iets te regelen.
Dankzij de stichting is dat nu gelukkig wel mogelijk.” De blijdschap van
Hadje is niet in geld uit te drukken. “Hij zei al eens: ‘Dit is miër as
hongerd-doezjend gulde weerd’”,
vertelt Erik Jan. “De eerste keer dat
we gebruikmaakten van de duofiets vonden we het allebei best
spannend. Maar sinds die eerste rit
vraagt hij vaak wanneer we weer
gaan fietsen.”
Ook Hans Jacobs (62) uit
Kronenberg is één van de mensen
die al gebruikmaakt van de fietsen.
Door een hersentumor is het voor
Hans onmogelijk om zelfstandig te

gaan fietsen of rennen. Zijn vrouw
Annemie zocht alles af om toch iets
mogelijk te maken en kwam uit bij
Stichting Beweeg je Vrij. “Hans kan
nu weer naar buiten. Daardoor is hij
de hele week weer positiever. Zijn
kwaliteit van leven wordt door het
fietsen enorm verbeterd.”

Opbloeien in
de natuur
Hans maakt regelmatig gebruik
van de renrolstoel, waarbij hij zelf
in een zitgedeelte plaatsneemt en
geduwd wordt door iemand. Hij
vond een ‘buddy’, Jacquie Gough,
die het leuk vindt om wekelijks te
gaan rennen met hem. “Eindelijk
kan ik weer buiten komen”, vertelt Hans. “Ik kom weer op plekken
waar ik al jaren niet meer geweest
ben. Ik bloei er echt van op en ik
kan weer genieten van de natuur.”
Het geld dat nodig was om de
speciale fietsen aan te schaffen,
is volgens Erik Jan meer dan goed
besteed. “De blijdschap van de
gebruikers is niet in geld uit te drukken. De fiets biedt hen een stukje
vrijheid. Daar hebben veel mensen
behoefte aan.” Kijk op www.stichtingbeweegjevrij.nl voor meer informatie over het huren van één van
de fietsen die in Maasbree gestald
staan. Erik Jan: “We willen dat de
fietsen zoveel mogelijk gebruikt
worden. Daar zijn ze immers voor.”
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Europees brons
voor Lars Kersten

Van Marwijk en
Graef in Kessel

Door: Suzanne Neefs, paardensportvereniging De Cavaliers Helden
Tijdens het Europees kampioenschap (EK) voor Young Riders in het Drentse De Wolden op zondag 14 juli heeft
de Egchelse ruiter Lars Kersten brons behaald met zijn paard H-Cassino.
De 19-jarige Egchelnaar won vrijdag 12 juli met het Young Riders Team
van bondscoach Luc Steeghs al een
gouden medaille. België werd daar
tweede en het Duitse landenteam
pakte de bronzen medaille.
Twee dagen later deed hij individueel mee aan het EK springen in
de categorie Young Riders tot en met
21 jaar. Er moesten vijf parcoursen
worden afgelegd. Kersten ging met
0.07 strafpunten als leider van het

klassement de finale in, maar kon die
positie niet vasthouden. Hij kreeg bij 2
parcoursen elk 4 strafpunten. Daardoor
eindigde hij met een totale strafscore
van 8.07 op de derde plaats.
“Anderhalve week geleden wist
ik niet eens of ik het EK kon rijden,
nadat ik mijn kruisbanden afscheurde”,
aldus Kersten. “Mijn vader heeft voor
mij het parcours gelopen en gezegd
wat de afstanden waren en hoe ik
moest rijden. Lopen lukte nauwe-

Een team van prominente oud-voetballers neemt het op tegen een
elftal ondernemers tijdens het Grand Café de Sport op woensdag 24
juli. De deelnemende ondernemers hebben een plekje in het team
bemachtigd door Jeugdfonds Sport Limburg te steunen.

lijks en met een brace om mijn knie
verkende ik vanuit het midden het
parcours. Nu ga ik met twee medailles
naar huis. Ik ben abnormaal blij.”
De Duitse Philipp Schulze Topphoff
won het goud met Concordess Nrw.
Hij scoorde 3.320 punten en maakte
geen enkele springfout. De Spaanse
Paloma Barcelo maakte twee fouten
in de laatste twee proeven. Daardoor
eindigde ze met paard Ines op de
tweede plaats.

‘t Thoeshoes Maasbree

Dagopvang voor
mensen met dementie
Een groep inwoners van Maasbree heeft het plan opgepakt om een dagopvang in het dorp te realiseren voor
mensen met dementie. Dit najaar willen de werkgroepen hun plannen voor ‘t Thoeshoes, zoals het zou moeten
gaan heten, aan gemeente Peel en Maas aanbieden.

De leden van de werkgroepen bij de voormalige
Maasbreese pastorie (Foto: stuurgroep ‘t Thoeshoes)
De stuurgroep is inmiddels een
jaar bezig met het onderzoeken van
de mogelijkheden naar het realiseren van een dagopvang voor dementerenden. Uitgangspunten waren dat
de opvang voor en door de inwoners
van Maasbree gedragen moet worden.
“Ook vinden we het belangrijk dat de
mensen met dementie, hun mantelzorgers en vrijwilligers als deelgenoot
van ‘t Thoeshoes gezien worden”,

Garagebedrijf
W. Aarts

WERKT UW AIRCO
NOG OPTIMAAL?

aldus de initiatiefnemers. “En opvang
buiten kantoortijden of nachtopvang
wordt als zeer wenselijk bevonden.”
Als mogelijke locatie hebben de initiatiefnemers de voormalige pastorie aan
de Dorpstraat in Maasbree op het oog.
Inmiddels zijn drie werkgroepen
gevormd die de financiën, bouw en
pr en communicatie voor hun rekening gaan nemen. In het najaar wil de
stuurgroep de plannen samenvoegen
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en aan de gemeente aanbieden. Hoe
die plannen eruit zien, wil ze echter
nog niet prijsgeven.
“In september zou meer duidelijk moeten worden over de realisatie
van ‘t Thoeshoes”, laat de stuurgroep
weten. “Als alles meezit en de plannen worden goedgekeurd, zouden we
in januari willen beginnen met verbouwen, zodat we in september 2020
van start kunnen met de opvang.”

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

Onder het motto ‘Scoren voor het
Jeugdfonds Sport Limburg’ organiseren
Kiwanis Club Peel en Maas en Jumping
Peel en Maas de vijfde editie van
Grand Café De Sport in en rond het
VIP-paviljoen bij Stal Hendrix in Kessel.
Prominente voetballers komen
spelen tegen ondernemers uit
de regio. Het team prominenten
bestaat uit oud-voetballers waaronder Bert van Marwijk, Maurice
Graef, Kevin Hofland, Reginald Thal,
Willy Boessen, Dirk Marcellis en Mark
Luijpers. Ook VVV Venlo heeft toegezegd met aansprekende voetballers
naar Kessel komen.
Het andere team bestaat uit
ondernemers die een plekje in dit
team hebben bemachtigd door
een bijdrage te leveren aan het
Jeugdfonds Sport Limburg.
Bert van Marwijk is als ambassadeur van het Jeugdfonds Sport
Limburg betrokken bij de organisatie.
Zo benadert hij persoonlijk oud-voetballers uit zijn netwerk. Nu PSV haar
voorronde-wedstrijd voor Champions

Leage op dinsdag 23 juli moet afwerken, is ook daar ruimte ontstaan
om met enkele prominenten deel
te nemen. De organisatie hoopt op
Mark van Bommel die al eerder te
gast was bij Grand Café De Sport.
De twee teams worden gecoacht
door Bert van Marwijk en Sef
Vergoossen. Scheidsrechter is voormalig eredivisie-scheidsrechter
Ed Janssen uit Meijel. De wedstrijd
wordt van live-commentaar voorzien
door John Bannier van L1.
Bij de vier eerdere edities
van Grand Café De Sport werd in
totaal 36.000 euro ingezameld
voor Jeugdfonds Sport Limburg, die
kinderen uit kansarme Limburgse
gezinnen de gelegenheid biedt hun
favoriete sport beoefenen.
De wedstrijd is gratis te bezoeken voor het publiek, het is echter
ook mogelijk vanuit het VIP-Paviljoen
naar deze happening te kijken.
De wedstrijd begint op 24 juli om
19.00 uur op de terreinen van Stal
Hendrix aan de Rijksweg te Kessel.

Albert Trines wint
viswedstrijd
Door: Nico Meijer, hengelsportvereniging De Ruisvoorn
Albert Trines heeft op zaterdag 13 juli de elfde wedstrijd van het
seizoen van HSV De Ruisvoorn gewonnen. Hij wist tijdens de Discus
Ebisch-wedstrijd bij visvijver De Breeërpeel veruit de meeste vis binnen
te halen.
De deelnemers begonnen om
14.00 uur aan de wedstrijd. Albert
Trines haalde vervolgens 7.630 gram
binnen. Daarmee hengelde hij
ruim meer binnen dan de nummer
twee Martin Sanders (2.910 gram).
Spannend was het wel in de strijd
om de derde plek. Math Verhaeg

legde uiteindelijk beslag op de derde
plek met 2.380 gram, gevolgd door
Jos Janssen (2.350 gram) en Pieter
Trines (2.310 gram).
De volgende wedstrijd van
De Ruisvoorn is op zaterdag 20 juli
bij de Noordervaart. Het loten is om
13.15 uur bij café De Stoep in Meijel.
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Diverse wedstrijden in de regio

De Cavaliers verovert
plek op de Hippiade
Door: paardensportverenigingen De Maasruiters, De Cavaliers en Caprilli
Leden van De Maasruiters uit Kessel, De Cavaliers en Caprilli uit Panningen hebben van vrijdag 12 tot en met
zondag 14 juli meegedaan aan diverse wedstrijden in de regio. Er werden enkele podiumplaatsen behaald en bij
De Cavaliers een plek op de Hippiade veroverd.
De Maasruiters was zaterdag
13 juli op een springwedstrijd voor
paarden in het Brabantse De Mortel.
Danice Giesbertz kwam met Whoopie
aan start in de klasse B, waar ze een
derde prijs behaalde. Een dag later
was er bij de Peelbergen een springwedstrijd voor pony’s. Daar werd Nina
Vercoulen vierde met LvS Kantjes El
Passo in de klasse DL.

Springen
In Geldrop en Kronenberg werd
gesprongen door ruiters van De
Cavaliers. Janine Maasen werd vrijdag
12 juli eerste in Geldrop in de klasse

L met Hevade. Met Jelena behaalde
ze een tweede prijs. Op zaterdag
behaalde Anke Neessen een vijfde
prijs in de klasse L met Cartouche Z.
Janine Maassen wist de finale van alle
klasses te winnen met Hevade.

Ticket
Hippiade
Op De Peelbergen in Kronenberg
werd zondags de tweede plaats
behaald door Isa Snijkers met Quebec
in de klasse C-L. Nikki Hanssen wist de
overwinning te behalen in de klasse
D-L met Mutsaards Pascha.

Handbalster Pam
mee met Nederlands
jeugdteam
Handbalster Pam Korsten vertrekt op vrijdag 19 juli naar Baku in
Azerbeidzjan. De 15-jarige Maasbreese is geselecteerd voor het
Nederlands team U17 om deel te nemen aan het European Youth
Olympic Festival. Ze is de enige Limburgse deelneemster in het
Nederlandse team dat bestaat uit in totaal 38 sporters.

Ten slotte nam Ilse Steijvers deel
aan de districtskampioenschappen van
Zuid-Nederland. Met Tess behaalde ze
de derde plaats in de vaardigheidsklasse enkelspan pony L. Ze werd ook
tweede in de klasse B dressuur enkelspan pony met Tess. Daarmee had ze
ook het reservekampioenschap voor
beide rubrieken én een ticket naar de
Hippiade binnengesleept, de nationale
kampioenschappen breedtesport voor
pony van paardensportbond KNHS.
Ivo Steeghs van Caprilli werd
zondag 14 juli vijfde in het M springen met Hanja op De Peelbergen in
Kronenberg.

Nederlandse Kampioenschappen

Maasbree en Meijel naar
EK showtwirl in Italië
Leanne Brummans (11) uit Meijel behaalde tijdens de Nederlandse kampioenschappen showtwirl in
Hoofddorp een derde plaats als soliste in de categorie solo show twirl pre-teen. Zij mag in Italië strijden voor een
Europese titel. “Ik ga daar heel hard werken”, zegt ze.

De derde plaats behaalde Leanne
van MD Meijel met een lotusbloemshow in Hoofddorp op 25 mei.
“De lotusbloem is een hele bekende
oosterse bloem. Ik dans dan als die
bloem”, legt ze uit. “Ik heb heel veel
geoefend en heel veel herhaald. En
daardoor ging het goed.”

Nederland
vertegenwoordigen
Dezelfde dans gaat Leanne ook
tijdens de Europese kampioenschappen in Lignano Sabbiadoro opvoeren.
“Daar ga ik nu heel hard voor werken.
Vooral aan mijn body en aan het twir-

len met de baton.”
In Italië komt Leanne ook Jesse
Muijsenberg (21) van Younique
Maasbree tegen. Zij heeft zich als
soliste in de seniorencategorie van
de Nederlandse Kampioenschappen
showtwirl in Hoofddorp voor een
EK-plek in Italië weten te kwalificeren. Jesse nam in Hoofddorp deel aan
een seniorencategorie waar maar
liefst twaalf deelnemers om een
podiumplek streden. Een belangrijke
strijd, want zo’n podiumplek leverde
een ticket op voor de Europese kampioenschappen.
Ondanks dat Jesse een paar jaar
van het showtwirl-toneel verdwenen

Pam is 15 jaar en geboren en
getogen in Maasbree. Ze begon al
op jonge leeftijd met handballen bij
BSAC in Maasbree. Nadat ze bij verschillende teams indruk maakte met
haar snelheid, sprongkracht en bekeken schot, maakte ze twee jaar geleden de overstap naar Herpertz Bevo
Hc in Panningen voor een volgende
stap in de ontwikkeling.
Naast Bevo Hc is Pam ook
actief bij de regiotrainingen van
Limburg. Daar werd ze opgemerkt
door bondscoach Ricardo Clarijs. Die
nodigde Pam in februari uit voor het
Nederlands team onder de 17 jaar.
Met dat team traint ze nu iedere
week op sportcentrum Papendal.
De selectie voor het European Youth
Olympic Festival (EYOF) is het voor-

lopige hoogtepunt in de carrière van
de Maasbreese.
Het EYOF is een groot Europees
toernooi dat iedere twee jaar plaatsvindt. Het is bedoeld voor sporters
tot en met 18 jaar. In totaal doen
ruim drieduizend sporters mee in
tien verschillende sporten. Alleen
Olympische sporten staan op het
programma. De jeugdige sporters
maken tijdens het evenement kennis
met alle tradities van de Olympische
Spelen. Zo verblijven de sporters in
een Olympisch dorp.
De hele Nederlandse delegatie
vertrekt op vrijdag 19 juli naar Baku.
Het handbaltoernooi begint op maandag 22 juli. Nederland heeft poulewedstrijden tegen Spanje, Frankrijk
en Hongarije in het verschiet.

was om andere onderdelen te verkennen, wist Jesse een bronzen plak te
scoren. Deze derde plek betekent dat
ook zij Nederland mag vertegenwoordigen op het EK 2019 in Italië, waar ze
in oktober met haar coach Suzanne ter
Voert-Hebben naar afreist.

Steun
Jesse en Leanne moeten hun reisen verblijfskosten zelf bekostigen en
hebben daartoe allebei een crowdfunding gestart. Jesse heeft de benodigde 625 euro al bij elkaar, Leannes
actie loopt nog. Kijk op de website van dreamordonate en zoek op
Leanne Brummans.

bestel nu je
seizoenkaart
#samenvvv
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Agenda t/m 25 juli 2019
do
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Sjuutsenfest-ontbijt

Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus Maasbree
Locatie: schuttersterrein De Schor Maasbree

Huisvlijtgroep

Muziekevenement PM Sessies
zomereditie

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen
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‘Muziek op vriedig’ met Ev3r
Tijd: 20.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

Tijd: vanaf 09.00 uur (donderdag 08.30 uur)
Locatie: Stal Hendrix Rijksweg 45, Kessel

Tijd: 09.00-16.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Schietfestijn Sjuutsenfest

Bezoek PS Aero
(enkel na aanmelding bij VVV)

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus Maasbree
Locatie: schuttersterrein De Schor Maasbree

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: VVV Baarlo
Locatie: PS Aero Baarlo

Baolderse Ammyday

Koning Walram vertelt

Tijd: vanaf 21.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Panningse horeca

Tijd: 13.00 uur
Locatie: centrum Baarlo

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Repair Café Maasbree

Historische wasdemonstratie
en openstelling watermolen

Grand Café de Sport 2019 Jumping Peel&Maas

Tijd: 13.30-16.00 uur
Locatie: wasplaats De Sprunk kasteelweide Baarlo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Kiwanis Peel en Maas
Locatie: Stal Hendrix Rijksweg 45, Kessel

Tijd: 10.30-13.00 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Muziek onder de Toren met blaasorkest Festina Lente

Schiet-evenement Sjuutsenfest
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: schutterij St. Martinus Maasbree
Locatie: schuttersterrein De Schor Maasbree

Tijd: 14.00-15.30 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Muziek onder de Toren met
Vosberg Muzikanten
Tijd: 15.45-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

OLSje sponsorschieten
Tijd: 16.00 uur
Organisatie: schutterij St. Urbanus Grashoek
Locatie: Ontginningsweg 14, Grashoek
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Ruiterevenement Jumping
Peel&Maas (t/m 27 juli)

Kepèlla Cultura: Zomerweekmarkt

Tijd: 12.00-20.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: Ringovenpark Panningen

Friday Night Live live muziek op terrassen

za
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Kroon knutselen voor kinderen

ma
22
07
di
23
07

do
25
07

Kroon knutselen voor kinderen
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Kasteel De Keverberg Kessel

Kepèlla Cultura: Cirque du Kepèl
Tijd: 13.00-17.00 uur
Organisatie: Thuis in Panningen
Locatie: centrum Panningen

Fietstocht (ongeveer 35 kilometer)
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Fietstocht en barbecue

Tennistoernooi Lindeboom
Dubbelgezellig 2019

Jouw agendapunt hier?

Tijd: vertrek 10.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: start IVN-gebouw Helden

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: LTV Kessel
Locatie: tennisbaan Baarloseweg 3, Kessel

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

Heemkundevereniging zet 21.000 bidprentjes online
Vrijwilligers van Heemkunde
vereniging Helden hebben ruim
21.000 bidprentjes uit de
verzameling van de vereniging
gedigitaliseerd en online gezet.
Dat is te lezen in de nieuwe editie
van historisch tijdschrift De
Moennik van de
heemkundevereniging, die onlangs
is verschenen.

het prentje van Beatrix Crommentuijn uit 1928
(Foto: Heemkundevereniging Helden)

Liefhebbers en verzamelaars
van de printjes, die gewoonlijk
worden uitgegeven als aandenken
bij een overlijden, kunnen deze
voortaan via de website van De
Moennik vinden. Ook is het mogelijk
printjes op basis van achternaam
te zoeken en te downloaden.
“Voor stamboomonderzoekers een
onmisbare hulp bij hun zoektocht”,
aldus de heemkundevereniging. Naast
informatie over de digitalisering van
de bidprentjes, wordt er in de 66e
editie van De Moennik ook aandacht
besteed aan de invoering van de
burgerlijke stand in gemeente Helden
waarbij doopsels, huwelijken en
sterfgevallen werden bijgehouden.
Ook komt het verhaal van de Heldense
verzetsheld Cas Schaareman voorbij in

het tijdschrift. Hij kreeg de Verzetsster
Oost-Azië, het Verzetsherdenkingskruis
en de Gouden Eremedaille verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau voor

zijn moed en doorzettingsvermogen in
een Japans krijgsgevangenschap.
Kijk voor meer informatie op
www.moennik.nl/tijdschrift

Wasssen in Baarlose
Sprunk
Het historische schouwspel waarbij in klederdracht gestoken dames
hun was doen bij de oude wasplaats in Baarlo, keert op zondag 21 juli
terug. Dan is het jaarlijkse schouwspel te zien van 13.30 tot 16.00 uur.
De wasplaats De Sprunk ligt bij
de kasteelweide in Baarlo en was
vroeger een drenkplaats voor het
vee dat in de zomer vanuit het dorp
naar de weiden langs de Maas werd
gebracht, aldus de organisatie van
de wasdemonstratie. Het woord
‘sprunk’ betekent sprong of watersprong, wat een spontane waterbron
is met helder water.
Baarlose vrouwen kwamen
vroeger met hun was bij elkaar
bij De Sprunk, dat dienst deed als
wasplaats én trefpunt om de laat-

ste dorpsroddels uit te wisselen.
Ze spoelden hun goed en legden het
daarna te drogen en te bleken op het
grasveldje ‘de bleyckerije’ dat rond
de wasplaats lag.
Een groep dames houdt de
wastraditie levend door elk jaar in
klederdracht en met kruiwagens vol
wit wasgoed een demonstratie te
geven bij de wasplaats in Baarlo.
Die is gratis te bezoeken op zondag 21 juli van 13.30 tot 16.00 uur.
De naastgelegen watermolen is dan
ook geopend en gratis te bezoeken.
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Vincentiusparochies

Parochie Grashoek
Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg T 077 307 52 93
Spreekuur in kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juli
H. Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juli
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 27 juli
Geen H. Mis

Parochie Helden

Parochie Meijel

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3 T 077 3071488
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 21 juli
H. Mis 10.00 uur – samenzang t.i.v.
Ton Reijnders en ouders ReijndersKorsten; Door Peeters-Smolders (b.g.v.
verj) en overl. fam. Peeters-SmoldersHoutappels; Doopviering 11.30 uur:
Alexander Keizer

Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81

Misintenties
NL16 RABO 0133405613
Pastorie Kerkstraat 5
T 077 466 18 50
W www.parochiemeijel.nl
Spreekuur
maandag 19.30 tot 20.00 uur en
donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
joke.holscher@gmail.com
Kerkdiensten
Donderdag 18 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding
Zondag 21 juli
H. Mis 11.00 uur met herenkoor t.i.v. Jac.
Steeghs (zeswekendienst); Leo Slaats;
Jo Relou-v. Stiphout (coll); pastoor Jan
Schoenmakers; uit dankbaarheid.

Mary Grubben-Akkermans,
Wautersweg 3, 88 jaar

De prijs van de kaarsen liggen ter
plaatse.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 21 juli
11.00 uur: Zang Dameskoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten – Mevr.
Marianne Verhappen
Intenties: Overl. ouders Tinus Hendrix
en Mina Hendrix-Hermans en kinderen. Jaardienst overl. ouders Piet
Verstegen en Maria Lenders en
overl. familie. Gerd Duijf-Wijnen
(verjaardag). Mariet Swinkelsvan Heugten. Jac Smeets (verjaardag). Zeswekendenst Hay Engels.
Zeswekendienst Truus PeetersTimmermans en Piet Peeters
(Spilstraat).
Mededelingen
Overleden: Leen Smeets-Senssen,
Rooth 30 A, 75 jaar

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T
077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juli
!9.15 uur Jaardienst voor Nolda Joosten
/ Duisters en overleden familie.
Woensdag 24 juli
9.00 uur H.Mis voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 27 juli
13.30 uur Huwelijk van familie
Engelhard uit Duitsland.
19.15 uur Overleden familie EngelenBeeks. Piet en Tiny van Geloven.
Zondag 28 juli
15.00 uur Doop van Lynn Klessens.
Karel Appelstr. 7
Inlichtingen
Achter in de kerk hangt nu een nieuwe
offerblok voor het kaarsengeld van
Pater Pio.

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 20 juli
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 21 juli
9.30 uur H. Mis. Opening Odilia-octaaf
en ogenzegening. Zang: Gemengd
koor.
Mariet Swinkels-van Heugten.
Helmie Janssen-Tournoy en uit dankbaarheid voor 50 jarig huwelijk.
15.00 uur Lof en ogenzegening
H.Odilia
Woensdag 24 juli
Lof en ogenzegening H.Odilia
Donderdag 25 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening H.
Odilia
Voor Karel Gorts.

Parochie Beringe
Misintenties
NL21 RABO 0141939583
El Jacobs-Sturme Peelstraat 39
T 077 307 17 88
s.jacobs39@ziggo.nl
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 21 juli
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 24 juli
H. Mis 09.00 uur sacristie

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 21 juli
Geen H. Mis
Zondag 28 juli
H. Mis 11.00 uur

Cluster MKBE

Parochie Koningslust

service 19

Maandag 22 juli
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 23 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Aansl. Koffiedrinken.
Donderdag 25 juli
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overleden.
9.30-10 uur Stille Aanbidding

Parochie Panningen
Misintenties NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
T 077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend van
08.30 uur tot 11.30 uur
Kerkdiensten
Donderdag 18 juli
Géén H. Mis
Vrijdag 19 juli
Géén H. Mis
Zaterdag 20 juli
H. Mis 19.00 – gemengd koor t.i.v. Tiny
Lenders-Sijben (coll/jaardienst) echtg.
Jo Lenders en zoon Johan Lenders;
Jeanne Briels-Janssen (coll)

Mededeling
Octaaf ogenzegening
H. Odilia in Baarlo
Zondag 21 tot en met zondag 28 juli
2019 is er in de kerk van Baarlo
de jaarlijkse ogenzegening van de H.
Odilia. De H. Odilia wordt aangeroepen
voor alle kwalen van de ogen.
Zondag 21 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening.
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Woensdagmiddag
24 juli 15.00 uur Lof en ogenzegening.
Donderdag 25 juli
8.30 uur H. Mis en ogenzegening.
Zaterdag 27 juli
17.00 uur H. Mis en ogenzegening
inVerzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 28 juli
9.30 uur H. Mis en ogenzegening,
15.00 uur Lof en ogenzegening.
Sluiting Odilia-octaaf.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78

Zondag 21 juli
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 23 juli
Géén H. Mis
Woensdag 24 juli
H. Mis 09.00 uur in dagkapel
Donderdag 25 juli
Géén H. Mis
Vrijdag 26 juli
Géén H. Mis

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

Kerkdiensten
Zondag 21 juli
9.30 uur Pater Wim van Lier en
ouders van overl . Familie.
Zondag 28 juli
9.30 uur voor de parochie.
Mededingen
Zondag 4 aug geen H. Mis v.w. dat
Pastoor Verhaag op bedevaart is.

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

8,5

Jij maakt ‘m super

6.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti
Deze moderne leefkeuken beschikt over
bijzonder veel opbergruimte, zoals een hoekkast met uittrekbare draaiplateau’s en brede
lades. En dat is heel handig! Deze nieuwe
keuken is hier uitgevoerd in kristalwit
mat lak met een granieten werkblad.
Inclusief apparatuur met 5 jaar
garantie.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner

Bijkeuken
op maat

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van
een licht eiken houtstructuur en zwarte

Wij ontwerpen ook bijkeukens voor u

elementen zoals de apparatuur, greeplijst en

op maat. Aan de hand van de oppervlakte

accessoires. De afzuigkap gaat automatisch

van uw bijkeuken en wat u er wilt doen en

aan wanneer de kookplaat gebruikt

in wilt opslaan, gaat u met uw Super-

wordt. Een slimme landelijke keuken

keukens-adviseur aan de slag om uw

die gezien mag worden!

ideale inrichting uit te zoeken.

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

