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Mooiste rotonde?
Met het ontwerp van de rotonde vol overwoekerde autowrakken aan de Kennedylaan-Kerkstraat zocht Ves Reynders de confrontatie. Om de discussie niet neer
te slaan, heeft hij nooit veel losgelaten over zijn visie achter het ontwerp. Nu de ‘autorotonde’ kans maakt op de titel Mooiste Rotonde van Nederland, verklaart hij
zich nader.

Huisarts Van de Pas
zelfstandig verder
Huisarts Marja van de Pas begint voor zichzelf. Haar praktijk blijft binnen het Pantaleon in Panningen,
maar ze hoopt met een kleinere, persoonlijke opzet meer aandacht te kunnen geven aan haar patiënten.
Soms miste ze ineens cruciale
informatie. “Zo was er eens een
partner overleden van een van
mijn patiënten. Een collega heeft
dat bericht wel ontvangen, maar
het is nooit bij mij aangekomen.”
Dokter Van de Pas vindt het echter
cruciaal om bekend te zijn met haar
patiënten en vindt juist dit soort
informatie onontbeerlijk.
Dokter Marja van de Pas begon
als zelfstandig huisarts in september 2002 in een grote praktijk aan de

Kennedylaan met 30.000 patiënten.
Daar ontstond het plan om met zeven
artsen het Pantaleon op te richten.
Sinds 2007 werkt elke huisarts binnen het Pantaleon als zelfstandige
binnen de kostenmaatschap.
De zeven artsen delen niet
alleen de kosten, maar ook het
pand. En ze verdelen hun taken.
Dit biedt grote voordelen, erkent
Van de Pas. “Alleen gezamenlijk kunnen we zorgen voor hoogwaardige
patiëntenzorg binnen één pand.

Zonder samenwerking konden
we nooit realiseren dat hier bijvoorbeeld de diagnostiek kwam.”
Met haar collega Keereweer had
ze 4.000 patiënten. Dit vindt ze te
veel. “Ik heb niet het gevoel dat ik er
voor 4.000 patiënten kan zijn. Ik raak
het overzicht kwijt.” Binnen het team
van zeven artsen neemt iedereen
alles over van iedereen. “En dan kan
ik het helemaal niet meer volgen.”
Lees verder op pagina 05

Driekwart van de rotondes in
Nederland wordt gesponsord door een
hovenier. Ves Reynders uit Panningen
is niet zomaar een hovenier, hij noemt
zich Groenjuwelier. Twee jaar geleden
heeft hij de rotonde KennedylaanKerkstraat ontworpen en gemaakt en
nu heeft hij hem aangemeld als
Mooiste Rotonde van Nederland.
Reynders noemt zijn creatie
een modern sub-urban art project.
Hij krijgt tal van vragen en kent de
discussie tussen vóór en tegen van
de rotonde. “Wanneer ik de gedachte
achter de rotonde uitleg, kunnen meer
mensen de rotonde waarderen”, stelt
hij. Van inwoners krijgt hij naar eigen
zeggen reacties als ‘wat een drama’
en ‘opruimen die rommel’ tot ‘waauw’
en ‘we hebben de mooiste rotonde
met een kunstwerk dat nooit hetzelfde
zal zijn’. “Mensen vinden het helemaal geweldig of ze vinden het helemaal niks. Er zit niks tussen”, vertelt
Reynders.

“Misschien is dat nog wel het
mooiste eraan. In elk geval is het
beter dan een saai geval waar niemand iets van zegt.”
‘Culturele Natuur’, noemt hij zijn
schepping die op 15 mei 2015 is
geopend door wijlen wethouder Arno
Janssen. De rotonde is ontworpen
volgens de thema’s duurzaam, educatief en confronterend. De historische
voertuigen verwijzen naar de historie
van de gemeente Peel en Maas zelf.
Ze tonen dat schoonheid vergankelijk
is en zijn als circulair object gebruikt.
Met de grote verscheidenheid in
voertuigen en planten wilde de ontwerper de grote diversiteit aan van
de mensen en bedrijven in Peel en
Maas uitdrukken. Elke auto staat symbool voor een belangrijk thema in de
gemeente. De doktersauto verwijst
naar de gezondheidszorg en de dienstverlening.
Lees verder op pagina 05
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IJsland rondgefietst voor overleden broer
Eigenlijk wilde Herman van der Sterren (54) uit Maasbree niet te veel
aandacht voor de fietstocht die hij maakte door IJsland. Hij fietste ruim
1.500 kilometer als verwerking van het overlijden van zijn broer Ed in
2017 en voor iedereen die met kanker te maken heeft gehad. Ed overleed
aan de gevolgen van kanker toen Herman en zijn vriendin Yvonne Dings
op de terugweg waren van hun toenmalige reis door IJsland.
Herman en Yvonne waren eind
juni 2017 net met de boot op de
Faeröer eilanden aangekomen tijdens
hun reis terug vanaf IJsland. “We hadden nog drie dagen vakantie daar
gepland als afsluiting van onze vakantie.” De eerste avond op een camping
kreeg Herman telefoon. “Van pap.
Dat ze die avond afscheid genomen
hadden van Ed.” Herman en Yvonne
vonden steun bij de campingeigenaar die één van zijn dochters in 2015
plotseling verloren had aan kanker.
“Hij had een tatoeage van haar gezicht
op zijn onderarm.” Diezelfde eige-

Colofon
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Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
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Robert Hesen, Lisa Osinga en
Lieke Stevens
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Jordy Strijbos
Jac Willekens
Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

naar stond tijdens de afgelopen reis
op de terugweg met zijn caravan en
familie naast hem op de boot richting
Denemarken. “Hoe toevallig kan het
zijn?”
Ed, net geen 50 jaar oud, leed in
totaal 8 maanden aan kanker, maar
Herman en Yvonne waren ervan overtuigd dat ze hem na de reis zouden
terugzien. “Zelfs na het telefoontje
van pap dacht ik dat nog.” Het noodlot
sloeg echter toe en drie dagen later
kwam Ed te overlijden. “Het laatste
dat ik tegen hem gezegd heb, was
‘tot over vijf weken’.” Natuurlijk hadden Herman en Yvonne graag afscheid
genomen van Ed. “In zijn laatste
berichtje liet hij echter wel doorschemeren dat het niet goed ging, maar
dat hij wilde dat we de reis helemaal
af zouden maken.”

Te oud voor Alpe
d’HuZes
Toen een jaar later een neef en de
schoonbroer van Ed weer Alpe d’HuZes
gingen fietsen om zo geld op te halen
voor het onderzoek naar kanker, raakte
Herman geïnspireerd. “Ik ben zelf
sportief en heb 25 jaar geleden 3.500
kilometer door Nieuw-Zeeland gefietst,
maar voor Alpe d’HuZes voelde ik
me wat te oud en ik ben meer van
de lange adem. Ik vind het wel echt
geweldig dat mensen dit ieder jaar
doen. Daar heb ik zoveel respect voor.
Zij verdienen veel aandacht.”
Herman wilde iets anders doen.
Hij koos voor een fietstocht van 1.500
kilometer door IJsland. Zonder spon-

soring. “Want wat als ik geld had
gekregen en ik had het niet gehaald?
Dan had ik me voor eeuwig schuldig gevoeld. En 1.500 kilometer daar
fietsen is geen vanzelfsprekendheid.”
Het werd IJsland vanwege het symbolische karakter dat Ed tijdens de vorige
reis naar dat land overleed en het
zware landschap. “Het moest wel een
echte uitdaging zijn.”

Ringweg nr. 1
Eind mei vertrok het stel naar
IJsland voor de tocht over de ringweg
nr. 1 die over het hele eiland loopt.
Herman op de fiets en Yvonne in de
camper vooruit. “Het rijden met een
camper moet je echt niet onderschatten”, zegt Herman. “Het zijn smalle
wegen waar het heel moeilijk rijden

is.” Om de herinnering aan Ed extra
beleving te geven, liet Herman verschillende shirts bedrukken met een
foto van zijn broer. “Zo kon hij als het
ware overal bij zijn.” Toch mocht Ed
niet alles meemaken. “Als ik het echt
zwaar had of als ik een lange klim
aan het rijden was, dan deed ik een
shirt aan met Ed aan de achterkant.
Dan hoefde hij niet te zien dat ik het af
en toe zwaar had.”
Met Ed in gedachten fietste
Herman zich door de bittere kou
(soms wel -2 en sneeuwstormen),
steile hellingen (in totaal klom hij
9.000 meter) en felle rukwinden.
“De wind was af en toe zó sterk
dat je bij een afdeling soms hard
moest trappen om maar naar beneden te komen.” Op 16 juni voltooide

Herman de tocht na 20 dagen. Hij had
geen rustdagen nodig. “Het grootste
gedeelte van de tijd hebben we mooi
weer gehad. Het was slechts een paar
momenten echt afzien.”
Herman en Yvonne zijn heel
blij dat ze de reis gemaakt hebben. Niet alleen Ed, maar ook andere
mensen die kanker noodlottig werd,
kwamen in de gedachten van Herman
dagelijks voorbij. “Ik heb de laatste
jaren meer mensen in mijn omgeving
verloren aan kanker, zoals het 9-jarig
zoontje van een goede bekende.
Dat grijpt mij en Yvonne enorm aan.
Aan al die mensen hebben we tijdens de tocht veel gedacht. Op die
manier blijven ze in de herinnering.
Dat verdienen zij en de nabestaanden
absoluut.”

Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de elektronische versie van
HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

Weer in Peel en Maas
De lucht wordt onstabiel en in de lucht bouwen de ‘torentjes’ zich weer op. Toen zich op dinsdagmiddag 27 augustus een stapelwolk
aan het ontwikkelen was in het zuidoosten, fietste ik er snel naartoe. Vanuit de verte zag je als het ware een verse bloemkool groeien.
Maar eenmaal op de open vlakte kon ik hem niet vastleggen, want de wolk dreef precies in de richting van de zon. Maar alsof het zo
moest zijn, vormde zich bijna tegenover de zon een mooie stapelwolk. De foto werd als het ware voor mij gemaakt. We zien hier de
stijgende stapelwolk die de potentie heeft om een volwassen onweerswolk te worden, een zogenaamde cumulonimbus. De lucht was
dinsdag echter nog erg droog, waardoor hij moeite had door te groeien. Dit zijn echter wel de eerste tekenen dat het stabiele zomerweer waar we de afgelopen tijd profijt van hadden ten einde loopt. (Foto: Nicky de Bruijn)
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Evacuatietocht na 75 jaar in herhaling
Voorafgaand aan de hevige strijd die plaatsvond om Meijel te bevrijden in 1945, vond een evacuatietocht
plaats. Inwoners van Meijel, maar ook van Neerkant, kwamen in Heusden terecht. 75 jaar later, op zondag
22 september 2019, wordt die route nog eens gelopen.

Expositie over WOII
in Maasbree
In het Huis van Bree, het voormalig gemeentehuis in Maasbree,
is een expositie in de maak over de Tweede Wereldoorlog. Ton Boots
werkt hard aan de realisatie die bij de bevrijding van Peel en Maas in
november klaar moet zijn.

Op stel en sprong moesten de inwo- wil herbeleven deze evacuatieroute nog
eens lopen. Onderweg wordt stilgeners van Meijel en Neerkant huis en
haard verlaten voor het naderend
staan bij hoe het toen was. Om daarvan
oorlogsgeweld. Langs de zandwegen en een beter idee te krijgen, worden op
dwars door de velden vluchtten zij naar bepaalde punten op de route oorlogsveiliger oorden. Veel mensen uit
verhalen van toen verteld. Om een
Neerkant en Meijel kwamen via het
levensechte ambiance te creëren,
huidige eetcafé De Buizerd in Heusden
kunnen wandelaars de tocht desgeterecht. Dat was bekend terrein, want
wenst ondernemen zoals dat toen
daar waren ze in mei 1940 bij de inval
gebeurde: met kruiwagens vol beddenvan de Duitsers óók al eens naartoe
goed, kinderwagens voor de kleintjes,
geëvacueerd. Op zondag 22 september al fietsend of fietsen aan de hand.
kan iedereen die deze oorlogservaring
Paard en kar kan natuurlijk ook.

In Meijel start de evacuatietocht tussen
09.00 en 10.00 uur vanuit museum
Truijenhof. Onderweg ontmoeten ze
‘evacuees’ uit Neerkant. Bij eetcafé
De Buizerd wordt een rustpunt ingericht
met koffie en thee of een glaasje fris
met een plakje koek. Daarna kunnen de
deelnemers kiezen: óf te voet, of per
fiets verder naar het gemeenschapshuis
van Heusden of met ‘voertuigen van
toen’. In het ‘Hart van Heuze’ worden de
deelnemers, als destijds, ontvangen met
een verbroederingslunch, verzorgd door

Schrijf je club
in vóór
20 september!

Maasbree lag in de Tweede
Wereldoorlog maandenlang op de
frontlinie. Vanuit Maasbree staken
Engelse militairen de tankgracht over
die de Duitsers tussen Maasbree en
Blerick hadden gegraven. Daarna konden ze Blerick pas bevrijden van de
Duitsers om vervolgens richting Venlo
te kunnen doorstoten. De vele bombardementen vanuit Maasbree op
Blerick en Venlo, heeft aan vele burgers en militairen het leven gekost.
In elke kern van Peel en Maas
wordt in november een expositie
of herdenkingsbijeenkomst geor-

gastvrije Heusdenaren, die zelf van
thuis de soep meebrengen. Tijdens de
lunch is er ook een muzikaal programma en zijn filmfragmenten uit de
oorlog te bekijken. Zij die de hele tocht
te voet willen afleggen (heen en terug
ongeveer 20 km) wordt verzocht
‘s morgens om negen uur te starten.

ganiseerd. In Maasbree krijgt het
kerkhof een speciale plaats, omdat
hier bevrijders begraven zijn. Enkele
bevrijders zijn niet naar de Engelse
begraafplaats in Venray overgebracht
en liggen nog steeds op het kerkhof
in Maasbree.
Om de expositie compleet te krijgen, zoekt Ton Boots nog foto’s en
verhalen uit die tijd. Mocht iemand
bijvoorbeeld nog evacuees uit Blerick
kennen die in Maasbree zijn opgevangen, dan kunnen ze contact met
hem opnemen via tonwil@home.nl
of 06 24 37 01 17.

Iedereen legt de vijf kilometer naar de
Buizerd te voet af. De tocht naar
Heusden en de terugtocht kunnen
eventueel met ander vervoer worden
afgelegd. Aanmelden kan door naam of
naam van de groep of vereniging, het
aantal deelnemers door te geven aan
natuur-recreatie@dorpsoverlegmeijel.nl

Rabo ClubSupport steunt
verenigingen en stichtingen
Clubs, stichtingen en verenigingen! Jullie zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Jullie
verbinden de samenleving, zorgen voor sociale netwerken en benutten talenten. Van jong en
van oud. Jullie maken buurten en dorpen sterker. En zo onze hele regio.
Voor lokale clubs!
Als coöperatie bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst in clubs
en verenigingen. Met Rabo ClubSupport (voorheen de Rabobank Clubkas Campagne).
Pakt jouw club de winst?
Door campagne te voeren zijn er veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem
is geld waard. Geld om jullie jubileumfeest te vieren. Of nieuwe materialen te bestellen. Jullie
weten zelf natuurlijk het beste wat echt nodig is.

Rabo ClubSupport
Samen vieren we de winst!

Doe mee!
Hoe het precies allemaal in z'n werk gaat - van aanmelden tot campagne voeren - staat op
Rabobank.nl/clubsupport. Schrijf je club in en deel mee in de winst.

Lees alles op
Rabobank.nl/clubsupport

Je club, vereniging of stichting inschrijven kan nog tot 20 september 2019.
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Samen nooit alleen
Altijd iemand om je heen
Samen ga je door het leven
Het lijkt zo lang, het is slechts even
Het alleen zijn was een strijd
Dat is nu verleden tijd
Eindelijk herenigd met Mam
Voor altijd samen in eeuwigheid

Sef Hovens
echtgenoot van

Mien Hovens-Koch †
Venlo, 6 november 1930

Sevenum, 24 augustus 2019

Hellevoetsluis, Jos en Marcia
Julia en Leroy
Stef
Nederasselt, Wim en Angelique
Daan
Tim
Carlijn
Veerle
Ede, Marleen en Frank
Tom
Cas
Correspondentieadres:
Maasdijk 11A, 6612 AT Nederasselt
Wij zijn voor het laatst met ôzze Pap samen op vrijdag 30 augustus
om 14.00 uur in het crematorium aan de Grote Blerickse Bergenweg
30, 5927 PB te Venlo-Blerick.
Pap is op zijn kamer in de Groepswoning, Maasbreeseweg 6,
5975 BN te Sevenum, waar u donderdag 29 augustus van
19.00 tot 20.00 uur afscheid van hem kunt nemen.
Bloemen zijn mooi, maar vergankelijk.
Daarom zouden wij u om een gift willen vragen aan de
Groepswoning, Maasbreeseweg 6 te Sevenum voor activiteiten.

Als ik de dingen niet meer weet
als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet meteen vergeet
zodat ik soms onherkenbaar ben
begin dan een mooi lied
dan zing ik mee en aarzel niet.

Anneke Heeskens - van Rijt

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

echtgenote van

Jac Heeskens
* Neerkant, 15 oktober 1933

† Meijel, 26 augustus 2019

Meijel: Jac Heeskens
Meijel: Ger en Toos
Kim en Paul, Jur, Vic
Meijel: Rob en Petra
Stef
Ine

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Correspondentieadres: Jac Heeskens
De Paast 37, 5768 BJ Meijel
Anneke is opgebaard in St. Jozef Wonen & Zorg,
Kapelkesweg 1, kamer 120 te Meijel.
U kunt afscheid van haar nemen op donderdag van 14.00 - 15.00 uur
en van 18.30 - 19.30 uur en vrijdag na de avondwake.
De avondwake wordt gehouden op vrijdag 30 augustus
om 19.00 uur in de St. Nicolaas kerk te Meijel.

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

De crematiedienst zal plaatsvinden op zaterdag 31 augustus
om 11.00 uur in crematorium Midden - Limburg,
Kasteelweg 10 te Baexem.
In plaats van bloemen liever een donatie voor onderzoek
naar dementie, waartoe gelegenheid is in de collectebussen
bij de condoleanceregisters.

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wim Goossens
hebben ons enorme steun gegeven.
Bedankt.
G. Goossens-Hindriks, kinderen en kleinkinderen

Degenen die ik liefheb
heb ik verlaten
om degenen die ik liefhad
terug te zien.

Lien Verlaek-van der Velden
echtgenote van

Herm Verlaek †

Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar.
Mam, schoonmoeder en oma van

Bedankt voor alle blijken van medeleven na het overlijden van
onze lieve broer, schoonbroer en oom

Tiny Jansen
Het heeft ons goed gedaan...
Familie Jansen
Panningen, juni 2019

Heljo † en Jac
Chrisje †
Jackie en Eric
Jimmy en Michelle
Queeny en Jiko
Monique † en Wilmar-Sabine
Rick en Aniek
Mark

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl
Baarlo
Kessel
Maasbree

Laurens en Marianne
Milou
Esmee
Panningen, 26 augustus 2019

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.
Geïsoleerde sandwichpanelen
(gebruikt) te koop!
Steenwol geïsoleerd. Dikte: 60/120
mm, div. lengtes tot 4.75 meter.
Afhalen tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 06 53 14 56 87.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Wespenbestrijding Peel en Maas.
06 39 02 22 51 info@cpdp.nl

Appels en pruimen zelf plukken
50 cent per kilo. v Lankveld, Tienraijseweg 2 Meerlo tel. 06 53 13 01 32.

Correspondentieadres: Laurens Verlaek,
Akkerveld 18, 5988 JD Helden

Door Mindfulness ‘n betere
versie van jezelf worden.
Efficiënter & effectiever. Mindfulness als
onderdeel om je volledige potentieel
te kunnen ontwikkelen. Dinsdag 3
sept. start de cursus om 19.30 uur te
Panningen. T: 06 13 74 75 29
www.mindfulnesscentrumpanningen.nl

We nemen afscheid van Lien op maandag 2 september om
10.00 uur in MFC Kerkeböske, Aan de Koeberg 3 in Helden. Later
die dag zullen we haar in besloten kring begeleiden naar het crematorium.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Liever geen bloemen maar een bijdrage in de collectebussen voor
KiKa.

Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm, versterkt het
afweersysteem. Info: www.
praktijkgerhegger.nl Ook verkrijgbaar
bij natuurwinkels in Horst.

Wis- of scheikunde moeilijk?
Ik leg het op ‘n begrijpelijke manier
graag aan je uit! Bel 06 23 07 12 46.

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

www.vooraltijdbijzonder.nl

De ontelbare kaartjes, de vele bloemen
en de overweldigende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

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

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

29
08
Vervolg voorpagina

Vervolg voorpagina

Mooiste rotonde?

Huisarts Van de Pas
zelfstandig verder

Er zijn te veel assistentes. Ik weet
niet meer wie wat doet en wie welke
taken heeft.” Ze raakte het overzicht
kwijt. En zo kon het gebeuren dat ze
belangrijke, persoonlijke informatie
van haar patiënten miste. Dit vindt ze
funest. “Want persoonlijke aandacht is
waar het bij mij om draait.”
Begin 2017 zat ze bijna een half
jaar thuis met een burn-out. Dat kwam
niet alleen door de perikelen in haar
huisartsenpraktijk. “Er speelden ook
zaken in de privésfeer.” Maar toen ze
terugkwam was ze het overzicht volledig kwijt. “Ik dacht serieus dat ik dat
nooit meer terug zou krijgen.” Het was
toen dat ze zich realiseerde dat het
anders moest. “Ik moest dichter bij
mezelf blijven. Dichter bij het vak en
de patiënten.”

Sinds oktober vorig jaar heeft ze
daarom, samen met het team, bekeken hoe ze de zaken anders kunnen
indelen, naar ieders tevredenheid.
“Er is een verschil in visie. We hebben in goed overleg gezocht naar een
oplossing waarbij we op een manier
uit elkaar gaan waarbij iedereen tot
zijn recht komt. We hebben afgesproken dat iedereen moet werken op de
manier waarbij je het best gedijt en
waar je het gelukkigst van wordt.”
Dit heeft ertoe geleid dat ze
op 1 oktober binnen het Pantaleon
verdergaat, maar dan met een klein,
persoonlijk team. Met twee doktersassistentes die alleen voor haar werken
en met twee praktijkondersteuners.
Ze heeft er zin in. Ze wil een
echte huisarts zijn, een gezinsarts,

met meer rust in de organisatie zodat
ze weet wat er speelt bij haar patiënten. “Zo kan het straks gebeuren
dat je m’n assistente belt voor een
afspraak en dat ze meteen weet wie
ze voor zich heeft en dus informeert
naar je vrouw die vorige week hier
was.”
Vanaf 1 oktober werkt Marja van
de Pas volgens de nieuwe opzet.
Ze staat klaar voor zo’n 17.000 patiënten. Bij vakantie huurt ze een waarnemer in. “Daarmee overleg ik één op
één over de patiënten en bij terugkomst koppelt hij alles weer terug.”
En mocht ze zelf een keer plotseling
ziek worden en geen tijd hebben een
waarnemer in te huren, dan kunnen
de patiënten altijd terecht bij haar collega’s binnen het Pantaleon.

Contactgroep voor ouders

Ietsje Anders in Peel en Maas
Het ouderinitiatief van Willeke Petten uit Panningen en Wendy Thijssen uit Maasbree start op 4 september.
In samenwerking met welzijnsorganisatie Vorkmeer hebben zij een contactgroep in Panningen opgericht voor
ouders van kinderen die ‘ietsje anders’ zijn.
Elke eerste woensdagavond van de
maand komt een groep ouders bij
elkaar om ervaringen te delen, te leren
van elkaar, te lachen en om hun hart
te luchten als het gaat om vraagstukken rond kinderen die net iets anders
zijn. Tijdens deze avond worden ook
praktische zaken besproken, zoals
vragen rondom samen op vakantie

gaan. Voor veel gezinnen is dat een
periode om naar uit te kijken, maar dat
geldt niet voor iedereen. Voor sommige kinderen valt de structuur van
school of de dagbesteding weg, wat
vaak onrust met zich meebrengt.
Tijdens de bijeenkomst sluiten er
ouders aan die kinderen hebben met
autisme, dyslexie of ADHD. Ook als een

kind ergens heel erg goed in is,
kan het tegen problemen aanlopen.
Geïnteresseerden zijn meer dan
welkom en kunnen vrijblijvend aansluiten bij een bijeenkomst. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag
4 september van 19.30 uur tot 21.30
uur in het gemeenschapshuis in
Panningen. Aanmelden is niet nodig.

Jumbo Panningen tweede
van Nederland
De supermarkt van Harald en Ilse van Beek mag zich de op één na klantvriendelijkste Jumbo supermarkt van
Nederland noemen.
Dit blijkt uit het jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek van
Jumbo Supermarkten. De supermarkt
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in Panningen behaalde een klanttevredenheid van 91 procent. Dat houdt
in dat 91 procent van de deelnemers

aan het onderzoek de supermarkt in
Panningen heeft beoordeeld met ‘uitstekend’ of ‘zeer goed’.

De ijscowagen naar het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel en de horeca, de vrachtwagen
staat voor transport en logistiek en
de sportwagen naar toerisme, recreatie en sport. De tractor verwijst
naar de grote agrarische activiteiten en bedrijven in de plattelandsgemeente. De Peugeot 403 is een
gezinsauto die de totale bevolking
van Peel en Maas moet symboliseren. Vanwege de veiligheid wilde de
gemeente geen directe doorkijk over
de rotonde. Daarom staan de auto’s
op een houtwal. De beplanting is zo
uitgekiend, dat er altijd iets bloeit en
dat de planten voornamelijk bijen en
vlinders aantrekken. Ook is de plaatsing toegespitst op de symboliek van
elke auto. Zo staat bij de doktersauto
een gezonde en geneeskrachtige
kweepeer. De beplanting moet bijdragen aan de biodiversiteit. Daarom
is gekozen voor de meest uiteenlopende struiken en planten. Onderop
bevindt zich een kruiden- en bollenlaag met éénjarige, tweejarige
en vaste planten. Daarboven een
heesterlaag en een bomenlaag die
nog in ontwikkeling is. De in eerste
instantie aangeplante grotere bomen
hebben in de afgelopen twee droge
zomers het loodje gelegd. In het
najaar komen hiervoor in de plaats
een Koelreuteria en een Tetradium,

ofwel bijenboom. Dit zijn droogteresistente maar toch insectvriendelijke
bomen. De beplanting heeft geleid
tot een grote diversiteit aan insecten.
Bij een eerste ruwe inventarisatie
heeft Reynders meer dan tweehonderd soorten geteld.
De rotonde vergt weinig onderhoud, wat energie bespaart. Er komt
zo weinig mogelijk groenafval vrij.
Alles wat wordt gesnoeid, composteert op de rotonde zelf. De beplanting moet het hele jaar een cultureel,
natuurlijk beeld laten zien en na
verloop van tijd de auto’s ‘inpakken’
en in de natuur opnemen. De cultuur
wordt langzaam minder aanwezig
maar de natuur des te meer.
De Mooiste Rotonde van
Nederland is een initiatief van vakblad De Hovenier. Het aantal aanmeldingen zal naar verwachting
oplopen tot ongeveer dertig. De prijs
wordt uitgereikt tijdens de vakbeurs Openbare Ruimte op woensdag 2 en donderdag 3 oktober in
Utrecht. De winnaar krijgt dan volop
exposure in het vakblad en mag
zijn rotonde een jaar lang ‘Mooiste
Rotonde van Nederland’ noemen.
Reynders neemt de gelegenheid te
baat om in het kader van de nominatie de rotonde te versieren met LEDverlichting. “Dat is weer een extra
aandachtstrekker.”

Pastoor Jan Thijssen
overleden
Pastoor Jan Thijssen is op dinsdag 27 augustus in zijn woning in
Koningslust overleden. Thijssen werd 78 jaar.
“Hij was een heel aardige, joviale man”, zegt pastoor Peter van der
Horst van parochiefederatie Beringe
en Koningslust. “Hij had heel nadrukkelijk zijn eigen mening, maar was
collegiaal en zeer graag gezien in
Maasbree. Hij was toegankelijk; iedereen kon hem aanspreken. Hij was
een man met humor. Hij lachte graag,
maar was ook serieus en bewogen.
Jan was erg betrokken bij ieders lief
en leed. Hij was, zoals wij zeggen,
een goede herder. We zullen hem
zeker missen.” Zijn overlijden kwam
voor Van der Horst vrij plotseling.

“Zes weken geleden heeft hij nog
een huwelijk gesloten in de kapel in
Panningen.” Toch had zijn collega het
daar toen al zwaar mee, vertelt de
pastoor. Niet lang daarna bleek dat
er van alles mis was. Thijssen had
al langer last van suikerziekte, maar
nu kwamen er nog complicaties bij.
“Het werd een ongeneeslijke strijd”,
aldus Van der Horst. De uitvaartdienst van Pastoor Thijssen is zaterdag 31 augustus om 10.30 uur in de
Sint-Aldegundiskerk in Maasbree.
Na afloop wordt hij in kleine kring
gecremeerd.

Infomarkten
Glasvezel buitenaf
Glasvezel buitenaf houdt in verschillende dorpen in de gemeente
Peel en Maas infomarkten over glasvezel in het buitengebied. Grashoek,
Egchel, Koningslust en Kessel-Eik komen hiervoor in aanmerking.
De infomarkten worden gehouden op woensdag 4 september in
Grashoek, dinsdag 10 september in
Egchel, woensdag 11 september
in Koningslust en op dinsdag 17 september in Kessel-Eik.
Tijdens zo’n Glasvezel infomarkt
is informatie te verkrijgen over de
voordelen van glasvezel en het
aanbod wat Glasvezel buitenaf voor
de bewoners heeft. Iedere avond

duurt van 19.00 tot 21.30 uur. Van
19.30 tot 20.30 uur is er een algemene presentatie, waarin allerlei
informatie over het nieuwe netwerk
wordt gedeeld. Glasvezel zorgt voor
een snellere internetverbinding.
Voor meer informatie, kijk
dan op www.noordwestlimburg.
glasvezelbuitenaf.nl of op de
Facebookpagina van Glasvezel
buitenaf.
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Praktijkopleider zorg

Marjo Stammen
beste van Limburg
Marjo Stammen uit Helden is de beste praktijkopleider voor mbo-studenten van de provincie Limburg geworden in de sector Zorg, Welzijn en
Sport. Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven maakte dit
op woensdag 21 augustus bekend.

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezighoudt met het sorteren, verpakken
en de handel van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen
in Europa, Afrika en Zuid-Amerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond
blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.
Ben je op zoek naar de juiste waardering voor je inzet? Wil je werken in een uitdagende en afwisselende functie in
een dynamisch bedrijf? Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

FACILITAIR
MEDEWERKER

KWALITEITSMEDEWERKER

parttimers (bijvoorbeeld
studenten) en fulltimers
zijn bij ons welkom

fulltime

De functie:
je bent een aanpakker die verantwoordelijk is voor het schoonmaken
van machines en ruimtes in onze
verpakkingshal.
Wat wij van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• de werktijden vinden in de avond
plaats, zo’n 3 uur per avond.

TECHNISCHE
DIENST
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
als monteur ben je verantwoordelijk
voor het probleemloos en storingsvrij laten draaien van de geavanceerde productie-/verpakkingslijn.
De werkzaamheden bestaan uit het
oplossen van technische storingen,
het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het continu verbeteren van de productielijn.
Wat we van jou vragen:
• mbo-niveau richting mechatronica
door opleiding en/of ervaring;
• verantwoordelijk voor het probleemloos laten draaien van de machines in
de verpakkingshal;
• de werkzaamheden zijn zowel mechanisch, elektrisch als regeltechnisch van
aard;
• het verrichten van groot onderhoud
om storingen te voorkomen;
• het signaleren en doorvoeren van
verbeteringen in de productielijn.
• het helpen ombouwen van de productielijnen;
• goede communicatieve eigenschappen;
• de productie vindt plaats in een
gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel
werkhouding als werktijden.

De functie:
als kwaliteitsmedewerker houd je
je bezig met het keuren van blauwe
bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties in beweging zetten.
Ook het nemen van monsters en het
uitvoeren van houdbaarheidstesten,
behoren tot je werkzaamheden.
Wat wij van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is
gewenst;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord en
geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht in
een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

LOGISTIEK
MEDEWERKER
fulltime
De functie:
de logistieke medewerker is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden
met betrekking tot de aanvoer,
het verpakken en verzenden van de
blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit;
• ervaring als logistiek medewerker is
gewenst;
• klaarzetten van alle noodzakelijke
benodigdheden voor het laten draaien
van de productielijn zoals bessen,
dozen, bakjes, deksel en folies;
• laden en lossen van transport;
• registreren in het computersysteem;
• beheersing van Nederlandse en kennis
van Duitse en Engelse taal in woord
en geschrift is een pre;
• goede communicatieve eigenschappen,
accuraat en collegiaal;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende diensten
te werken.

VERKOPER
BLAUWE BESSEN
- RESULTAATGERICHTE
RELATIEBOUWER
fulltime
De functie:
het verder uitbouwen van het bedrijf en
het uitbreiden van ons marktaandeel in
de (internationale) markt van blauwe
bessen en asperges door het genereren
van new business.
Wat we van jou vragen:
• veel ervaring in de handel met
zachtfruit en/of blauwe bessen;
• een eigen netwerk in de
zachtfruitsector;
• kennis en ervaring met (internationale)
verkoopprocessen en weet succes te
boeken;
• beheersing van Nederlandse, Duitse en
Engelse taal in woord en geschrift;
• een afgeronde hbo-opleiding, in een
commerciële richting;
• communicatief sterk, goed inlevingsvermogen, resultaatgericht, accuraat
en collegiaal.

VERPAKKING
– PRODUCTIEMEDEWERKER
Zowel zaterdagwerkers
zoals studenten, parttimers
als fulltimers zijn bij ons
welkom
De functie:
in teamverband en met geavanceerde machines ben je bezig met het
verpakken van blauwe bessen.
Wat we van jou vragen:
• het is niet noodzakelijk om relevante
werkervaring te bezitten;
• wel verwachten wij gemotiveerdheid
en betrouwbaarheid;
• de werkzaamheden worden verricht
in een gekoelde ruimte;
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden;
• bereidheid om in wisselende
diensten te werken.

Wat wij bieden:
wij bieden een uitdagende functie binnen een enthousiast team in een dynamische branche met een hoge mate
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een marktconform salaris volgens de CAO Groothandel AGF.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of personeelszaken@abbgrowers.com

Stammen is werkzaam bij
MFC Kerkeböske in Helden. Ze leidt
sinds 20 jaar mbo-studenten op. Op de
werkvloer van het bedrijf leren ze
praktische en sociale vaardigheden.
Stammen is verrast met de prijs en
noemt één van haar streefpunten binnen haar vakgebied: “Wij vinden het
belangrijk dat studenten bij ons leren
in de praktijk omdat iedereen een
eerlijke kans verdient. De studenten
krijgen de tijd en de aandacht die ze
nodig hebben om hun kwaliteiten verder te ontwikkelen.”

Uit ruim 1.600 voordrachten zijn
per provincie voor elke sector een
winnend leerbedrijf en een winnende
praktijkopleider uitgeroepen.

Nationale wedstrijd
Stammen is dus winnaar van
Limburg. Op maandag 18 november wordt bekendgemaakt wie zich
een jaar lang het beste leerbedrijf en
beste praktijkopleider van Nederland
mag noemen. Voor meer informatie
over de wedstrijd, kijk dan op
www.s-bb.nl/besteleerbedrijf

Certificaat en tegel

Cittaslow telt vier
nieuwe partners
Kringloopwinkel Allerhande in Panningen, Running Company in
Panningen, Wijn & Golfdomein Kapèlkeshof in Grashoek en Ria Joosten
Catering & Evenementen in Neer zijn toegetreden als partners van
Cittaslow.
Op woensdag 28 augustus ging
burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo naar alle vier deze bedrijven
om hen persoonlijk een certificaat en
een tegel uit te reiken.

Acht
partners
Partners van Cittaslow
committeren zich aan het
internationale gedachtegoed van
Cittaslow, dat staat voor kwaliteit
van leven in de breedste zin van

het woord. Hierbij kan het gaan
om gastvrijheid, streekproducten,
maatschappelijke betrokkenheid
of een beter klimaat of betere
gezondheid voor de omgeving.
Cittaslow telde reeds acht partners, te weten: People’s Farm in
Maasbree, Fruitboerderij in Baarlo,
Vinea Cura in Beringe, BoeBaDoe
Farm in Beringe, Huisartenpraktijk
Verstraten Medico in Beringe, Rendiz
in Panningen, Raspberry Maxx in
Meijel en Stichting 5x Beringen
Internationaal.
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GEPLUKT Mat Nellen

Mat Nellen is zijn leven lang fanatiek geweest. Fanatiek sportman, journalist en vooral fanatiek Maasbreenaar. Deze week plukt HALLO Mat Nellen
(70) uit Maasbree. Een man die trots is op zijn dorp.
De Limburger, de Telegraaf, Privé en
Voetbal International. “Ik lees nog
steeds erg veel”, verklaart hij.
Zijn leven bestaat nog steeds uit
nieuws, schrijven en sporten. Hij was
bijna z’n hele leven actief betrokken
bij vier sportverenigingen tegelijk
en schreef al op z’n 16e voor Op den
Baum. Sportverslagen. Daar begon het
mee. En dat is wat hij na zijn pensioen nog steeds een beetje bijhoudt.

Mat Nellen is niet zomaar een
bekend dorpsfiguur, hij is een begrip
in Maasbree. “Ik ben een echte
Boerenbritse”, zegt hij zelf. “Ik heb
altijd aan de kant van Boekend
gewoond. Onze grond was daar waar
nu de natuurbegraafplaats is. Als ik
zou willen, word ik begraven op onze
grond”, lacht hij. Hij woont in een
klein huis aan het Larikspad in
Maasbree. Voor hem op tafel liggen
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den als De Brug in Gennep en Grens
en Maas met verschillende edities in
Noord-Limburg. “Ik stond aan de wieg
van De Peelkanter en werd daarmee
een concurrent van het blèdje en
Op de Baum”, lacht hij.
Maar toen de Gouden Leeuw, de
uitgever van deze nieuwsbladen die
allebei in Maasbree in de bus vielen,
een fulltime redacteur zocht, twijfelde Mat geen moment. “Ik kon het
nieuws verslaan uit mijn eigen buurt.
Wat is er idealer?” Hij begon in een
klein team. “Met twee verkopers en
ik was de enige redacteur. We hadden ook wat correspondenten en
verenigingen die berichten instuur-

Enorme vrijheid

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.

3

Al is hij het langzaam aan het afbouwen. Het is niet meer nodig. “De jeugd
heeft het goed opgepikt.”
Na de havo ging hij naar de Pabo
in Roermond waar hij zijn bevoegdheid voor leraar haalde. Maar het was
in die tijd niet gemakkelijk een baan
te vinden in het onderwijs. Daarom
ging hij een opleiding journalistiek
volgen. “De psychologie en pedagogiek die ik op de Pabo heb gekregen komt in de journalistiek zeker
van pas”, zegt hij. “Je hebt toch met
mensen te maken.” Voor de opleiding
journalistiek vertrok hij naar Leiden.
Maar daarmee was hij niet weg uit
Maasbree. In tegendeel. Hij keerde
terug naar waar zijn wortels liggen.
Want waar zijn wortels liggen, daar
ligt zijn hart. “Wat is er mooier dan
werken in je eigen buurt?”

den. En ik had ook hier alle vrijheid.”
Mat had zich zo op een positie weten
te plaatsen, midden in de Maasbreese
gemeenschap. Hij zat zelf bij verschillende verenigingen. Niet alleen in de
sport, maar ook op cultureel gebied.
Hij heeft het MAF mee grootgemaakt.
“Ik heb The Police en de Sex Pistols
naar Maasbree gehaald.” Bij vier sportverenigingen was hij niet alleen speler, maar ook trainer, coach, leider of
bestuurslid. En soms alle vier tegelijk.
Bij de voetbalclub, de handbalclub,
volleybalvereniging VC Asterix en TTV,
de tafeltennisvereniging “Die is nu
ter ziele, maar we zijn met ons meidenteam wel mooi twee jaar op rij
Nederlands kampioen geworden.”
Toen hij begin deze eeuw koninklijk onderscheiden werd, stond hij zelf
te kijken van wat hij allemaal gedaan
had. “Ja, ik ben sociaalbewogen en
geïnteresseerd in mensen.” En daar
komt de leraar in hem weer boven.
Hij heeft de jeugd in Maasbree volwassen zien worden. Vanuit het verenigingsleven kent hij hen bijna allemaal.
“Als ik zie hoe ze terecht zijn gekomen en wat er van hen geworden is,
dan ben ik daar wel trots op. Want als
begeleider en trainer heb ik hen toch
een basis meegegeven.”
Het is niet zozeer de leeftijd,
maar vooral de gezondheid die hem
het sporten belet. Hij heeft zijn leven
lang last gehad van zijn longen, de
laatste jaren is daar diabetes bijgekomen. “Maar dat is steeds beter
onder controle”, vertelt hij. “Ik moet
nog steeds vier keer per dag spuiten,
maar de hoeveelheid ben ik wel aan
het afbouwen. De medische wereld
is nog steeds aan het verbeteren.
En daar profiteer ik van.” Hij is 70. Hij
is met pensioen. Tijd om van het leven
te genieten. “Leven en laten leven”,
zegt hij. Ja, hij doet het rustiger aan.
Toch kan hij het niet laten de sportieve ontwikkelingen van Maasbree
te volgen, dus blijft hij schrijven voor
de voetbalclub. Wedstrijdverslagen en
het jubileumboek. En op Omroep P&M
presenteert hij een sportprogramma.
“Maar niks hoeft meer.”
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Hij werd misschien nog liever
leraar dan journalist. Maar als leraar
kwam je in die tijd moeilijk aan de
bak. Mat kon bij Jansen Pers beginnen. Een uitgeverij met drukkerijen
in Gennep, met vier weekbladen.
“Het bedrijf breidde zich uit en uiteindelijk ging het failliet. Maar toen was
ik al weg.” Het was een geweldige
leerschool. “Ik moest zo’n beetje alles
doen. Ik kreeg dus ook commercieel
inzicht. Want uiteindelijk gaat het bij
een weekblad ook om geld.” En journalistiek inhoudelijk zat hij ook helemaal op z’n plek. “Ik had een enorme
vrijheid. Ik kon de onderwerpen oppikken die ik interessant vond en ik kon
pionieren wat ik wilde.”
Hij was op veel fronten actief.
Politiek, sport, cultuur. En dat voor bla-

Word jij blij van een schone ruimte?
Ben jij onze super-interieurverzorger?
(Kessel - m/v - 20 uur per week)
Kijk voor meer informatie op
neptunus.eu/vacatures/interieurverzorger
of bel met Daniel Navas Vazquez,
afdeling HR: 077 462 24 44.
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Geen hetze tegen statushouders
Krijgt de partij van de wereldwijde markteconomie een fobie voor
het buitenland? Je zou het haast zeggen. Eerst vragen aan het College
van B&W over reizen naar het buitenland. En onlangs vragen over vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die ‘vakantie
vieren’ in het buitenland.
Het college kan zichzelf verdedigen. Maar de aangevallen vluchtelingen niet. Er worden uiterst
suggestieve vragen gesteld, die een
beeld oproepen van fraude, mis-

bruik en diefstal, terwijl daar geen
enkele concrete aanwijzing voor is
in onze gemeente. Soortgelijke suggestieve vragen zijn elders gesteld
door raadsleden met een PVV-achtige

achtergrond. Er zijn heel weinig statushouders in Peel en Maas. Als we
de beelden van de opvangkampen in
Griekenland of Italië zien, moeten we
ons als Nederland en ook als Peel en
Maas schamen dat we niet meer vluchtelingen opnemen. De suggestieve vragen gaan over vluchtelingen met een
status, een verblijfsvergunning, die als
inwoners van onze gemeente recht
hebben op een uitkering. Het College

van B&W past gewoon de bijstandswet
(participatiewet) toe. Deze geldt voor
iedereen die inwoner is van Peel en
Maas, ongeacht huidskleur, ongeacht
afkomst. Vragen aan B&W om meer
(persoonlijke) informatie te verstrekken over een klein deel van deze uitkeringsgerechtigden, is vragen aan het
college om de privacy van bepaalde
inwoners te schenden, omdat de verstrekte gegevens hoogstwaarschijnlijk

herleidbaar zijn naar individuele personen. Niet doen dus, is ons advies.
Dan werk je als college ook niet mee
aan een operatie die wij niet anders
kunnen kwalificeren dan het opzetten
van een hetze tegen mensen die zich
niet kunnen verdedigen.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

De raad is weer begonnen
Het reces is voorbij en de gemeenteraad van Peel en Maas is inmiddels ook weer ontwaakt uit haar zomerslaap.
De vakantieperiode heb ik ook
gebruikt om even terug te blikken.
Wat hebben we in de eerste helft
van 2019 gedaan? Behalve de nodige
politieke dossiers hebben we als VVD
onder andere diverse bedrijfsbezoeken afgelegd, Politiek&Pils georganiseerd, zeven VVD-burgerraadsleden
geïnstalleerd en Provinciale Statencampagne gevoerd.

rio’s die de gemeente en daarmee de
gemeenschap niet verder brengen.
Bij het thema wonen hebben we
In de laatste vergadering voor het het college met klem gevraagd vooral
de markt zijn werk te laten doen en
reces werd de Kadernota 2020 met
niet op de stoel van de ondernemer te
titel ‘Een keuze voor ruimte en groei’
behandeld. Hierin presenteert het col- gaan zitten. Over de vitaliteit platteland
lege op hoofdlijnen haar plannen voor vroegen we het college alle mogelijkheden te benutten om in het buitenhet aankomende jaar.
Wij waren in het algemeen positief gebied enerzijds wonen en anderzijds
ondernemen mogelijk te maken.
over de Kadernota en dan specifiek
Ook over verhoging van de
over het sleutelwoord groei. We willen
ons niet laten leiden door krimpscena- gemeentelijke belastingen en uitga-

venpatroon van het college zijn we
kritisch. Eerst kijken waar we kunnen
bezuinigen voordat we belastingverhoging overwegen.
We zijn weer begonnen en ik
vind het belangrijk om te weten wat
er speelt in onze gemeente en ga
daarom regelmatig het gesprek aan
met inwoners, vrijwilligers en ondernemers. Is er iets wat bij u speelt,
neem gerust contact op.
Suzan Hermans,
Raadslid VVD Peel en Maas

Heeft het college de ouderen wel in beeld?
Als CDA Peel en Maas vinden we het belangrijk te weten wat er leeft
in kernen en onder specifieke doelgroepen. Voor de doelgroep ouderen
zijn wij onlangs in alle kernen in gesprek gegaan met (KBO) ouderenadviseurs.
In deze gesprekken kwam
opvallend vaak het aantal ouderen
naar voren dat maar moeilijk de
financiële eindjes aan elkaar kan
knopen. Omdat ze bijvoorbeeld geen
of slechts een klein aanvullend
pensioen hebben óf omdat de
stapeling van kosten zorgt voor een

meer gunnen, om zo kosten te besparen.
Daarnaast kwam de toenemende
druk die vrijwilligers voelen aan de
orde. Binnen de ouderengemeenschappen en ouderenvereniginlaag vrij besteedbaar inkomen. Er zijn
gen wordt vaak een beroep op hen
financiële mogelijkheden om deze
gedaan. Ze helpen waar ze kunnen,
doelgroep te ondersteunen. Vaak zijn
maar ervaren ook dat ze tegen grenmensen echter niet op de hoogte van
zen aanlopen en dat hun opvolging
de regelingen of willen er, vanwege
schaamte, liever geen beroep op doen. niet vanzelfsprekend is.
We hebben hierover schriftelijke
Dit kan er zelfs voor zorgen dat menvragen aan het college gesteld. Heeft
sen zichzelf geen warme maaltijden

het college de doelgroep ouderen en
hun problemen voldoende in beeld?
Wordt de doelgroep voldoende op de
hoogte gesteld van financiële regelingen waar ze een beroep op kunnen
doen? Wil het college het gesprek aangaan met dorpsgemeenschappen over
de toekomst van de vrijwilliger en zijn
of haar taken?
We hopen zo snel mogelijk antwoord te hebben van het college,
zodat we hier als fractie verder mee
aan de slag kunnen.

Vivian Moonen en Lon Caelers-Bos,
raadsleden CDA Peel en Maas

VAKGARAGE
PEETEN BV

maandag
2 september
vrijblijvend advies
ooglidcorrectie

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

nu

€10,Slaapzakken
wassen
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl

Wij Venlose Metaal Recycling zijn op zoek naar een:

Vrachtwagen chauﬀeur

door Jan Fabré

• In bezit van Nederlands vrachtwagen rijbewijs, rijbewijs CE en code 95.
• Er wordt gereden met een vrachtwagen / combinatie.
• Geen 9 tot 5 mentaliteit, goede beheersing van de Nederlandse
en Duitse taal.

bel 06 20 41 45 01

Bent u de aangewezen persoon dan graag uw C.V. opsturen naar:
info@vmrvenlo.nl

opinie 09

29
08
facebook.com/
hallopeelenmaas

Geef ook uw mening

Selfies

Bespreking poll week 34

Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus
Nikabdraagster Angela Kempeners uit Geleen werd op maandag 19 augustus
geweigerd in de bus wegens het dragen van een Nikab. 90 procent van de lezers
die hun mening kenbaar maakten aan HALLO Peel en Maas stemden vóór de
stelling Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus.
Op Facebook haast Statenlid Teun Heldens (VVD) te wijzen op de
Nederlandse wet waarin staat dat je met een Nikab niet in de bus mag zitten.
“En de norm in Nederland is dat je elkaar aan kunt kijken. Daarmee kun je mensen beter herkennen, hun emoties aflezen en hun intenties inschatten. Iemand
die zijn/haar gezicht bedekt, onttrekt zich hieraan en houdt zich niet aan de
wetten van dit land, maar ook niet aan de normen en waarden.”
Vervoerders die afspraken maken om wetten niet na te leven, dienen hierop
aangesproken te worden door het provinciebestuur en de minister, stelt Heldens.

En de chauffeur van Arriva heeft volgens hem lef getoond door als eerste chauffeur in Nederland de politie te bellen en deze vrouw te laten verwijderen uit
de bus. “Deze man verdient een hele grote bos bloemen”, stelt Heldens in zijn
reactie. Onduidelijk is nog of hij die bloemen ook werkelijk aan de buschauffeur overhandigd heeft. Er heerst veel eenheid in de reacties. “Wet is wet”, zegt
Sandra Heerkens. En Angelo Nagels vindt het provocatie. “Ze krijgt een stem,
buit dit uit en doet nu alsof ze er zelf niks aan kan doen. (...) Heel jammer dat
een Nederlandse vrouw de kloof tussen christenen en moslims zo op scherp zet.”
Daarnaast vond er op Facebook nog een hele dialoog plaats over de benaming
Boerkaverbod. Enkelen vinden het te kort door de bocht gaan dat media, waaronder HALLO Peel en Maas de wet op deze manier aanduiden, terwijl het in werkelijkheid Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ heet.

Rotonde Kennedylaan
is de mooiste van het land
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
‘Ga rechtdoor over de rotonde.’ Het was de Tomtom, de eerste autonavigatie
die deze woorden uitsprak. Op de Kennedylaan hebben velen deze woorden
letterlijk genomen. En zo is deze rotonde ontstaan. Een grapje dat de ronde doet
over de spraakmakende rotonde. Velen vinden het een wanordelijke bende,
toch maakt de rotonde nu kans op de titel ‘mooiste rotonde van Nederland’.
De wedstrijd is een initiatief van vakblad De Hovenier. Ontwerper Ves Reynders
heeft zijn rotonde zelf aangemeld voor de competitie. De rotonde heeft altijd
veel reacties losgemaakt. Volgens Reynders krijgt hij van inwoners uiteenlopende
reacties als ‘wat een drama’ en ‘opruimen die rommel’ tot ‘waauw’ en ‘we
hebben de mooiste rotonde met een kunstwerk dat nooit hetzelfde zal zijn’.
Er zit wel een degelijk een filosofie achter het ontwerp. De rotonde

is ontworpen volgens de thema’s duurzaam, educatief en confronterend.
De historische voertuigen verwijzen naar de historie van de gemeente Peel en
Maas zelf. Logisch dus, die nominatie voor mooiste rotonde. En is kunst niet
altijd een kwestie van smaak? Moet je aan de andere kant een rotonde waar
zoveel discussie over is, wel met een titel eren? Er zullen veel mensen zijn die
een nominatie voor lelijkste rotonde veel beter op zijn plek vinden. Reynders zelf
stelt: “Mensen vinden het helemaal geweldig of ze vinden het helemaal niks.”
HALLO Peel en Maas gaat het peilen. Vindt u het helemaal geweldig of vindt u het
helemaal niks?
De stelling luidt daarom: ‘Rotonde Kennedylaan-Kerkstraat is de mooiste van
het land.’

Uitslag vorige week (week 34) > Nikabdragers moeten geweigerd worden in de bus > eens 90% oneens 10%

VVV-VENLO
FLEXKAART
EEN TEGOED VAN 10 WEDSTRIJDEN
De allereerste bijeenkomst is op woensdag 4 september.
Alle jongens en meisjes van BS groep 4 uit Maasbree zijn
hiervoor van harte uitgenodigd!

........................................................................................

INZETBAAR VOOR
MEERDERE PERSONEN

Van 18.30 tot 19.30 uur mag je zelf komen kijken
en beleven hoe leuk JongNL Maasbree is!

BEPAAL ZELF WELKE WEDSTRIJDEN

Kom je kijken? Laat het even weten, stuur een mailtje naar
aspiranten@jongnederlandmaasbree.nl

MAXIMAAL ÉÉN TOPWEDSTRIJD
JEUGD T/M
14

Voor meer info kijk op:

30% KORTING T.O.V.
10 LOSSE WEDSTRIJDEN

V.A.

€ 50,,

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

Ingezonden brief

Niens moet bij zichzelf te rade gaan
Niens is failliet. In de krant las ik dat de eigenaar naar mensen wijst
die het in zijn ogen fout hebben gedaan. Eén ding heeft hij echter over
het hoofd gezien: namelijk kritisch naar zichzelf kijken. Ik kan er namelijk helemaal niet tegen zoals Niens de mensen hun eerlijk verdiende
geld afhandig maakt.
Want wat is ons overkomen?
Onlangs hebben we lekker gegeten in

hun restaurant. Bij het controleren van
de rekening kwam mijn man er achter

dat er iets niet klopte. We hebben de
menukaart en de rekening naast elkaar
gelegd en kwamen uit op een verschil
van 17 euro. Dit kregen we ook terug.
Tevens zouden ze de gegevens in de
kassa aanpassen, zo werd ons gezegd.
Een week later gingen vrienden
van ons naar Niens. Ook zij kregen een

veel te hoge rekening. Er was dus nog
steeds helemaal niets aangepast.
Ik noem dit pure oplichterij. In mijn
ogen verdien je als restaurant niet nog
een kans als je niet eerlijk bent naar
je eigen klanten. Hij moet eerst maar
eens bij zich zelf te rade gaan.
Gertie Coopmans

Toen een collega foto’s liet
zien van wat hij zoal had meegemaakt, vroeg een andere
collega, een beetje onnozel:
“Waarom sta je zelf toch zo
groot op bijna elke foto?” Ha ha,
we leven in de selfietijd.
Het gaat ons goed en dat
laten we graag aan iedereen
zien. Selfies op vakantie, selfies
met vrienden, selfies voor
beroemde gebouwen, selfies in
de natuur. Niks mis mee. Maar
je zou door al die stralende en
vaak geforceerde blijheid op
Facebook en Instagram de
indruk kunnen krijgen dat
iedereen altijd blij, gelukkig,
knap en gezond is.
Maar dat is natuurlijk niet
zo. En ik kan me goed voorstellen dat al dat opgepoetste geluk
jonge mensen, die vaak nog
onzeker zijn over zichzelf, over
hun leven, hun lichaam en hun
toekomst, nog meer onzeker
maakt.
Maar ja, wie maakt er een
selfie als hij of zij bedroefd is,
onzeker, in de put zit, of er
wegens tranen of ziekte niet
uitziet? Nee, we tonen liever
onze zonnige kant. Die andere
kant delen we niet zo gemakkelijk. We leven in een ik-cultuur.
Bij een selfie staan wijzelf
letterlijk in het middelpunt.
Het lijkt me goed om regelmatig het aandachtspunt te verleggen naar de ander. De ander
die, net als jij en ik, ook niet
altijd lacht en straalt. Waarom
zouden we dat verbergen?
Ik las over Russische vrouwen die op sociale media selfies
plaatsen waarop ze gewond
lijken. Blauwe plekken en
bebloede gezichten.
Met make-up hebben ze
hun gezicht bewerkt
alsof ze in elkaar geslagen zijn. Met #ikwildenietdood vragen die
vrouwen aandacht voor
het probleem van
huiselijk geweld.
Ook willen zij de regering Poetin bewegen
om een wet aan te
nemen die daar strenger tegen optreedt.
Selfies van een andere
kant van het leven.
Selfies tot nadenken.
Heel bijzonder!

10

gemeente

nieuws

week 35 / 29 augustus 2019 / Informatie van en over de gemeente

Jongeren, wisten jullie dat...

Eerlijk over je ID,
daar kom je verder mee!
Een ID-kaart lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig, maar dat is identiteitsfraude.
Dit kan vervelende en ernstige gevolgen hebben. Zo kan iemand voor twee jaar zijn of haar
paspoort kwijtraken.

Afsluiting Heibloemseweg
Panningen
Locatie: Heibloemseweg van Steenstraat Panningen tot grens Leudal
Periode: 4 tot en met 6 september 2019
Maatregelen op de weg:
We voeren onderhoud aan de weg uit en er worden verkeersdrempels aangelegd.
De weg is geheel afgesloten.
Er is een omleiding ingesteld.
We informeren aanwonenden en bedrijven vooraf over de start en de impact van de
werkzaamheden. Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Theo van Gendt via e-mail
th.v.gend@civieltechnischbureau.nl of 06 5230 4343.

Fotowedstrijd voor de
gemeentegids 2020
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. Insturen vóór 20 september 2019
Het Nederlandse paspoort en de identiteitskaart zijn documenten waar een groot vertrouwen
en waarde aan wordt gehecht. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.
De betrouwbaarheid van onze documenten kan in de verdrukking komen door de schijnbaar
onschuldige handeling van het even (uit-)lenen.

Tijdelijke parkeerplaats
Kerkstraat sluit

Vanaf 3 september 2019 sluit de tijdelijke parkeerplaats aan de Kerkstraat in
Panningen. De parkeerplaats wordt opgeruimd. Vanaf half september start daar de
voorbereiding voor de bouw van appartementen.

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.

Aankondiging
Raadsvergadering
Op dinsdag 03 september 2019 wordt vanaf 19.30 uur een Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > vergaderingen raad > raadsvergadering
> datum 03 september 2019.
De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast: https://channel.
royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of www.peelenmaas.eu
de link aanklikken.
Agenda
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Kermis
Kermis Meijel
Meijel 31
31 augustus
augustus t/m
t/m 3
3 september
september
Zaterdag
31
Zaterdag
31 augustus
augustus
16.00 uur opening kermis Meijel door wethouder Paul Sanders
16.00 uur opening kermis Meijel door wethouder Paul Sanders
samen
samen met
met schutterij
schutterij St.
St. Nicolaas,
Nicolaas, penningenstrooien
penningenstrooien

Zondag
1
Zondag
1 september
september
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor de kinderen
van 15.00 uur tot 17.00 uur gratis schminken voor de kinderen

Maandag
2
Maandag
2 september
september
19.00 uur: Look a Like met Toy Story
19.00 uur: Look a Like met Toy Story

Dinsdag
3
Dinsdag
3 september
september
verrassing op het kermisterrein
verrassing op het kermisterrein

Wij
Wij wensen
wensen u
u fijne
fijne kermisdagen!
kermisdagen!

Opiniërende vergadering
6. Bestemmingsplan Steenoven 12 Meijel (2019-045)
7. Bestemmingsplan Waterkering Kessel (2019-049)
8. POL- Verklaring van Geen Bedenkingen omgevingsvergunning (VVGB) Ondersteweg 8
Kessel (2019-040)
9. Bestemmingsplan Zandbergweg 11 te Helden (2019-044)
10. Bestemmingsplan Zandberg 1a te Helden (2019-047)
11. Bestemmingsplan bouw Ruimte voor Ruimte woning aan de Kampweg in Beringe
(2019-048)
12. Nota Reserve en Voorzieningen (2019-046)
13. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf
agendapunt 6 tot en met agendapunt 12 worden ook geagendeerd voor de
besluitvorming. Het is aan de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit
wordt genomen tijdens deze Raadsvergadering op 3 september 2019 of tijdens de
Raadsvergadering van 17 september 2019.
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Nieuwe ondergrondse
containers
In Panningen bij Jan Linders Kepringelehof zijn de
bovengrondse inzamelcontainers vervangen door
ondergrondse containers en er is een textielcontainer bij
geplaats. Hier kunt u glas, luier- en incontinentieafval en
textiel brengen.
Op de Schout van der Kelenstraat is een nieuwe luier- en
incontinentiecontainer geplaatst.
Luiers en incontinentieafval moeten in de speciale witte Peel en
Maas zakken. Deze zakken kunnen luchtdicht worden afgesloten.
De witte luierzakken zijn gratis verkrijgbaar bij de afhaalpunten.

www.peelenmaas.nl

Veteranendag 2019
Zaterdag 14 september 2019 vindt onze traditionele Lokale Veteranendag in Peel en Maas plaats.
Oproep
Wij hebben van het Veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente
Peel en Maas ontvangen. Deze veteranen hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Wij weten dat er in onze gemeente ook vele veteranen zijn, die niet zijn geregistreerd bij het
Veteraneninstituut, ook u bent samen met uw partner of introduce van harte welkom.
Heeft u als jonge veteraan kinderen, die zijn ook van harte welkom.
Veteranen kunnen zich vóór 8 september aanmelden bij Marjan Jacobs-Janssen, email:
Kabinet@peelenmaas.nl of tel: 077 - 306 66 66. U ontvangt dan ook de officiële uitnodiging.
Graag doorgeven met hoeveel personen u aanwezig bent en of u uw kinderen meebrengt.

Wilt u alle locaties weten van de verzamelcontainers?
Kijk dan op www.peelenmaas.nl > afval > inzamellocaties of op
uw digitale afvalkalender.
Recycling
Gebruikte luiers en incontinentiemateriaal worden onder
hoge druk en hoge temperatuur verwerkt en gerecycled zodat
ziekteverwekkers worden gedood en medicijnresten worden
afgebroken.
Wat wel en wat niet?
Wat mag erin: luiers, billendoekjes, incontinentieafval.
Wat mag er niet in: maandverband, medisch afval, stoma-afval.

Enthousiaste collega gezocht!
Boerderij Vorster Hand is een multifunctioneel familiebedrijf gelegen in het
lommerrijk buitengebied van Sevenum. Naast onze groene bedrijfstak bieden
we ook geïndiceerde hulp en begeleiding aan diverse doelgroepen.
Binnen onze doelgroep hulpboeren ontvangen we (jong-) volwassen mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De dagbesteding bestaat uit arbeidsmatige en
activerende werkzaamheden waarbij de hulpboer wordt begeleid op zowel lichamelijk als sociaalemotioneel gebied. Hierbij wordt de hulpboer in gelegenheid gesteld om zich als individu te ontwikkelen en door te groeien in
zijn of haar autonomie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Groepsbegeleider (36 uur)
We zijn op zoek naar:

Een enthousiaste collega met een afgeronde zorg gerelateerde
opleiding MBO niveau 4, SPW, MMZ of vergelijkbaar.
Je hebt ervaring in de hulpverlening (gehandicaptenzorg),
bent sociaal en communicatief vaardig en beschikt over
een professionele beroepshouding. Je begeleidt mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, hun
cliëntsysteem en draagt zorg voor het opstellen van een
individueel begeleidingsplan. Je kunt zelfstandig werken,
bent empowerment, probleemoplossend en ondernemend.
Je bent breed inzetbaar en hebt ook affiniteit met de andere
doelgroepen en de groene, agrarische omgeving met zijn
boerderijdieren. Je deinst er niet voor terug om samen met
onze hulpboeren je handen uit de mouwen te steken binnen de
diverse werkzaamheden in ons bedrijf.

Aangezien de omgeving en groepssamenstelling in ontwikkeling
is vragen wij om een collega die flexibel is en die kan
meewerken en -denken in een lerende en veranderende
omgeving.

Wij bieden:

Een regelmatige en afwisselende baan in een bijzondere
omgeving. Een hecht en betrokken team. Ruimte voor
ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Een salaris
conform de CAO-VVT Functieschaal 45. In eerste instantie voor
bepaalde tijd met uitzicht voor onbepaald.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel buitengebied rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Langstraat € 10,00
Meijel rondom Nederweerterdijk € 13,00
Maasbree rondom Broekstraat € 11,25
Panningen rondom Schoutenring € 7,40
Panningen rondom Ruijstraat € 7,10
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Ben je enthousiast en sluiten je kwaliteiten aan bij het
omschreven profiel? Schrijf of mail dan voor 12 september
een brief met je CV naar: hulpboeren@vorsterhand.nl of
naar: Boerderij Vorster Hand, t.a.v. Eefje Kersten, De Vorst 3,
5975 PH Sevenum.

www.vorsterhand.nl

bedrag
per week

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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We gaan weer opruimen!
Zaterdag 21 september

Op 21 september is het World Cleanup Day, de grootste zwerfafval opruimactie van de wereld. In 2018 deden 18 miljoen mensen
hieraan mee! In Peel en Maas worden op deze dag 9 opruimacties georganiseerd, verdeeld over de hele gemeente. Deze keer nemen we
natuurgebieden en grote wegen onder handen, wat verder van de kernen af.

Met de groene acties schonen we de mooiste natuurgebieden van onze gemeente op. Geschikt voor iedereen
die een wandeling in de natuur wil combineren met afval opruimen.
1. 09.45 - 12.15 uur De Sprunk, Koningslust
2. 09.45 - 12.15 uur In ‘t Niet, Maasbree
3. 10.00 - 12.30 uur In de 7e Hemel, Grashoek
4. 13.00 - 15.30 uur Op d’n Berg, Helden

9

1
In de 7e Hemel


Voor
materiaal en
vuilniszakken
wordt gezorgd.

3

2

8
6
4

En na aﬂoop
koﬀie, thee en
iets lekkers!

7



5

5. 09.00 - 11.30 uur Bakker Peeters, Kessel
6. 10.00 - 12.30 uur De Stoep, Meijel
7. 13.30 - 16.00 uur ‘t Vossenveld, Egchel
8. 13.30 - 16.00 uur De Bekkereij, Bakkerij Broekmans, Panningen
9. 13.45 - 16.15 uur De Plaats, Maasbree

Langs de drukke (provinciale) wegen ligt het meeste afval. De blauwe acties zijn voor wie zich daar aan ergert en
veel rommel wil opruimen.

Iedereen kan en mag meedoen!

Meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl
Geef daarbij aan bij welke actie je wilt opruimen.
Op onze website vindt je meer informatie over de verschillende acties.

www.peelenmaasschoon.nl
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aan
Valerie Joosten

Kennismakingsdagen

Naam:
Woonplaats:
Leeftijd:
School:

Valerie Joosten
Kessel
16 jaar
het Bouwens

Wat is je favoriete plek thuis?
Dat is mijn slaapkamer. Puur omdat
ik daar even niemand om me
heen heb die iets van me verwacht.
Ik luister dan graag even zo luid
mogelijk mijn muziek. Ook zing ik
graag geïmproviseerde teksten die
zeggen wat ik denk of hoe ik me voel.
Daarnaast is het gewoon mijn eigen
plek in huis.
Welke ‘gekke’ voedselcombinatie
vind jij lekker?
Een chocoladebroodje met hagelslag,
chocopasta en banaan of bosbes erop.
Als je me vraagt hoe ik erbij kom, dan
zou ik dit zeggen: ik had broodjes op
tafel liggen en pakte al het beleg.
Ik legde een broodje op tafel en deed
eerst pasta erop en voor de gekkigheid hagelslag erover. Ik herinnerde
me dat er banaan was en deed het
gesneden erop. Toen bleek het dat ik
het eigenlijk wel lekker vond.

MUIZEN
VLIEGEN
WESPEN
BEL: 06 55 81 85 77

Wat zou je doen als je een week
alleen thuis zou zijn?
Als ik een week lang alleen thuis zou
zijn, zou ik alcohol drinken wanneer ik
er zin in had en koken wat ik maar wil
eten. Ik kom uit een gezin van zeven
en niet iedereen lust alles, dus heel
veel dingen die ik lekker vind, zoals
zuurkool, eten we niet zo vaak. Ik zou
ook alles doen wat mijn ouders me
verbieden, zoals op de bank ploffen en
met de schoenen op tafel.
Wat is het verste dat je ooit van huis
bent geweest?
Het verste van huis is mijn vakantie
naar Oostenrijk. Het leukste aan de
heenreis was dat ik samen met mijn
moeder naar een tankstation ging voor
eten. We kochten voor iedereen sandwiches maar niemand lustte die tot
onze verbazing. Mijn ouders zeiden dat
ik ze allemaal wel mocht, dus daar zat
ik dan achter in de auto als klein meisje
pakken sandwiches lekker op te eten.
Waar maak jij je huiswerk het liefst?
Ik heb eerlijk gezegd bijna geen huiswerk. Het liefst maak ik het in de les af
en anders maak ik het aan de keukentafel, omdat mijn schooltas er staat en
ik niet voor een paar opdrachten twee
trappen omhoog wil lopen, ik kan
natuurlijk soms een luie puber zijn.
Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Ik kreeg laatst de slappe lach omdat
mijn tante op het toilet een kikker had
gemaakt, namelijk bovenop twee wcrollen als ogen en op toiletrand een
wc rol als tong. Toen ik het zag, lag ik
helemaal dubbel, zo origineel bedacht
vond ik.

Wat is je favoriete tijd van het jaar?
Mijn favoriete tijd van het jaar is de
herfst, omdat de meeste kleding in
de herfst er zo mooi uit ziet op foto’s
en het gewoon heerlijk is als je wandelt in het bos en je ruikt de geur van
gevallen bladeren en je ziet voetsporen van dieren in het zand. Ik vind
dit echt heerlijk weer om te kunnen
genieten en te glimlachen.
Wat is je favoriete grap?
Dat is als mensen deze vraag aan
mij stellen, ik zeg dat ze even
naar de spiegel moeten lopen.
Daarmee bedoel ik dan dat zij de grap
zijn.
Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?
Mijn engelenketting die ik voor
de communie heb gekregen van
mijn vader en moeder. Ik geloof in
beschermengelen en als ik mijn ketting draag voelt het dan ook alsof het
mij beschermt en sterker maakt.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?
Ik zou mensen gaan irriteren en voortdurend laten schrikken. Even kattenkwaad uithalen omdat het soms leuk
is om even te kunnen lachen.
Wat is je favoriete toetje?
Mijn favoriete toetje is rijstpudding,
ik vind het gewoon lekker smaken.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefst ga ik dan wat later naar
bed dan mijn normale schoolbedtijd
en daarbij ga ik dan het liefst naar
mijn kamer om muziek te luisteren
en wat te dagdromen. Ik houd niet
zo van films kijken, dus dat doe ik

niet zo vaak. Ik kijk het liefst musicals of romantische, gefantaseerde
films op vrijdag- en zaterdagavond,
maar niemand anders in huis vind dat
leuk. Daarom kijk ik het doordeweeks
gewoon op Netflix.
Je hebt altijd groen licht en wind
mee, of kunt foto’s maken door met
je ogen te knipperen. Wat kies je?
Ik zou kiezen voor foto’s maken door
te knipperen met mijn ogen. Dan hoef
ik niet zo’n lieve blik te tonen, omdat
mijn ogen dat wel doen als je er naar
kijkt. Het heeft wel iets, misschien wel
iets romantisch.
Welke trend heb jij gevolgd die je
nu niet meer leuk vindt?
Ik heb de trend loombandjes gevolgd.
Ik kreeg van oma een grote doos vol
met deze dingetjes en maakte die
dan voor mijn ouders en vriendinnen. Ook ruilde ik vaak met vriendinnen voor de vriendschap. Het was leuk
om de tijd er mee op te maken en het
was een mooie tijd met mooie herinneringen.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
De belangrijkste adviezen die ik ooit
kreeg zijn om niet te gaan roken;
mezelf altijd trouw te blijven, ook al
moet ik daar mezelf of een ander mee
teleurstellen; op te passen voor de dingen in het leven die ik niet kan verantwoorden voor mezelf en naar een
ander toe en dat ik altijd de moeite
waard blijf. Ik ben lesbisch en het
belangrijkste is dat ik gelukkig mag
zijn en blijven, met wie dat ook mag
zijn in de toekomst. Mijn geluk staat
voorop.

Waarschijnlijk kom ik hier
best wel laat mee sinds de
scholen al twee weken bezig
zijn, maar ik had toch nog het
idee om nu nog over de kennismakingsdagen te schrijven.
Ik vond sommige dingen
namelijk wel leuk en wil er dus
iets over vertellen.
De echte kennismakingsdagen begonnen pas op dinsdag.
We hebben toen in het begin
wat sport en spel gedaan.
Iemand moest bijvoorbeeld op
een bal gaan zitten en proberen
vooruit te komen, met de hulp
van anderen, zonder dat die
persoon eraf zou vallen.
Verder hebben we toen ook een
spel gedaan waarbij je de persoon tegenover je van een blok
af moest duwen met een soort
van stok en nog een ander spel
waarbij je in een soort van bal
moest gaan zitten en dan moest
gaan voetballen tegen een
andere klas. Diezelfde dinsdag
hebben wij ook nog samen
gekookt met de hele klas en dat
was misschien een beetje chaotisch. We stonden namelijk met
tien personen per gerecht aan
één aanrecht en dat ging dan af
en toe een beetje hectisch.
Het hielp ook niet dat veel
mensen gewoon maar iets aan
het doen waren en dus niet echt
erg goed het recept volgden.
Uiteindelijk maakte dit het wel
grappiger en het eten smaakte
ook wel gewoon lekker, dus er
was niet echt iets van te merken.
Op woensdag zijn wij met alle
vwo-5 klassen gaan skiën in
Landgraaf en dit was ook echt
heel leuk. Buiten het feit dat ik
redelijk vaak gevallen ben
tijdens de lessen, was het vrije
gedeelte wel leuk. Dit kwam
misschien omdat er niet echt
iemand was die zei hoe je iets
moet doen, waardoor je gewoon
kon doen waar je zin in had.
Ten slotte wil ik nog zeggen dat
ik deze kennismakingsdag wel
een van de leukere kennismakingsdagen vond, vooral qua
activiteiten die we deden. Verder
wens ik iedereen nog een goeie
start van het nieuwe schooljaar
toe.
Lieke
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verenigingen

Dad’s Army 1 wint
Hu-Baerke troffee
Door: schutterij Sint Hubertus Beringe
De zestallen schietwedstrijden om de Hu-Baerke trofee werden op
zaterdag 24 augustus gehouden. Dit werd gedaan bij schutterij Sint
Hubertus in Beringe. De eerste plaats ging naar Dad’s Army 1.
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Zwembad Laco viert
50-jarig jubileum
Zwembad Laco Peel en Maas (Waterloat) in Panningen vierde op vrijdag 23 augustus haar 50-jarig jubileum.
Verschillende belangrijke mensen voor Waterloat spraken deze dag de aanwezigen toe.

Wil van Elk van de actiegroep
Behoud Waterloat sprak onder
andere namens aannemer Kessels,
gevolgd door de eerste bedrijfsleider
Nol van Hest. Bestuurslid Peter
Kurvers sprak over de recente
renovaties en ontwikkelingen in

De Huubkes werden tweede en
familie Peeters-Heren werd derde
en mocht het brons in ontvangst
nemen. Persoonlijk Kampioen luchtbuks werd Jo Rongen. Janette van
Lierop werd tweede en Rens van de
Loo werd derde. Bij de jeugd waren

de winnaars Joël, Guus en Giel. Na de
prijsuitreiking was er nog een feestje
met muziek. In totaal hadden zeventien zestallen zich ingeschreven voor
de strijd om de Hu-Baerke wisselbeker. Ze schoten allemaal met de
zware buks.

LUKASSEN PLANTGOED
Lukassen Plantgoed kweekt diverse soorten planten
voor collega-kwekers, handelaren en tuincentra.
Per direct zijn we nog op zoek naar een:

MEDEWERKER PLANTENKWEKERIJ
Per direct zijn we nog op zoek naar een fulltime medewerker.
Wij bieden je een afwisselende baan in een klein team aan.
Het werk bestaat uit de productie van uitgangsmateriaal,
klaarzetten van bestellingen, oppotwerkzaamheden etc.
90% van alle werkzaamheden vinden binnen in een kas plaats.
Ervaring in de boomkwekerij en/of sierteelt is een pre, maar
met een positieve instelling kom je er ook. Beloning volgens
CAO open teelten.

SCHOLIEREN met een tussenjaar

die ﬂexibel, enthousiast, bereid zijn om de handen uit de
mouwen te steken en op zoek naar werk, kunnen ook contact
met ons opnemen.
Sollicitaties mag je inclusief cv binnen 2 weken sturen naar
Aluka@hetnet.nl
Voor meer info zie onze website Lukassenplantgoed.nl
Vosberg 27c, 5981 NM Panningen • tel. 06 - 50 23 81 38

de Waterloat. Tevens sprak hij als
voorzitter van de reddingsbrigade,
die al 50 jaar vaste gebruikers van
de Waterloat zijn.
Ook Hay Rossel gaf een
terugblik. Wethouder Wim Hermans
benadrukte onder andere het belang

van het zwembad voor jong en
oud in de gemeente Peel en Maas.
Donderdag 5 september wordt er
voor kinderen van 7 tot 10 jaar
een zeskamp en spellenmiddag
georganiseerd. Opgeven kan door te
mailen naar waterloat50@gmail.com

Goede resultaten voor
Schutterij St. Leonardus
Schutterij St. Leonardus uit Panningen-Egchel nam zondag 18 augustus deel aan het derde en laatste
Bondsfeest van Schuttersbond Juliana. Tijdens de wedstrijden werden door de schutterij enkele prijzen behaald.
Bij het schieten tijdens het eerste
bondsfeest behaalde het A-zestal een
4e plaats en het B-zestal een 8e plaats.
Tijdens het tweede bondsfeest wist
het A-zestal het schieten te winnen.
Het B-zestal behaalde een 5e plaats.
Tijdens het laatste bondsfeest in
Maasbree behaalde het A-zestal een
7e plaats. Zowel het B-zestal als het
C-zestal behaalde een 3e plaats.
Daarmee wist het A-zestal het
overall-klassement winnend af te
sluiten. Het B-zestal werd 4e in het
algemeen klassement en het C-zestal
14e.
In de andere wedstrijden viel
de vereniging ook diverse keren in
de prijzen in de categorie Fantasieuniform:Mooiste geheel: eerste
bondsfeest 4e; tweede bondsfeest

2e, derde bondsfeest 2e en overall
3e; Beste defilé: eerste bondsfeest
5e, tweede bondsfeest 2e, derde
bondsfeest 4e en overall 4e; Beste
houding: eerste bondsfeest 2e, tweede
bondsfeest 3e, derde bondsfeest 4e en
overall 2e.
Daarnaast werden ook individuele
prijzen behaald. Beste vaandeldrager:
eerste bondsfeest 2e, tweede
bondsfeest 3e en derde bondsfeest 2e.
Beste bordjesdrager: eerste bondsfeest
2e, tweede bondsfeest 3e. Beste
commandant: tweede bondsfeest
2e. Bij het Jeugdkoningsschieten in
de categorie 9 tot en met 11-jarigen
was er een eerste prijs voor Stefanie
Maessen.
Wie een keer wil komen
kijken bij de schutterij kan op

zaterdagavond terecht op het
schietterrein aan De Horsten in Egchel
of contact opnemen via de secretaris.
schutleonardus@gmail.com
Op zondag 8 september gaat de
schutterij proberen nog een paar extra
schietresultaten te behalen. Dan vindt
bij schutterij St. Urbanus in Grashoek de
vierde en laatste wedstrijd plaats van
de Schutterscombinatie Limburg (SCNL).
Tijdens de eerste drie wedstrijden van
de SCNL in Grubbenvorst op 7 april, in
Baarlo op 20 april en in Horst op 19
mei, werd er goed geschoten, waardoor
vóór de finalewedstrijd in Grashoek
het A-zestal op de 3e plaats staat met
212 punten (4 punten achter op de 1e
plaats). Het B-zestal staat eveneens 3e,
met 210 punten en met slechts één
punt achterstand op de nummer één.

Reddingsbrigade Peel en Maas
viert jubileum
De Heldense Reddingsbrigade vierde op zaterdag 24 augustus haar 50-jarig jubileum. Tijdens de viering
werd een nieuwe naam van de brigade onthuld: Reddingsbrigade Peel en Maas.
Tijdens het feest werd onder
meer verteld over de oprichting en
de vele activiteiten die de reddingsbrigade. ’s Middags volgde een
wandel- en fietstocht voor senioren.

Om 18.00 uur begon het officiële
gedeelte voor alle leden. Wethouder
Anget Mestrom onthulde de nieuwe
naam Reddingsbrigade Peel en Maas.
Voor deze naam is bewust gekozen

omdat de brigade de laatste jaren
steeds meer het buitenwater met
haar leden opzoekt. Na de receptie
volgde een feestavond met barbecue
en entertainment.

01

nieuws

20
06

winkel&bedrijf 15

29
08
Adver torial

Germaine Steijn-Ebus is kinderverpleegkundige:

‘Een kind is heel puur
in zijn reacties’
Germaine Steijn-Ebus koos dertig jaar geleden na haar VWO-opleiding voor
Verpleegkunde. Haar stage op de Kinderafdeling beviel zo goed, dat ze zich ging specialiseren in de zorg voor de jonge patiënt.
“Elke dag kom ik weer wat anders tegen in
mijn werk. Een kind is heel puur in zijn reacties; deze openheid vind ik heel mooi. Om als
kinderverpleegkundige een bepaalde handeling bij een patiëntje te kunnen uitvoeren, is
vaak een hele andere benadering nodig dan
bij een volwassene. Als die benadering werkt,
geeft dat heel veel voldoening. Als kinderverpleegkundige heb je ook veel met ouders te

maken, want ouders en kind zijn niet los van
elkaar te zien. We werken samen aan het genezingsproces van een kind.” Door mijn deelname
in het AVB (Afvaardiging Verpleegkundige
Beroepsgroep) en kwaliteitsbewaking op andere
afdelingen van het ziekenhuis heb ik vaak
overleg en contact met collega’s van andere
afdelingen. Hierdoor blijf ik ook op de hoogte
van wat er in de rest van het ziekenhuis speelt.”

Er werken circa 1.000 verpleegkundigen bij VieCuri. Dag in dag uit zetten zij zich in voor de beste zorg voor de patiënt. De ene verpleegkundige is de andere niet: wat betreft
persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden, maar ook wat betreft opleiding. VieCuri is een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ), waar leren en werken hand in hand gaan.
Er zijn binnen het ziekenhuis tal van mogelijkheden om verder te groeien en de blik te verruimen. Benieuwd? Neem een kijkje op www.werkenbijviecuri.nl.

Cindy Wijnands-Scholtz, verpleegkundige op de Recovery

‘Dit werk geeft me
veel energie’
Na twee en een half jaar op de Recovery besloot verpleegkundige Cindy WijnandsScholtz een opleiding te gaan volgen voor pijnconsulent.
“In die rol volg ik de postoperatieve p
atiënt, wat mooi aansluit op mijn werk op
de Recovery. Ik zie ook mensen met chronische pijnklachten, bijvoorbeeld door kanker,
en acute pijnklachten, bijvoorbeeld na een
val. Ik breng de pijn in kaart en ga in gesprek
met de specialist over de mogelijkheden
voor medicatie of behandelingen.”
De leergierige vakvrouw houdt van het
contact met mensen in haar werk. “Je kunt
veel voor mensen betekenen in een kwetsbare fase van hun leven.” Naast haar drukke
werk was Cindy tot vorig jaar ook nog

bestuurslid van het Verpleegkundig Stafbestuur
(VSB). “Dit is als het ware de verbindende schakel tussen de verpleegkundigen en de Raad van
Bestuur van VieCuri. Het belangrijkste doel van
dit adviesorgaan is het stimuleren, ontwikkelen en borgen van de verpleegkundige kwaliteit. Vanwege mijn vervolgstudie heb ik nu een
stapje terug gedaan en neem ik deel aan de
Afvaardiging Verpleegkundige Beroepsgroep: dit
is dan weer de schakel tussen de verpleegkundigen en het bestuur van het VSB. Ja, ik neem veel
hooi op mijn vork, maar het geeft me ook veel
energie!”

Doe ook mee met het VieCuri Patiëntenpanel
VieCuri is onlangs gestart met een online panel om de inspraak van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij
het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Al 150 mensen hebben zich aangemeld. Ook interesse? Meld u aan via www.viecuri.nl/patientenpanel.
Iedereen kan deelnemen aan het
panel. Deelnemers wordt gemiddeld vier

keer per jaar per email gevraagd een
online vragenlijst over een bepaald

thema in te vullen. Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis.
VieCuri informeert deelnemers na elk panelonderzoek over de resultaten.
Duidelijke stem
Door te luisteren naar de ervaringen van
de inwoners van de regio, kan het ziekenhuis
werken aan betere dienstverlening.
“Met behulp van het panel geven we (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in en
rondom Venlo en Venray een duidelijke stem
in onze organisatie. We willen graag van de
patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”,
aldus bestuursvoorzitter Ankie van Rossum.
“Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en meedoen. Met de oprichting van het VieCuri Patientenpanel is een goede
stap gezet. De komende jaren zullen we op nog
meer manieren dankbaar gebruikmaken van de
ervaringen van onze patiënten en bezoekers.”

“We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden”,
aldus Huub Selen (Cliëntenraad) en Ankie van Rossum (Raad van Bestuur).

Wensenlijstje
De oprichting van het patiëntenpanel stond
hoog op het wensenlijstje van de Cliëntenraad
van VieCuri. Deze raad behartigt de gemeen-

schappelijke belangen van patiënten van
het ziekenhuis en adviseert het ziekenhuis
gevraagd en ongevraagd over onderwerpen
die voor patiënten van belang kunnen zijn.
Huub Selen, voorzitter van de Cliëntenraad:
“Wij zijn erg verheugd met het bereiken van
deze mijlpaal. Panelleden worden bevraagd
over uiteenlopende onderwerpen.
Denk aan vragen op het gebied van zorg
en behandeling, maar ook over onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij gebruiken de uitkomsten in onze adviezen aan het bestuur.
Door deel te nemen aan het patiëntenpanel
van VieCuri hebben inwoners daad werkelijk
invloed.”

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Sterke bezetting MIRU&HJS MVC TOP O-12 Toernooi
De veertiende editie van het MIRU&HJS MVC TOP Onder 12 Toernooi in Maasbree heeft een sterke internationale bezetting. In het kader van het 100-jarig bestaan van voetbalclub MVC’19, sterke deelnemers weten te strikken. Het evenement is op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.
jaar mee te doen om de eerste plaats.
Het deelnemersveld is compleet met
VVV Venlo en het Regioteam MVC’19,
die is samengesteld uit de grote
voetbaltalenten uit de gemeentes Horst
aan de Maas, Peel en Maas en Venlo.

Sané en Van Beek

Voor de eerste keer is Arsenal FC te
gast in Maasbree. Samen met Chelsea
FC, zullen zij de Premier League
vertegenwoordigen. Chelsea FC won de
laatste drie toernooien in Maasbree.
De Londenaren hebben al vijf maal dit
toernooi gewonnen. Ook een bekende
bij het toernooi is viervoudig winnaar
Bayer’04 Leverkusen uit Duitsland.
Net als de andere Duitse ploeg
Borussia Mönchengladbach wordt
Bayer’04 Leverkusen geroemd om haar

jeugdafdeling. Uit België komen de
jeugdige talenten van kampioen KRC
Genk in actie in Maasbree. Schotland is
vertegenwoordigd door Aberdeen.
Ook een aantal Nederlandse topdeelnemers zullen aanwezig zijn.
De Nederlandse top-4 is met haar
talenten aanwezig. PSV Eindhoven (2x)
en Feyenoord (1x) wisten ieder het
Maasbreese onder 12 Toernooi te
winnen. Ajax Amsterdam en AZ
Alkmaar hebben de ambities om dit

Vele voetbalsterren van nu zijn ooit
begonnen bij dit Maasbreese toernooi.
Bekendste namen zijn ongetwijfeld
Leroy Sané (Manchester City), Donny
van Beek (AFC Ajax), Mason Mount en
Tammy Abraham (beiden Chelsea FC).
Ook Tyrell Malacia (Feyenoord) en Cody
Gakpo (PSV) begonnen in Maasbree.
Ook het Vlaamse wielertalent Remco
Evenepoel heeft met PSV meegedaan
aan het Maasbreese toernooi.
Zondag 1 september is er de
mogelijkheid tot het maken van een
foto met de kampioensschaal van
AFC Ajax. Rond de middagpauze van
12.00 tot 14.00 uur heeft iedereen
de unieke kans om met Ajax recentste (grote)prijs op de foto te gaan.
Gedurende deze middagpauze zullen
de jongste talenten van MVC’19 JO7
demonstratiewedstrijden spelen. De
teams spelen om de felbegeerde wis-

selbeker. Verder zijn er prijzen voor
het sportiefste team van het toernooi,
de beste speler, de beste keeper en
de topscorer. Op zaterdag 31 augustus wordt het toernooi om 11.00 uur
officieel geopend. Vanaf 11.30 tot
16.00 uur zijn de poulewedstrijden.

Op zondag 1 september beginnen om
10.00 uur de poulewedstrijden. Na de
middagpauze worden de halve finales,
de plaatsingswedstrijden en de grote
finale gespeeld. Rond 16.30 uur is de
prijsuitreiking. Voor meer informatie,
kijk op www.mvctopd.nl

Amazones vallen
in de prijzen
Door: paardensportverenigingen Caprilli en De Cavaliers
Ruiters van PSV Caprilli en De Cavaliers deden van vrijdag 23 tot en
met zondag 25 augustus mee aan diverse wedstrijden en wisten prijzen
mee naar huis te nemen.
Ilse Steijvers van PSV De
Cavaliers Helden mocht deelnemen
aan de jeugdrubriek van het NK
Mennen te Oirschot. Met een dressuurproef op vrijdag, een marathon
op zaterdag en vaardigheid op zondag wist ze met Tess een bronzen
medaille te behalen in het samengesteld enkelspan L/M. Op vrijdag
nam clubgenoot Helma Cox deel aan
een dressuurwedstrijd te Someren
bij de Molenhorst en behaalde met
Emmerson een 3e prijs in de klasse
M2.
Op zondag nam Ellen Snijkers
met Marlyn deel aan een dressuurwedstrijd te Someren bij het Keelven
en wist hier de overwinning op haar
naam te zetten in de klasse D-B/L1/

L2. Anouk Neefs reisde af naar een
dressuurwedstrijd te Boxmeer met
Guess en wist hier in de klasse M2
2x de overwinning op haar naam te
zetten en ook Cynthia Louwers wist
twee keer de overwinning binnen te
halen met Ilian op de dressuurwedstrijd te Venray in de klasse L2.
Zaterdag maakte Gaby Versleijen
van PSV Caprilli met Maurik’s Iggy
Azalea haar debuut in de L1 op de
wedstrijd in Boxmeer. En met succes. Beide proeven wisten ze op hun
naam te zetten.
Zondag nam Iris Gülcher met
haar paard Barida deel aan de dressuurwedstrijd in Venray in de klasse
M1 en wist in de eerste proef de
tweede prijs te halen.

Uitwisseling

De Most levert meerdere prijswinnaars
Door: Jeu de Boulesvereniging De Most
De jaarlijkse uitwisseling van Jeu de Boulesvereniging De Most uit
Neerkant vond op woensdag 21 augustus plaats in Maasbree. Neerkant
leverde meerdere prijswinnaars.

Jeanie Manders, Leny Derix,
Burkhard Bischofs, Jan Vaessen.
In totaal waren dertien leden van
De Most aanwezig op het toernooi.
Er was vooraf besloten dat er drie
wedstrijden werden gespeeld van
maximaal 45 minuten en geen finale.
De stand na drie gespeelde wedstrijden bepaalde de vier prijswinnaars:
twee maal Neerkant en twee maal

Breetanque. In totaal waren er zeven
spelers met drie gewonnen wedstrijden. De prijswinnaars voor Neerkant
waren Leny Derix 3w. +35 (hoogste
score) en Jeanie Manders 3w. +29.
Voor Breetanque waren de prijswinnaars Burkhard Bischofs 3w. +34 en
Jan Vaessen 3w. +25.
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Drie podia Kermis Meijel
In de feesttent achter Café Parties tijdens de kermis in Meijel op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus en
zondag 1, maandag 2 en dinsdag 3 september treden dit jaar verschillende bands op. Onder meer Fragment en
dj Gerard Ekdom.

De kermis in Meijel heeft verschillende podia. De kermis wordt gestart
op vrijdag 30 augustus met
The Belgian Classics Jess Atmoz en
dj Francois vna Zino. De dj’s worden
bijgestaan door Gogo Girls. In Area 2,
café Parties, staat Hillbilly Hayride op
het podium.
De dag erna gaat het feest verder
in Area 1 met DJ Gerard Ekdom. Area 2
wordt het podium voor DJ Darkraver.
Op de zaterdag komt er nog een
podium bij. Area 3 wordt gevuld door
Het Flügel DJ Feestteam, DJ Otzi &

Gogo Girls.

Buitenmatinee
met dj’s
Zondag 1 september is het de
dag voor de sportfanaten. Formule 1
wordt getoond in Café Parties vanaf
15.10 uur. Aansluitend is er matinee
met live op het podium de rockact van
Network en DJ Fer. Deze zondagmiddag is er ook een buitenmatinee met
dj’s Walliezz en Twannie. In de avond
gaat het programma verder met Het

Foute Uur van Qmusic. Daarna volgt er
een optreden van volkszanger Zwarte
Jannes.
Op de een na laatste dag wordt er
begonnen met een opritmatinee met
dj’s Roy en Twannie. Dj trio Buren van
de Brandweer staan op de maandagavond op het podium in de feesttent.
Het voorprogramma is het Neerkantse
dj-duo La Fiesta Mania + MC. Dinsdag
wordt Meijel kermis afgesloten met de
band Fragment. De feesttent is iedere
avond vanaf 21.00 uur geopend.
(Foto: Fragment)

Burgemeester huldigt
OLS-winnaar
Namens de gemeente Peel en Maas huldigde burgemeester Wilma Delissen op zaterdag 24 augustus
schutterij St. Willibrordus.

Bij het clubgebouw aan de
Nederweerterdijk werd de viering
van de OLS-overwinning nog eens
dunnetjes overgedaan, samen met
het college van B&W, raadsleden
en natuurlijk leden van de schut-

terij en hun familie. De schutters
Cindy en Huub Lemmen, Lilian en
Tanicha van de Kruijs, Nienke de
Bruin, Mark Stemkens en buksmeester Toon van Heugten ontvingen
een onderscheiding en een oorkonde

van `de burgemeester. Voor de
schutterij als geheel was er ook een
oorkonde voor het winnen van d’n
Um, bovendien werd symbolisch een
vat bier overgedragen.
(Foto: Jordy Strijbos)

ADVERTENTIE W E E K
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Agenda t/m 5 september 2019
vr
30
08

Kermis Meijel
(t/m 3 september)

Muziek onder de Toren met
Seniorenorkest Horst a/d Maas

Locatie: Kerkstraat 1, Meijel

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

za
31
08

Repair café

Muziek onder de Toren met Die
Rübensammler Leunen e.o.

Bijeenkomst oudercontactgroep
Ietsje Anders Peel en Maas

Tijd: 15.45 - 17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Organisatie: Ietsje Anders Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 09.30 – 11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie/Durnééve, Meijel

Oud-ijzerinzameling
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Organisatie: fanfare Eendracht
Locatie: parkeerplaats Sprunklaan Baarlo

di
03
09

Opening Puur Kindercoach
Tijd: 12.30 - 15.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl, Panningen

wo
04
09

Rond de Bijbelse Lezingen
Tijd: 19.30 - 20.30 uur
Organisatie: Parochiecentrum Panningen
Locatie: oefenruimte kerk Panningen

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

Dansmatinee Baarlo
Dorpsontmoeting De Engelbewaarder organiseert op dinsdag 17 september een muzikale ontmoetingsmiddag voor de Baarlose senioren.
Dit doen ze in samenwerking met KBO Baarlo in Zaal Habets in Baarlo.
Het dansmatinee dat vroeger
tijdens de Baarlose kermis plaatsvond, wordt een nieuw leven ingeblazen. Afgelopen jaren organiseerde
De Engelbewaarder Oppe Kermis.
Dit jaar hebben zij een nieuwe locatie gevonden. Muziek wordt tijdens

deze activiteit verzorgd door Orkest
Jersey en een echte dansvloer mag bij
dit soort activiteiten niet ontbreken.
Vanaf 13.30 uur is Zaal Habets geopend
en vanaf 14.00 uur kan er gedanst worden. Meer informatie is te vinden bij
het VVV-kantoor in Baarlo.

Beginnerscursus
Bridgeclub Meijel
Bridgeclub Meijel start in september met een cursus voor beginnende
bridgers. De lessen worden gegeven in het Oranje Hotel in het clublokaal
van Bridgeclub Meijel.
Tijdens de cursus worden de
regels van het bridgen stap voor stap
uitgelegd. De cursus bestaat uit twaalf
lessen van elk twee uur en wordt
gegeven door een NBB (Nederlandse
Bridgebond) gediplomeerde bridgedocent. Deelnemers kunnen na afloop
van de cursus nog drie maanden gra-

tis op de clubavond van bridgeclub
Meijel het spelen verder ontwikkelen.
Afhankelijk van de voorkeur van
de meeste deelnemers wordt deze
cursus op een middag of avond gegeven. Opgeven kan tot 9 september
bij Ans Peeters via 06 30 07 97 20 of
bridgeclubmeijel@gmail.com

Septemberwandeling
Stichting Wandelen in Baarlo organisatie op zondag 1 september de vijftiende editie van het wandelevenement de Septemberwandeling. Er worden
routes gelopen van 5 tot 25 kilometer. De startlocatie is GMB in Baarlo.
Dit jaar is de wandeltocht in een
speciaal 800 jaar Baarlo-jasje gestoken. De route gaat langs zes kunstwerken die speciaal voor het jubileumjaar
zijn gemaakt. Wandelaars komen
onder meer langs de dorpskern van
Baarlo, de wasplaats, de watermolen,

en het kasteel met parkbos. De langste
route loopt even over Hout-Blericks
grondgebied. Alle afstanden starten
vanaf 07.30 uur en duren tot ongeveer
17.00 uur. Voor meer informatie,
bel naar Piet van Cauwenberghe:
06 40 20 00 60 of 077 477 12 19.

Hoës van Bree begint
met Open Inloop
In samenwerking met een aantal inwoners van Maasbree start Dorps
ontmoeting Hoës an Bree vanaf dinsdag 3 september met een Open Inloop.
Deze wordt elke week op dinsdag- en donderdagochtend gehouden.
Tijdens de Open Inloop treffen
geïnteresseerden elkaar om zomaar
een praatje te maken, de krant
te lezen of een spelletje te doen.
Dinsdag 3 september is de eerste

activiteit. Deze dag start om 10.00
uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.
De Open Inloop wordt gehouden in
de foyer van het Hoës van Bree in
Maasbree.
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Vincentiusparochies
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 1 september
H. Mis 09.30 uur t.i.v. Ben Theunissen
(jaardienst).
Woensdag 4 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie.
Kledinginzameling Beringe:
Op maandag 2 september is de volgende inzameling van (bruikbare)
kleding, schoenen, dekens, gordijnen
en knuffels. De dichtgebonden zakken kunt u afgeven op het kerkplein
van 13.30 tot 14.30 uur en van 17.00
tot 18.00 uur. Ons team staat klaar
om u te helpen bij het uitladen. Ook
kunt u de zakken iedere dag, wanneer het u uitkomt, voor de garagedeur achter de pastorie (Aan de
Muele) plaatsen. Kunt u het niet zelf
brengen: bel dan 3076521 en alles
wordt bij u opgehaald. B.V.D.

Cluster MKBE

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 1 september
Geen H. Mis
Zondag 8 september
H. Mis 11.00 uur

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 31 augustus
H.Mis 19.00 uur t.i.v. uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
T 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 1 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. lev.
en overl. fam. Rooyakkers-NeessenDriessen; Nico van der Horst en overl.

An, Truus en Jac Pennings, 6 Weken
dienst Mart Fonteijn.

fam. van der Horst-Evers-Goldenbeld
(jaardienst)
Vrijdag 6 september
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust
Misintenties NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
T 077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 31 augustus
Geen H. Mis.
Zaterdag 7 september
Geen Mis vw clusterfeest. Wel op 14
september

Parochie Meijel
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 29 augustus
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.

Kessels met de doop van jullie dochter
Maud en aan de Fam. Maessen met de
doop van hun zoon Zev.

Parochie Maasbree

Parochie Kessel

Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4 T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 1 september
11.00 uur: Zang herenkoor
Lectoren: Mevr. Seanne Senden , Dhr.
Jaques Bouten
Intenties: Pertronella Vaessen.
Maria Peeters en overleden familie
Peeters-Hermans-Haenen. Overleden
ouders Gerardus van der Sterren en
Clara Fischer en zoon Piet. Jaardienst
Louisa Verheijen en Anna Verheijen.
Overleden ouders Pennings-Janssen,

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 31 augustus
19.15 uur Mevr. Jo Jacobs-Stappers.
Voor de zieken.
Woensdag 4 september
9.00 uur Voor de zieken van de parochie.
Zaterdag 7 september
19.15 uur Jrd. Willem Silvrants, Maria
Silvrants – Vestjens. Jo Silvrants en
Louis Silvrants.
Mededelingen
Onze gelukwensen aan de Familie

Parochie Baarlo

Yoga? Heel flexibel bij Lekker Laeve!
Aerial-Yin-Hatha-Power: kom proeven!
Kijk op www.lekkerlaeve.nl

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.

Vitale 69-jarige man zoekt baan als
chauffeur icm magazijnwerk omg.
Baarlo. Reacties 06 33 00 46 93.

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK
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

Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 31 augustus
17.00 uur Gebedsviering in verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 1 september
9.30 uur H. Mis: Zang: Herenkoor.
Jaardienst Herman Seegers en Maria
Peeters-Smeets en de overledenen
van de familie.
Jaardienst Harry Smeets en tevens
verjaardag en voor overleden

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, tafels enz Ook overjarige
tuinhuisjes. Obelisk Rozenobel 12
Beringe vrij 9.00 -17.00 zat 9.00 -16.00
uur of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
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.
Mindfulness meditatie lessen,
om de 2 weken op woensdagav. van
19.30-20.30 uur te Panningen. www.
mindfulnesscentrumpanningen.nl / T: 06
13 74 75 29. E: MFCentrumP@gmail.com
Nieuwe oogst appels, peren en
pruimen nu bij Fruitbedrijf Kessels,
Beekstraat 70, Panningen.
Huurwoning gezocht omgeving
Helden. Tel. 06 50 64 00 31.
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Aansluitend: Stille Aanbidding
Zondag 1 september
H. Mis 11.00 uur met herenkoor
t.i.v. Jo Relou-v. Stiphout (coll); Mia
Thijssen-Hunnekens (coll); Math
Dortant (geboortedag/coll) en Door
Dortant-Ghielen; Harrie Gielens, Truus
Gielens-Maessen en Ton Gielens; uit
dankbaarheid
Maandag 2 september
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 3 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen.
Donderdag 5 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: 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 29 augustus
Géén H. Mis
Vrijdag 30 augustus
Géén H. Mis

ouders Meerts-Pouwels en voor
Josephina Meerts.
Donderdag 5 september
8.30 uur H. Mis. Zang: Herenkoor.
Zaterdag 7 september
16.00 uur H. Mis vanwege Ziekendag
Zonnebloem.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 1 september
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 8 september
9.30 uur Voor de parochie.
Mededelingen
Familie Brummans heel veel sterkte
met het overlijden van U Echtgenote.
Moeder, en Oma

Zaterdag 31 augustus
H. Mis 19.00 uur - gemengd koor t.i.v.
al onze parochianen
Extra collecte misboekjes
Zondag 1 september
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 3 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 4 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Rond de Bijbelse Lezingen: 19.30 uur
in de ontmoetingsruimte van de kerk
Donderdag 5 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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

14 en 15 sept vind de 69 ste
fancy-fair plaats in en rond ‘’ ut
gemeinsjapshoes’’ in Kessel-Eik.

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

Cursus Klik & Tik
bieb Panningen
De bibliotheek in Panningen ondersteunt mensen die wegwijs
willen worden op het internet met de cursus Klik & Tik. Elke maandagochtend kunnen belangstellenden tussen 10.00 en 11.30 uur gratis
oefenen onder begeleiding.
Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven.
Tweedehands koopjes, informatie
van de overheid, belastingaangifte
doen, een reis boeken, bankzaken
regelen, dat gaat bijna allemaal
online. Wie het moeilijk vindt zijn
weg te vinden op het internet kan
terecht bij Bibliotheek Panningen.
Deze cursus helpt mensen beter

gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer en tablet.
Klik & Tik bestaat uit drie delen: de
basis (over typen, klikken en websites bekijken), het internet op (over
e-mailen, downloaden en browsers)
en samen op het web (over sociale
netwerken, links en weblogs).
Kijk voor meer informatie op
www.klikentik.nl

êêêê

Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Trent
Keuken Trent is hier uitgevoerd
in een compacte hoekopstelling, heel
vriendelijk geprijsd maar wel volledig
ingericht. Afgewerkt met supermatte
fronten en inclusief design afzuigkap zodat deze nieuwe keuken
een modern geheel vormt.

WIN EEN GEVULDE
KOELKAST!
In je nieuwe keuken is het waarschijnlijk het enige dat nog mist: een goedgevulde koelkast.
Omdat Superkeukens je graag alle zorgen ontneemt, maak je daarom nu kans op een
koelkast met inhoud! Zo kun jij meteen aan de slag in je nieuwe keuken. Het enige dat je hoeft
te doen is naar jouw dichtstbijzijnde Superkeukens vestiging te gaan en een keuken te kopen.
Op die manier maak je automatisch kans om te winnen. Kom dus snel langs!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

www.superkeukens.nl

SUPERKEUKENS IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!

8,5

