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Toekomstige sterren
PSV is de winnaar van de veertiende editie van het MIRU&HJS MVC Top Onder 12 toernooi, georganiseerd door voetbalvereniging MVC’19 uit Maasbree. Top jeugdteams
uit Engeland, Duitsland, België, Schotland en Nederland streden om de hoogste eer. PSV versloeg Borussia Mönchengladbach met 1-0 in de finale. Ajax werd derde, dat
Chelsea FC in een spannende wedstrijd met 4-3 versloeg. Een verrassing was het MVC’19 Regioteam. In de poule werd een knappe vierde plek behaald, waarna de strijd om
de zevende plaats tegen AZ met 4-0 verloren werd. De behaalde achtste plek mag als een mooie presentatie bestempeld worden, waarmee de Maasbreese jeugd zich de
toekomstige sterren toonden. (Door: Voetbalvereniging MVC’19)

Al het geld verdampt

Jesse uit Maasbree klaagt Dream or Donate aan
Via Dream or Donate haalden Jesse Muijsenberg en Leanne Brummans geld op om deel te kunnen nemen
aan het EK twirling in Italië. Maar plotseling was de website uit de lucht en daarmee leek al het geld verdampt.
Samen met andere gedupeerden in Nederland klaagt Jesse de internetondernemer aan.
Eind mei was het nog feest in
huize Muijsenberg in Maasbree. Jesse
(21) van majorettengroep Younique
wist zich als soliste in de senio
rencategorie van de Nederlandse
Kampioenschappen show twirl in
Hoofddorp voor een EK-plek in Italië
te kwalificeren.
En ook in Meijel bij de familie
Brummans werd gevierd dat Leanne
(11) in oktober in Italië mag strijden
voor een Europese titel, maar dan
als soliste in de categorie solo show

twirl pre-teen. Een unieke kans, maar
een kostbare onderneming. Al met al
kunnen de kosten van de reis oplo
pen tot zo’n duizend euro. Om de
reis te bekostigen, begonnen beiden
een crowdfundingsactie via Dream or
Donate. Jesse had als doel 625 euro
op te halen, de teller stond zelfs al op
645 euro toen de site ineens uit de
lucht was.
De eigenaar van de website die
zich Broer Rasta noemt, stelt dat zijn
website gehackt is en dat er nog

40.000 tot 50.000 euro overgemaakt
moet worden naar de gedupeerden.
Sjouke Faber uit Heerenveen, een van
de gedupeerden die de schade aan
het inventariseren is, schat dat de
schade al zo’n drie ton beloopt.

Vertrouwen politie
Broer Rasta is de ondernemer
Robert-Jan Mastenbroek (29) uit
Witharen, Overijsel. Zelf zegt hij geen
aangifte te hebben gedaan omdat hij
geen vertrouwen heeft in de politie.

Dit gaat er bij Jesse niet in, zij gaat dus
wel degelijk aangifte doen.

‘Gaat om principe’
Leanne Brummans uit Meijel is
er slechts 15 euro bij ingeschoten.
“We waren wat laat begonnen met die
actie”, vertelt vader Eric Brummans.
“Achteraf is dat dus helemaal niet zo
erg.” Hij is zich nog aan het beraden
over het doen van aangifte. “Ik moet
even bekijken waar ik dan terecht
moet. Het is jammer van die 15 euro,
maar daar hoeven we dat niet voor te
doen. Het gaat om het principe. Als we
aangifte doen, dan is dat voor anderen
die er meer bij zijn ingeschoten, zoals

Jesse uit Maasbree.”
Jesse gaat evengoed wel naar
Italië. Het is jammer van het geld,
maar ze voelt zich vooral ontzet
tend bezwaard tegenover iedereen
die gedoneerd heeft. Het ging dan
vooral om familie en vrienden.
In totaal waren het 59 personen.
Deze hebben allemaal een betaalbe
wijs ontvangen, Jesse is deze nu aan
het verzamelen. “Van vijf of zes heb
ben we nog geen bewijs. Maar van
580 van de 645 euro kunnen we
hard maken dat die ook daadwerke
lijk betaald zijn.”
Lees verder op pagina 05
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Opruimactie

World Cleanup Day zoekt aanpakkers
De World Cleanup Day, de grootste opruimactie ter wereld, gaat niet
aan Peel en Maas voorbij. Peel en Maas Schoon wil op zaterdag 21 september zoveel mogelijk afval inzamelen en hoopt daarom op zoveel mogelijk
vrijwilligers.
Peel en Maas Schoon zet tijdens de
World Cleanup Day in op twee the
ma’s: Natuur en Volume. “We gaan de
natuurgebieden in, maar ook naar
plekken waar veel afval ligt, met
name de provinciale wegen”, licht Rob
Custers, een van de organisatoren toe.
“Dat zijn de gebieden die we met de
Opschoonweek in maart niet hebben
bereikt. Toen zijn we dichter bij de
dorpskernen gebleven.” Tijdens deze
Opschoonweek deed van elk dorp één
vereniging mee. Dit leverde 360 vrij
willigers op, die in totaal 480 zakken
vulden.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.
Oplage 19.275 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl
Marc van der Sterren en
Inge Versleijen
Redactionele bijdragen
Robert Hesen, Lisa Osinga en
Lieke Stevens
Fotografie
Jordy Strijbos
Jac Willekens

Tijdens deze World Cleanup Day
in Peel en Maas worden geen vereni
gingen ingeschakeld, dus het aantal
vrijwilligers is dit keer niet zo hoog,
verwacht Rob. Wel hoopt hij op een
hoger aantal deelnemers dan tijdens
de World Cleanup Day 2018 in septem
ber. Met veertig deelnemers werden
toen tachtig vuilniszakken gevuld.
Voor Peel en Maas Schoon was dit de
eerste actie. Dit jaar verwacht hij dat
op zijn minst 150 vrijwilligers komen
helpen.

Zwerfaval
De hoeveelheid zwerfafval in
Nederland blijft stijgen, ondanks
toenemende inspanning van
gemeentes en vrijwilligers. De helft
van het zwerfafval bestaat uit
drankverpakkingen. Rob verheugt
zich daarom in de maatregelen zoals
het verbod op bepaalde verpakkin
gen en het verplichten van sta
tiegeld die landelijke en Europese
overheden hebben aangekondigd.
“Bij het zwerfafval zitten nauwe

Kim Joosten en Rob Custers van Peel en Maas Schoon bij rotonde
Halfweg Koningslust. (Foto: Piet Wijnen, Peel en Maas Schoon)
lijks statiegeldflessen.” Dit is dus de
oplossing, vindt Rob. Dat blijkt ook
uit ervaringen in Duitsland. “Met wat
geluk vermindert de hoeveelheid
afval de komende jaren dus aan

zienlijk, maar ook dan hebben we
nog genoeg op te ruimen. De andere
helft van het afval bestaat immers
niet uit drankverpakkingen. En er
ligt nog zoveel.”

Kijk voor meer informatie over
locaties en tijden van de World
Cleanup Day op 21 september op
www.peelenmaasschoon.nl of meld je
aan via contact@peelenmaasschoon.nl

Lucas Colbers genomineerd voor
Nationale Kinderprijs
Op het hoofdkantoor van het V-fonds in Utrecht ontving Lucas Colbers (14) uit Panningen vrijdag 30 augustus
een nominatie voor de Cees de Veer Kinderprijs. De prijs wordt uitgereikt aan kinderen of jongeren die de wereld
mooier maken.

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl
Frank Erren
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17
5961 PV Horst

T 077 477 25 71

WWW.G-HELDENS.NL

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

Lucas Colbers uit Panningen met luitenant-generaal buiten dienst en oud-voorzitter
van het V-fonds Cees van der Veer en staatssecretaris van Defensie Barbara Visser
Lucas Colbers behoorde tot de tien
genomineerden die kans maakten
op de prijs, die geïnitieerd is door en
vernoemd is naar Cees de Veer, luite
nant-generaal buiten dienst en oudvoorzitter van het nationaal fonds voor
Vrijheid, Vrede en Veteranen, kortweg:
het V-fonds.
De prijs ging naar Sofie Neziri (10)
uit het Friese Hurdegaryp die weke
lijks komt praten en spelletjes doen
met ouderen om hun eenzaamheid te
verdrijven.

Staatssecretaris van Defensie,
Barbara Visser, mocht de prijs uit
reiken. Hoewel Lucas naast de prijs
greep, staken zowel De Veer als
Visser hun bewondering voor Lucas’
inzet om de verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog levend te houden niet
onder stoelen of banken. Ondanks dat
hij de prijs niet heeft mogen ontvan
gen, vertelde De Veer dat Lucas nog
veel voor het V-fonds kan betekenen.
Lucas is vrijwilliger bij‘ Lest We Forget’,
waar hij schoolkinderen rondleidt in

een nagebouwd militair geallieerd
kampement en hij is actief binnen
het Nationaal Comité 4 en 5 mei in
Panningen. Daarnaast interviewt hij
mensen die bijzondere verhalen uit of
over de Tweede Wereldoorlog hebben
en is hij actief binnen ‘Deel je verhaal’,
met het thema 75 jaar bevrijding.
Lucas herschrijft deze herinneringen
tot verhalen voor de jeugd van 10 tot
12 jaar. Op zijn website
www.whiskeyalfaromeo.nl zijn deze
verhalen terug te lezen.

Neerseweg 90, 5988 DA Helden
reserveringen@debelaeving.nl

www.debelaeving.nl

nu

€10,Slaapzakken
wassen
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl
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Weer in Peel
en Maas

BNI Panningen
gelanceerd
Sinds enkele weken is BNI Panningen gestart. Een internationaal
netwerk waar ook lokale ondernemers hun voordeel mee kunnen doen.

Peters Bouw en Onderhoud is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en (zorg)instellingen. Onze aanpak
draait om waarde creëren, kwaliteit staat voorop. We bouwen op een stevig fundament van jarenlange ervaring en een team betrokken, vakbekwame medewerkers en
vaste partners.

www.petersbno.nl

Als we omhoog kijken zien we deze week
typisch Hollandse luchten. Op deze foto zien we
de zogenaamde Cumuluswolken. Soms pakken
ze zich meer samen en zijn ze donkerder.
Meestal laten ze zich zien op momenten dat de
atmosfeer nog enigszins stabiel is, zoals op
deze foto, gemaakt op de Deinderik in Helden.
De boom wordt duidelijk bespeeld door de wind
die een wisselvallige periode inluidt, waarin
regelmatig regenzones of felle buien passeren.
Storingen vanaf de Atlantische Oceaan krijgen
nu meer ruimte en de wind komt uit richtingen
tussen zuidwest en noordwest. Dit heet een
westcirculatie. Zo gauw de invloed van de hoge
druk voorbij is, komt er een aaneengesloten
regengebied. (Foto: Nicky de Bruijn)

Voor onze vestiging in Horst zijn we op zoek naar een:

PROJECTLEIDER ONDERHOUD
Of het nu gaat om herstelwerkzaamheden, een interne verbouwing, een aanbouw of uitbreiding, als projectleider onderhoud ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van projecten
vanaf opname tot en met realisatie. Meestal gaat het om utiliteitswerken voor opdrachtgevers
waarmee we een jarenlange relatie hebben, een deel is woningbouw gerelateerd. In alle
gevallen werk je samen met ervaren timmerlieden, die hun vak verstaan.
Zoek je afwisseling in projecten, die je van begin tot eind begeleidt? Een bedrijf dat vertrouwd
is in de regio en de cultuur heeft van een familiebedrijf? Een professionele werkomgeving
waar volop ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling? Ben je woonachtig in
de regio en heb je ervaring in een vergelijkbare rol?
Stuur dan je cv en korte motivatie naar mco@petersbno.nl t.a.v. Marjolijne Coenradi
Netwerken volgens BNI,
met rechts Harry van Dreumel

Meer informatie?
077 398 40 96 of 06 52 40 51 21

Elke dinsdagochtend is het al
vroeg druk bij Mr. & Mrs. in
Panningen. Tussen 6.45 en 8.30 uur
komen de leden van BNI-Panningen
bij elkaar om te netwerken. Er is met
opzet gekozen voor deze ochtendlijke
uren, “want dan wordt de zakelijke
agenda niet belast”, licht Harry van
Dreumel (op de foto rechts) toe.
BNI staat voor Business Network
International. Het betreft dus een
internationaal netwerk van onderne
mers. En er zijn nogal wat bedrijven
in de regio die internationaal opere
ren, stelt Van Dreumel.
Behalve internationaal is het
tevens een manier van netwerken
die ook op lokaal vlak kan worden
toegepast. Sterker nog: “het is de
meest efficiënte vorm van netwer
ken”, aldus Van Dreumel. Netwerken
volgens de methode van BNI ver
loopt via een aanbevelingsgesprek.
Van Dreumel legt uit: “Als ik bij een

bedrijf binnen wil komen, en ik kom
iemand van dat bedrijf tegen op het
voetbalveld, dan vraag ik hem of
hij een gesprek wil regelen. Op die
manier heb ik een voorsprong.”
Het gaat hier elke dinsdagoch
tend om netwerken, maar ook om
persoonlijke groei. Er zijn trainingen,
ontwikkeld door BNI, die gaan over
netwerken, maar ook over presen
tatie.
Momenteel telt BNI ongeveer
twintig leden. Ze organiseren ook
bedrijfsbezoeken bij elkaar en geven
bedrijfspresentaties.
Elke week komen er bovendien
zo’n twintig gasten, zodat er elke
dinsdagochtend een gezelschap van
zo’n veertig personen zit. “We leren
elkaar door en door kennen. Dat
versterkt het netwerk. Als jij zegt: ik
zoek een dakdekker, dan heb ik er al
één voor je. Want hier kom ik er elke
dag een tegen.”
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Soms is ‘t beater iets moeis te verleeze
Beater verleeze dan det ge ‘t noeit het gehad.
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze pap,
schoonvader en opa. Wij hebben hem mogen begeleiden
in zijn laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor
hem te mogen doen.

Bert Verhaegh

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.
Helden: Els en Jan
Maurice
Natascha en Roland, Alicia, Iza, Juna
Anita en Paul, Dylan, Aaron, Finn
Frank en Marly
René
Panningen: Henk en Marian †
Dennis
Janine en Mark
Blerick: Anita en Ger
Angelo

‘Goed eten en
adem halen’
Om 100 jaar te worden, moet je goed eten en adem halen, zegt
Lies van den Beuken, geboren en getogen in Panningen. “En gewoon
gezond blijven”, zegt ze. “Maar dat is niet iedereen gegeven.” Zelf is
ze haar hele leven gezond gebleven, “ik was wel eens ziek, maar
nooit ernstig.” En ook op haar oude dag heeft ze over haar gezondheid niet te klagen.

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Familie Verhaegh
Familie Lenders
Sint Jozef Wonen en zorg, Meijel.
Correspondentieadres:
Koetsiersweg 17, 5988 CN Helden
Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden in besloten kring.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Sint
Jozef Wonen en Zorg te Meijel voor de liefdevolle verzorging.

Wilma, bedankt. Het gaat je goed wherever you are...

Wilma van den Beuken - Geurts
echtgenote van

Ley van den Beuken
* Grashoek, 30 mei 1956

† L’Estartit (Spanje), 25 augustus 2019

Ley
Daphne & Marco, Boet
Django & Kristel, Saake, Foof, Dijn &
Jaco & Kasia, Lena & Filip
Mano & Roelie, Fien
Duane
Familie Van den Beuken
Fleurkesweg 3, 5981 NT Panningen

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

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

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

De crematie zal op zaterdag 7 september om 11.00 uur
in besloten kring plaatsvinden.

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

Yvan
Geboren 21 augustus 2019
Zoon van
Martijn en Peggy Koot-Huijs
Rabouw 19
5988 JZ Helden

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

Die neef heet Leo van den
Beuken. Hun dochter Cindy is
getrouwd met Thijs van de Vorst.
Hun kind, Fenna van de Vorst is hon
derd jaar jonger. Dat verschil van hon
derd jaar vindt Lies van den Beuken
wel bijzonder. “Ik hoop maar dat ze
gezond mag blijven.”

Dorpsbijeenkomst
Maasbree verplaatst
De dorpsbijeenkomst van woensdag 4 september in Maasbree
wordt verplaatst naar woensdag 9 oktober.

Wij willen haar leven herdenken op zaterdag 7 september
om 14.30 uur in zaal Leanzo, Helenaveenseweg 5 te Grashoek.
Vanaf 14.00 uur zijn jullie van harte welkom.

In juni werd ze honderd, op
zaterdag 31 augustus mocht ze haar
achternichtje Fenna van de Vorst
vasthouden. “Een foto van vier gene
raties kan niet, want ik heb zelf geen
kinderen. En het is niet eens familie
van mijn kant. Het is de kleindochter
van een neef van mij.”

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

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

Yoga? Heel flexibel bij Lekker Laeve!
Aerial-Yin-Hatha-Power: kom proeven!
Kijk op www.lekkerlaeve.nl
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm, versterkt het
afweersysteem. Info: www.
praktijkgerhegger.nl Ook verkrijgbaar
bij natuurwinkels in Horst.

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

Bolchrysanten te koop! Maandag
t/m vrijdag vanaf 13.00 uur. Za vanaf
9.00 uur. Kwekerij Janssen-Görtz,
Sevenumsedijk 12 te Koningslust.

Mooi apt. met front. zeezicht
in Los Cristianos/Tenerife met Sat. t.v.
€ 40,- p.dag bij 2 pers. € 50,bij 3-4 pers. Info 06 48 42 59 42.

Voor o.a. verse snijbonen en
snoep- en soeptomaten naar Thijs
Huys, Langstraat 64 Horst-Hegelsom,
tel. 077 398 35 52.

Dorpslab organiseert deze
bijeenkomst voor alle inwoners,
samen met Rabobank Peel, Maas
en Leudal en het Dorpsoverleg
Maasbree om te brainstormen

Op zoek naar professioneel kleuren/of interieuradvies?
Jacqueline Janssen van Sfeer en
kleur@home werkt graag samen
met u aan de plek waar u zich thuis
voelt. Voor meer informatie
www.sfeerenkleur.nu of bel Jacqueline:
06 29 36 38 77.
Hortensia’s (heel veel srt.),
vlinderstruik, rhodo, azalea, viburnum
e.a. heesters (ook op stam), grassen,
bodembedekkers, buxusvervangers,
vaste planten. Info: www.veldtuinplanten.nl of 06 40 32 71 08. Open
za. 9.30-16.30 uur. Oude Heldenseweg
(naast 13 a) in Maasbree.

over het Maasbree van nu en
later. De bijeenkomst begint om
19.30u bij Hoës van Bree.
Ga voor meer info naar
www.maasbree.nl

Lampe Berger zuivert, reinigt en
parfumeert uw interieur.
Actie: elke 2e huisparfum 500ml voor
slechts € 9,95! Lenders Wonen - Markt
99 - Panningen - 077-307 79 38.
Attentie! Ma-di 9 en 10 sept.
extra koopavond start herfst-/
winterseizoen! Shop de leukste eerste
items! Quasimode kids, Hoofdstraat 23
Horst. tweedehands merkkleding.
Nieuwe openingstijden wo-vrij 10.00
tot 17.00! Tot ziens.
Hulp bij pc/laptop problemen,
upgrades of een (game) pc op
maat. Paul Dekkers - 06 83 01 10 81.
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Officieel startsein

Open brengt jeugd
zorgaanbieders samen
Het officiële startsein voor het samenwerkingsverband Open werd op dinsdag 3 september gegeven in het
gemeenschapshuis in Kepèl in Panningen. Op basis van een gedeelde visie in de verschillende fases van de
behandeling werken verschillende jeugdzorgaanbieders samen.

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

bedrag
per week

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Zes aanbieders van Jeugdzorg
waren op zoek naar een gezamen
lijk aanbod voor jeugdigen en hun
gezin, wanneer het gaat om het
ervaren van onveiligheid, een pro
blematisch verlopen hechtingsge
schiedenis en trauma.

Samen werken aan
basisvertrouwen
Kijkend vanuit de gedeelde visie
van Basic Trust, maar werkend met
de eigen expertise, geven Puur kin
dercoach (Cecile Delmée en Chantal
Wilms), Auke Beeldende therapie
(Auke van de Kerkhof), Basic Trust

(Marian Sijben, Sandra Loijen en
Hans van der Ham) inhoud aan deze
trajecten. Resultaat is het samenwerkingsverband Open. Wethouder
Hermans van Jeugd, Participatie en
Cultuur onthulde het nieuwe logo
van Open. Dit vormde de opmaat
voor een kleine optocht naar de
Kerkstraat 11, waar de aanwezigen
uitgenodigd waren om persoonlijk
een kijkje te komen nemen in de
nieuwe praktijkruimtes.
Eerst gaf Hans van der Ham van
uit de Basic Trust-visie op heldere
wijze inzichtelijk hoe de thema’s
hechting, trauma en dissociatie met
elkaar verbonden zijn. De negatieve

effecten op de ontwikkeling van
kin-deren en gezinnen werkt door
op meerdere functiegebieden: bij
het spelen, leren en in relaties met
andere kinderen, op meerdere plek
ken zoals thuis, vrije tijd, school en
werk.

Samenhang en
complexiteit
In zijn betoog pleitte Van der
Ham voor een behandeling waarin
recht gedaan wordt aan deze
samenhang en complexiteit. Iets
waar ook samenwerkingsverband
Open een rol in wil spelen.

Vervolg voorpagina

Jesse uit Maasbree klaagt
Dream or Donate aan
Bovendien heeft ze via het
geheugen van Google een printscreen
kunnen maken van het volledige
bedrag. Dit heeft ze ook neergelegd
bij Faber uit Heerenveen die zelf voor
10.300 euro het schip in is gegaan.
Zijn vrouw is uitbehandeld MS-patiënt
en heeft 60.000 euro nodig voor een
behandeling in het buitenland.

Kwestie van
leven of dood
“Voor ons is het erg vervelend.
Ik hoop nog een centje te krijgen
voor de reis naar Italië. Maar de
echte gedupeerden zijn dit soort
mensen. Voor hen is het een kwestie
van leven of dood.”
Het is voor iedereen die haar

gesteund hebben, dat ze mede gaat
procederen. Het is voor het bedrag
dat ze hoopt terug te krijgen, maar
vooral voor getroffenen als de fami
lie Faber dat ze afgelopen maandag
naar Amsterdam ging voor een over
leg met de advocaat.
Daar waren 25 tot 30 andere
gedupeerden, vertelt Jesse. Of de
gedupeerden het geld terugkrijgen
ligt helemaal aan Mastenbroek, de
eigenaar van de crowdfundings
site. “Het is onduidelijk of hij het
geld heeft. Ja, hij heeft een villa en
een dure auto, maar we weten nog
niet hoeveel hypotheek er op die
villa zit en of de auto is afbetaald.”
Het onderzoek loopt, het kan nog
een langdurige kwestie worden.
Mastenbroek heeft gezegd

dat hij het geld gaat terugbetalen.
“Maar niemand weet of hij niet stie
kem het geld aan het wegsluizen is”,
stelt Jesse. Mastenbroek was immers
al voordat de website uit de lucht
was spullen aan het verkopen via
Marktplaats, waaronder dure bron
zen beelden en een sportauto.

‘Strafrechtelijk is het
allemaal heel lastig’
Jesse vreest dat Mastenbroek
ineens uit Nederland kan zijn ver
dwenen. “Het is blijkbaar moeilijk
hem als verdachte aan te mer
ken en zo lang hij niet verdacht is
kan niemand hem tegenhouden.
Strafrechtelijk is het allemaal heel
lastig.”

ADVERTENTIE W E E K
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15 VRAGEN

aan
Femke Lamberts

Concert
Ik ben ongeveer twee
weken geleden naar een
concert van Ariana Grande
geweest, in Amsterdam.
Normaal ga ik eigenlijk
nooit naar Amsterdam toe,
maar dit was al de tweede
keer in een paar weken, en
over een tijdje ga ik met
school weer.

Naam:
Leeftijd:
School:
Boijecollege
Woonplaats:

Femke Lamberts
15 jaar
het Bouwens van der
Maasbree

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Een spiegelfoto in Rotterdam. Ik ging
daar met een paar vriendinnen met
de trein heen om te shoppen. We
gingen toen in de pashokjes foto’s
maken waarbij we grappige kleren
aan hadden. Dat was erg gezellig.
Wat is je favoriete drankje?
Als ik een favoriete drankje zou moe
ten kiezen, zou ik waarschijnlijk Ice
Tea green kiezen. Ik drink dit vooral
graag in de zomer omdat het dan
altijd lekker verfrissend is.
Wat doe je als je niet kunt slapen?
In principe val ik meestal wel meteen
in slaap, maar als ik dan een keertje
echt niet zou kunnen slapen, zou ik
waarschijnlijk nog even een film of
serie op Netflix kijken of zoiets.
Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou graag wel een keertje mezelf
kunnen teleporteren. Je kan dan
namelijk overal heen waar je naar
toe zou willen zonder dat je er lang
over hoeft te doen. Ook zou je lekker
makkelijk naar school kunnen gaan
door maar op een knop te drukken. Je

hoeft dan dus lekker niet naar school
te fietsen.
Wie is je favoriete leraar?
Ik denk dat mijn favoriete leraar
meneer De Bruin is. Hij is mijn wis
kundeleraar en mijn mentor. Hij kan
altijd alles goed uitleggen en we heb
ben dit schooljaar aan het einde een
taart met onze foto erop gekregen,
omdat we maar zo weinig tekorten
hadden in onze klas. Dat is natuurlijk
ook een pluspunt.
Welk verhaal vertellen jouw vrienden altijd over je?
Ik weet echt niet precies wat mijn
vriendinnen over mij zeggen, maar
ik denk dat dat toch wel het verhaal
is van toen ik in groep 8 zat. Ik zat in
de kamer bij een vriendin. Ik ging in
spagaat zitten en scheurde toen mijn
hamstring. Ik zei dat het wel ging,
maar toen ik ging staan scheurde ik
er weer doorheen. Om dit verhaal
lachen we nu nog steeds heel hard.
Heb je een bijbaantje?
Ja. In de zomer pluk ik altijd kersen.
Dit vind ik erg leuk werk. En je wordt
er ook niet erg vies van. Ook doe ik
best vaak oppassen en dat vind ik ook
leuk. Meestal hoef ik dan niet zo veel
te doen, want als ik moet oppassen
liggen de kinderen vaak al in bed.
Is er een liedje waar jij een speciale herinnering aan hebt?
Een speciaal liedje voor mij is dat liedje

‘links rechts’ van de Snollebollekes.
Dit liedje doet me namelijk denken
aan carnaval, en carnaval vind ik altijd
superleuk. Het is dan supergezellig. Dit
liedje wordt altijd in bijna alle tenten
en festivals gedraaid. Het liedje maakt
mij ook altijd super vrolijk wanneer ik
het hoor.
Wat is de slechtste film die je ooit
gezien hebt?
Ik zou dit eigenlijk echt niet weten,
want als ik een film na ongeveer 10
minuten of zo al saai vindt, zet ik hem
altijd gewoon uit en ga ik een andere
film kijken. Meestal vind ik een film
ook niet zo snel saai.
Waar ben jij het meest trots op?
Ik ben het meest trots op het feit dat
ik dit schooljaar gewoon over ben
gegaan naar 4 havo zonder ook maar
één tekort te halen. Ik vind dit ook
wel iets om trots op te zijn!
Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Op een regenachtige dag zit ik het
liefst met een dekentje op de bank
een Netflix-serie te kijken. Ik vind het
ook altijd leuk om dan met vriendin
nen te ‘chillen’ en dan een seriemara
thon of zoiets. We gaan dan een serie
achter elkaar kijken en dat is altijd
erg gezellig.
Wat is het belangrijkste advies dat
je ooit hebt gekregen?
Ik denk dat het belangrijkste advies

dat ik ooit heb gekregen het advies
in de brugklas van mijn ouders was.
Ik was aan het twijfelen of ik naar
havo of vwo wilde gaan. Mijn ouders
zeiden toen dat ik maar lekker naar
havo moest gaan. Ik ben nog steeds
erg blij dat ik op havo zit.
Wat zou je nooit meer over willen
doen?
Iets wat ik nooit meer over zou willen
doen is groep 1 van de basisschool.
Ik ging toen namelijk altijd huilend
naar school, omdat ik niet wilde en
omdat ik mijn juf toen helemaal niet
leuk vond.
Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
De verste reis ooit voor mij was deze
zomervakantie. We zijn met het gezin
naar Maleisië geweest. Het verste
waar ik daarvoor was geweest, was
Kreta. Op dat Griekse eiland was het
super leuk en we hadden heerlijk
weer.
Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar zou zijn?
Als ik een dagje onzichtbaar zou zijn,
zou ik gesprekken afluisteren. Het lijkt
mij namelijk erg grappig om eens te
horen wat andere mensen over me
zeggen. Je kan ook gaan shoppen
zonder te betalen. Ik zou dan gewoon
alles wat ik leuk vond meenemen.
Ook zou ik met vriendinnen ergens
heen gaan.

Het concert van Ariana is
het eerste concert dat ik heb
bezocht van een wereldberoemde zanger of zangeres,
in plaats van de kleinere
optredens van mensen die
niet zo bekend zijn als zij.
Ik wist dus eigenlijk helemaal niet wat ik moest
verwachten, maar gelukkig
was ik goed voorbereid en
ging ik met mijn zus, die wel
al een keer naar een groot
concert is geweest.
Gelukkig had ik die dag
ook weinig lessen, dus na
school kon ik meteen in de
auto door naar Amsterdam.
Na nog wat rond te hebben
gelopen in de stad en gegeten te hebben, was het al tijd
om naar binnen te gaan.
Bij het naar binnen
stappen van de zaal kregen
we bijna spontaan hoogtevrees van hoe verticaal de
stoelen stonden, dat was wel
grappig. Ik heb mijn opslagruimte die avond nog voller
gemaakt dan die al was met
alle filmpjes en foto’s die
mijn zus en ik gemaakt
hebben, maar ja, voor zo’n
concert vind ik het dat wel
waard.
Ik weet in ieder geval dat
welke verwachtingen ik ook
had van tevoren, het concert
in mijn ogen echt geweldig
was en dat het zeker leuk is
om te kunnen zeggen dat ik
er ben geweest. Zoiets doe ik
namelijk natuurlijk niet elke
dag.
Lisa
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Geef ook uw mening

facebook.com/
hallopeelenmaas

Bespreking poll week 35

Rotonde Kennedylaan is de mooiste van het land
De rotonde op de Kennedylaan-Kerkstraat in Panningen, maakt kans op de
titel ‘Mooiste rotonde van Nederland’. Veel mensen vinden het ‘schandalig’,
zo’n autokerkhof. Toch stemde een overgrote meerderheid voor de stelling:
‘Rotonde Kennedylaan is de mooiste van het land’. ‘Geweldig!’, klonk het
meerdere malen op Facebook. Of deze personen de rotonde geweldig vonden,
of het feit dat een dergelijke wanorde wordt aangemerkt als mooiste van
Nederland, was niet duidelijk. Want dat het een vreselijke rotonde gevonden
wordt, blijkt wel uit de reacties: “Bah, wat een schrotplaats” en “schande,
deze rotonde”. “Men bedoelt zeker lelijkste rotonde!” of “Puinplaats.
Weg ermee”, roept Huub Derix. “Als ik deze rommel langs mijn huis zou
hebben liggen, was de gemeente er snel bij en moest ik alles opruimen.”
Dat stelt ook Roy Dijnen. De volgende keer als handhavers hem vermanend

toespreken, zegt hij dat het kunst is. Ook was er kritiek op de begroeiing.
“Als het nou bijgehouden werd, dan zag het er vast mooier uit. De auto’s zijn
bijna niet meer te zien”, zegt Anouk Timmermans. “Een beetje onderhoud was
wel op zijn plaats”, vindt ook Petra van Enckevort. Toch vindt een meerderheid
dat de rotonde wel degelijk een eretitel verdient. ‘prachtig’, klinkt het.
En ‘kunst’, ‘super rotonde’. Zulke rotondes mogen er wat Kim de Bruijn
betreft veel meer komen. “Lekker origineel. Weer eens wat anders dan die
suffe zet-er-‘n-aantal-rijtjes-plantjes-op-en-op-naar-de-volgende-rotondes”.
En: “Geweldig. Wat kun je er gave foto’s maken!” De ontwerper, Ves Reynders,
zei het al: “Mensen vinden het helemaal geweldig of helemaal niks. Er zit niks
tussen. Misschien is dat nog wel het mooiste eraan.” Met deze peiling is het
gelijk van Reynders bewezen: Reuring muss sein. Zeker op een rotonde.

Niets heeft meer impact op onze toe
komst dan het veranderende klimaat
eens/oneens > facebook.com/hallopeelenmaas
Dit jaar beleefden we, volgens Meteo Limburg, het tweede warmste jaar in
Noord-Limburg ooit gemeten. Twee jaar aan een stuk is het al droog. Dit jaar was
het weliswaar iets minder droog dan vorig jaar, maar de grondwaterstand is nog
lang niet op peil. We beleefden de hoogste temperatuur ooit gemeten tijdens
één van de drie hittegolven. Na twee jaar van droogte heeft de natuur zwaar te
lijden. Bruine, afgestorven bomen bepalen ons landschap. Van insecten hebben
we wederom amper last gehad. Voor amfibieën en insecten hakt de droogte er
zwaar in, maar ook voor bijvoorbeeld vogels die daar weer afhankelijk van zijn.
Bovendien betekent het verminderen van de hoeveelheid insecten ook dat er
minder bloemen bestoven worden. Veel flora en fauna komen nóg een droog jaar
niet meer te boven. De kans hierop is reëel gezien de extremiteiten in het kli

maat die elkaar opvolgen. Maar voor hetzelfde geld krijgen we een watersnood
ramp die alle Hollandse waterwerken en waterkerende maatregelen op de proef
stelt. Nederland is wereldwijd echter beroemd vanwege deze waterkeringen.
Wanneer ergens ter wereld wateroverlast bestreden moet worden, dan bellen ze
naar Nederland en dan sturen we deskundigen en sleephopperzuigers. Meer dan
natte voeten zullen extreme buien niet opleveren. En droogte of water zullen
ook onze voedselvoorziening niet bedreigen, want ook onze agrarische sector is
één van de meest innovatieve ter wereld. Klimaatsverandering zal de komende
decennia dus weinig invloed hebben op onze levensstijl. Of toch? De stelling van
deze week luidt: ‘Niets heeft meer impact op onze toekomst dan het verande
rende klimaat’.

Uitslag vorige week (week 34) > Rotonde Kennedylaan is de mooiste van het land > eens 65% oneens 35%

Allround onderhoudsmonteur
gezocht
Versterk jij de
Nijsen/Granico
familie?

Meer weten?
www.nijsen-granico.nl/
werken-bij-ons/

Ingezonden brief

Niens is een prachtig bedrijf
Wij komen al meer dan 50 jaar
bij Niens, zowel in het restaurant
als het café. Ook mochten we al
verschillende feesten geven, naar
volle tevredenheid.

Wij hebben nog nooit een cent
teveel betaald, de rekeningen
kloppen altijd. Dat het bij u een
keer fout gaat, is erg jammer, maar
om dan meteen zo’n onvriendelijke

brief in te sturen vind ik zéér
onterecht.
Niens is een prachtig bedrijf
met zéér vriendelijk personeel waar
je heerlijk kunt eten en prima kunt

vertoeven. Wij hopen dat we nog
jaren hier mogen komen.

Paulus Dorssers

Het nut van
Nederlands
Het is september en een
nieuw schooljaar is weer
begonnen. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen. Nieuwe
manieren zoeken om het nut
van mijn vak uit te leggen, in
de hoop mijn studenten meer
te motiveren voor Nederlands.
Die uitleg eisen de studenten ook van me. Want ze komen
bij SintLucas toch voor een
creatieve mbo-opleiding?
Wat maken die -dt’tjes dan uit?
Om dit te verduidelijken trek ik
alle voorbeelden uit de kast en
herhaal ik eindeloos dat we
vooral beroepsgericht lesgeven,
geen zinnen meer ontleden.
Meestal is het dan oké, maar
de uitzondering op de regel
bleek ook dit schooljaar. Eén student bleef tegendraads: “Ik wil
producten ontwerpen, dan heb
ik toch niks aan Nederlands?
Wat moet ik hier doen?” Ik glimlachte en besloot ter plekke een
andere, meer persoonlijke
uitleg. “Weet je, ik was nooit
goed in rekenen en wiskunde”,
begon ik. “Daarom ging ik van
4-vwo naar 4-havo, daarom
gebruik ik mijn vingers als ik
alle ogen van de dobbelstenen
moet tellen bij een spelletje
Yahtzee, en daarom pak ik bij
schoenen met een 30%-sticker
de rekenmachine erbij. Maar hé,
ik kom er wel.
En toen ik mijn oude wiskundeleraar eens tegenkwam in de
kroeg, heb ik ‘m dat ook gezegd.
Halfbeschonken, stem verheven,
vol verwijt: “U zei dat ik wiskunde altijd nodig zou hebben
en dat ik het daarom moest
leren! Maar weet u wat? Ik ben
docent Nederlands geworden en
ik red me echt prima zonder
wiskunde!” Het was heerlijk.
Ik richt me specifiek tot de
student, “die voldoening gun ik
jou ook. Zeg dat maar als je mij
over jaren eens tegenkomt in de
kroeg. Maar tot die tijd moet jij
doen wat ik ook moest doen: les
volgen, diploma halen. Geen
flauwekul.” - Gelukkig ging ze
daarna aan het werk.
Jill
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Voldoende geld reserveren voor sociale voorzieningen
Deze week vergadert de gemeenteraad over de spaarpotjes die de
gemeente heeft voor uitgaven die ze in de toekomst zeker of waarschijnlijk moet doen. Financieel staat de gemeente er goed voor. Dus er valt
weinig discussie te verwachten. Zou je zeggen. Maar er zijn wel degelijk
politieke meningsverschillen.
Een van de meningsverschil
len gaat over de omvang van het
spaarpotje voor uitgaven in het
sociaal domein: voorzieningen voor
ouderen, hulp bij het huishouden,
jeugdhulp, sociale werkvoorziening,
sociale uitkeringen.

Om die uitgaven te kunnen doen,
krijgen we geld van het rijk. De VVD
roept steeds dat we het met dat
rijksgeld moeten doen. Als PvdA/
GroenLinks zijn we erin geslaagd die
VVD-slogan aan te vullen met twee
woordjes: ‘in principe’.

In het sociaal domein wordt het
merendeel van de uitgaven gedaan
via zogeheten ‘open-eind-regelingen’.
Dat wil zeggen dat mensen recht heb
ben op bepaalde voorzieningen, ook
al is het geld dat de gemeente hier
voor begroot heeft, op. Het kan niet zo
zijn dat een oudere of een jongere die
in oktober om hulp komt vragen, te
horen krijgt dat de pot leeg is en hij/
zij moet wachten tot het nieuwe jaar.
Gelukkig niet. Al enkele jaren op rij
is voor uitgaven in het sociaal domein

meer geld nodig dan we als gemeente
van het rijk krijgen. Dat is in de meeste
gemeenten van Nederland het geval.
Dat komt omdat het rijk bij de decen
tralisatie van met name de jeugdhulp
een flinke bezuiniging heeft ingeboekt.
Volstrekt ten onrechte. Als PvdA/
GroenLinks zeggen wij: maak het
reservepotje voor het sociaal domein
groot genoeg. De VVD wil het zo klein
mogelijk maken. Dat doet de VVD
omdat dan telkens opnieuw een dis
cussie gevoerd moet worden over de

vraag of die sociale voorzieningen
wel nodig zijn.
Wij zeggen: die voorzieningen
zijn wel degelijk nodig; daar gaan we
niet steeds opnieuw over bakkeleien;
we gaan niet nog meer onzekerheid
scheppen voor mensen die toch al
onzeker zijn over hun bestaan. Er is
al meer dan genoeg bezuinigd ten
koste van mensen met weinig geld.
Annigje Primowees,
Frits Berben en Raf Janssen
Raadsleden PvdA/GroenLinks

De dijk aan de Haagweg in Kessel
Afgelopen dinsdag nam de gemeenteraad het besluit het bestemmingsplan van de dijk aan de Haagweg in Kessel op te heffen. Een prachtig resultaat van een unieke actie van een bewonersgroep uit Kessel.
De kortste dijk van Nederland is
in 1995 aangelegd als noodverorde
ning, maar is met het besluit van de
toenmalige minister in 2005 opgeno
men in de Waterwet. De dijk vol
doet niet aan het wettelijk gestelde
beschermingsniveau en zou met zo’n
2 meter worden opgehoogd. Dat zou
dramatisch zijn voor de bewoners
aan de Haagweg en de Maaszijde

van Veers. Zij zijn daar immers gaan
wonen om het prachtige uitzicht op
de Maas. De risico’s zijn klein, gaf de
groep aan.
Om die reden is de bewoners
groep een petitie gestart en heeft
zij Waterschap Limburg verzocht
de dijk niet te verhogen. De CDAgemeenteraadsfractie bracht in 2017
een bezoek aan de bewonersgroep

om de situatie te bekijken. Namens
het CDA maakte ik een motie, waar
door toenmalig wethouder Arno
Janssen een unanieme steun in de rug
kreeg van de gehele raad. Wethouder
Janssen heeft dit dossier vanaf het
begin overigens voortvarend opge
pakt. Wethouder Rob Wanten heeft
het dossier sinds het aantreden van
het nieuwe college tot een goed einde
gebracht.
Vanwege de unanimiteit van
het verzoek heeft het waterschap
de minister verzocht de dijk uit de

Waterwet te halen. Het ministerie gaf
aan dat het schrappen van de dijk
alleen kan na unanieme instemming.
Daarom werd een inspraakprocedure
georganiseerd en is een inspraak
avond gehouden.
Afgelopen dinsdag was het aan de
gemeenteraad om deze stappen met
een positief besluit te beantwoorden.
Bovenal een top actie van de bewo
nersgroep. Gefeliciteerd, op naar de
volgende stap.
Roel Boots,
raadslid CDA Peel en Maas

Heel normale vragen over uitkeringen en statushouders
Als VVD-fractie zitten we zelden stil en houden we goed in de gaten
wat er speelt in de samenleving. Omdat we graag zien dat onze
gemeente goed bestuurd wordt en geld effectief besteed wordt, stellen
we nogal eens vragen om dit te controleren.
Zo stelden we afgelopen week
vragen over het (verplicht) melden
van vakanties in een uitkerings
situatie. We wilden weten of en
welke sancties de gemeente oplegt

wanneer dit niet volgens de regels
gebeurt en in het bijzonder waren we
benieuwd naar wat de gemeente doet
als statushouders, vluchtelingen met
een tijdelijke verblijfsstatus van 5 jaar,

een vakantie melden naar het land
van herkomst.
We zijn hier benieuwd naar omdat
we onze bedenkingen hebben hier
bij. We vinden namelijk dat de ver
blijfsstatus of het verkrijgen van een
Nederlands paspoort heroverwogen
moet worden als iemand op vakantie
gaat in het land waar hij of zij claimt
niet veilig te zijn. Dit zet het draagvlak

in de samenleving enorm onder druk.
We willen onder andere weten
hoe vaak dit voorkomt in onze
gemeente en of er melding gemaakt
wordt bij de IND als dit gebeurt.
De PvdA-GroenLinks reageerde direct
met een artikeltje over een ‘hetze’
tegen statushouders en riep het col
lege zelfs op deze ‘privacy schendende
vragen’ niet te beantwoorden.

Is het kleine linkse blok soms
bang voor de antwoorden? Wij als
VVD zijn erg benieuwd naar de ant
woorden en hopen dat het college
streng, doch rechtvaardig te werk
gaat en zullen altijd de vragen stel
len die we nodig achten.

daarbij. Daarna zijn we doorgefietst
naar de Zandberg in Helden waar
men een nieuwe kippenstal wil
bouwen. Terplekke hebben we in
een soortgelijke stal gekeken en ons
bij laten praten over de andere
plannen zoals de inrichting van de
omgeving.
In allebei de gevallen hebben we
ons een goed beeld kunnen vormen.

Dit beeld hebben we meegenomen
bij het bepalen van onze standpun
ten. De trip hebben we afgesloten
op het terras om ook over persoon
lijke zaken te praten waar we in de
drukte van de raadsvergadering
vaak niet aan toekomen. Dit is zeer
belangrijk voor de samenwerking.

Namens de VVD-fractie
Teun Heldens, Gemeenteraadslid

Fietsend voorbereiden
In de aanloop naar een raadsvergadering lezen we heel veel stukken
om ons een beeld te vormen bij de situatie om uiteindelijk een goede
keuze te maken. Hierbij houden we rekening met een heleboel factoren.
Veel informatie halen we uit de stukken maar bij sommige plannen is
het ook goed om te weten hoe de situatie ter plekke is. Alleen een
(lucht)foto is dan vaak onvoldoende.
Om een beter beeld van de situatie
te krijgen, gaan we ook graag op
locatie kijken en praten met

initiatiefnemers en omwonenden.
Zaterdag 31 augustus zijn we als
fractie op de fiets bij twee locaties

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Energie-Balans & Hormonale Balans
Pijnklachten en Ontsteking aan o.a.:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

gaan kijken waar we het op dinsdag
3 september over hadden tijdens de
raadsvergadering.
De eerste plek was een locatie aan
de Zandbergweg in Helden waar de
initiatiefnemer arbeidsmigranten in
onder andere een loods wil huisves
ten. Na een kijkje in de loods heb
ben we gesproken met een buurman
over de plannen en zijn beelden

Scootmobiel Service Nederland
Verhuur - Verkoop

• advies • onderhoud • reparatie •
scootmobielen & fietsen

Fractie Lokaal Peel&Maas

GR

Iedere woensdag

06 15 15 05 05
woensdag en zondag gesloten
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Inzameling Klein
Chemisch Afval (KCA)

Zijn uw gegevens in de
gemeentegids nog actueel?

De komende weken staat de Chemokar tussen 17.00-19.00 uur
weer op verschillende dagen in de kernen.

Uitgever Akse Media is gestart met het actualiseren van de redactionele adressen
voor de Gemeentegids 2020 van Peel en Maas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Adressen uit de gids 2019 met een e-mailadres, krijgen een e-mail.
• Overige vermeldingen worden telefonisch door Akse Media benaderd.

Baarlo
Beringe
Egchel
Grashoek
Helden
Kessel
Kessel-Eik
Koningslust
Maasbree

• Meijel
• Panningen

10-9-2019
30-9-2019
9-9-2019
25-9-2019
24-9-2019
1-10-2019
7-10-2019
16-9-2019
17-9-2019

17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur
17.00 - 19.00 uur

8-10-2019 17.00 - 19.00 uur
23-9-2019 17.00 - 19.00 uur

op de Markt bij de kerk
voor de kerk
bij gemeenschapshuis ’t Erf
voor de kerk
parkeerplaats winkelcentrum De Kaupman
markt
Mariaplein
plein voor de kerk
Kennedyplein, zijde Dorpstraat tegenover
de kerk
Raadhuisplein
parkeerplaats Huis van de Gemeente

Organisatie of vereniging moeten zich zelf aanmelden voor plaatsing in het
adressengedeelte. U kunt wijzigingen voor de gemeentegids 2020 doorgeven tot
uiterlijk 13 september 2019.
Hoe moet ik mutaties of aanmeldingen doorgeven?
U kunt ook zelf op de volgende manieren reageren:
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Peel en Maas);
• telefonisch: 0223-67 30 10 (redactie Akse Media);
• schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Peel en Maas) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder
• of stuur de bon in die achterin de gemeentegids staat.

WhatsApp
Gemakkelijk en snel! App naar 06 12 36 09 04. Wij antwoorden tijdens
de uren waarop wij telefonisch bereikbaar zijn. Gebruik WhatsApp
niet voor privacygevoelige informatie.
U kunt via dit nummer niet bellen of een SMS versturen.

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

vintage • industrieel • brocante

info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
info@defoliedokter.nl • Telefoon: 06-29316150 • www.defoliedokter.nl
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2.500lomop
kring

Voor uitbreiding van ons team, zijn we op zoek naar een
enthousiaste en betrokken:

ALLROUND (FIELD) ENGINEER
Wil je meer weten over deze functie en wat wij bieden?
Ga voor meer informatie naar onze site www.rensautomation.nl.

Solliciteren?

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?

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

Stuur een mail naar info@rensautomation.nl of neem telefonisch
contact op met Johan van Rens, 077-230 00 05.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Eerste bekerwedstrijd

MVC’19 niet voorbij RESIA
Door: voetbalvereniging MVC’19
De voetbalmannen van MVC’19 speelden op zondag 1 september een uitwedstrijd tegen RESIA 1. Het was de
eerste bekerwedstrijd van de mannen uit Maasbree. Ze speelden gelijk met 1-1.
De eerste bekerwedstrijd tegen
vijfde klasser RESIA was de eerste seri
euze testcase voor de nieuwe trainer
Tom van Bergen. De jonge enthousi
aste trainer wil MVC’19 tactisch iets
anders laten voetballen, beter passend
bij de kwaliteiten van de spelersgroep.
De groep is zeer gretig maar in de uit
voering oogt het nog allemaal onwen
nig. Tegen RESIA was MVC’19 vooral
slordig in de eindfase waardoor de
ploeg er niet in slaagde om RESIA op
de knieën te krijgen.

Ondanks het grote veldoverwicht
van MVC’19 kwam RESIA via een
snelle uitbraak in de 25e minuut op
voorsprong door een mooie actie van
Martijn Derks. MVC’19 creëerde ook
diverse kansen maar had in de 40e
minuut een strafschop nodig (benut
door Ron van den Kerkhof) om langszij
te komen.

Tweemaal afgekeurd
Ondanks goede inzet van de
Maasbreese ploeg werd de tweede

helft rommeliger. Desondanks had
de ploeg de meeste kansen om de
wedstrijd in winst om te zetten. In de
turbulente eindfase scoorde de ploeg
nog tweemaal, maar beide doelpun
ten werden door scheidsrechter Niels
Creemers afgekeurd. Tussen deze
twee doelpunten had spits Ron van
den Kerkhof pech dat zijn kopbal, na
een fraaie voorzet van Frank Haenen,
via de onderkant lat weer het veld in
kwam. Zodoende bleef het bij een 1-1
gelijkspel.

Mat Steeghs kampioen
De Indianen
Door: Wilbert Theeuwen, handboogvereniging De Indianen
Tijdens de eerste wedstrijd na de zomerstop wordt traditioneel de Wiel Theeuwen-Ere-lid-beker verschoten bij handboogvereniging De Indianen in Koningslust. Deze wedstrijd was vrijdag 30 augustus. Mat Steeghs werd de winnaar.
Ondanks dat de opkomst iets
tegen viel, werd er toch op een gezel
lige en sportieve manier de wed
strijd verschoten. De wedstrijdopzet
was hetzelfde als voorgaande jaren:
degene die de meeste punten door

het jaargemiddelde schoot, werd de
winnaar. Dit jaar was het Mat Steeghs
die zijn gemiddelde met 13 punten
verbeterde en werd winnaar van edi
tie 2019. Verder namen enkele leden
deel een field-wedstrijd in de bossen

nabij Someren. In de klasse Heren
Recurve schoot Wilbert Theeuwen
554 punten en Rene Koopmans
schoot 544 punten. In de klasse
Heren Veteraan Compound schoot Ton
Janssen 319 punten.

Rennen mag niet

Wandelvoetbal Meijel
De leden van RKMSV Oldstars in Meijel laten zich niet opjagen. Tijdens het voetballen blijven ze gewoon
wandelen. Sterker nog; ze mogen niet eens rennen.
Wandelvoetbal wordt vooral
tactisch gespeeld en is voor iedereen
die niet meer kan of wil deelnemen
aan het traditionele voetbal, maar
toch graag op het veld staat.
Het fysieke karakter van traditioneel
voetbal ruilen ze in voor een rusti
gere vorm van bewegen. De regels
beperken de kans op een blessure.
Spelers mogen niet rennen, slidings,

tackles en lichamelijk contact zijn
niet toegestaan en het spel kent
geen keeper. Om de week speelt het
wandelvoetbalteam op zaterdagmid
dag een regionale wedstrijd.
Niet alleen het voetballen staat
centraal, maar ook het onderhouden
van sociale contacten. Na afloop is er
tijd om in de kantine na te praten
onder het genot van een drankje.

Een paar keer per jaar organiseert de
vereniging een feestavond. Iedereen
is welkom, ook geïnteresseerden
zonder voetbalervaring.
De wandelvoetbaltrainingen
van RKMSV Oldstars in Meijel vinden
elke donderdagavond plaats tussen
20.00 en 21.00 uur.
Voor meer informatie kijk op
www.rkmsv.nl/walking-football

Eerste officiële wedstrijd van seizoen

Gelijkspel voor VV Kessel
Door: Juul van den Beuken, voetbalvereniging VV Kessel
De hoofdmacht van voetbalvereniging VV Kessel speelde zondag 1 september haar eerste officiële wedstrijd
van het seizoen. Op het programma stond een mooie test voor de mannen van oefenmeester Paulissen tegen SV
Blerick. Beide teams hielden elkaar in evenwicht: 1-1.
In de eerste fase van de wedstrijd
golfde het spel op en neer. Zowel
Kessel als Blerick legde een verzorgd
veldspel op de grasmat. Het bleef ech
ter aan beide kanten rustig voor het
doel. Kessel was behoorlijk slordig in
de eindpass en ook Blerick wist niet of
nauwelijks door de Kesselse defensie
te snijden.

Voor rust op
voorsprong
Zo halverwege de eerste helft
kwam aanvaller Jules Bruynen nog
goed weg met een gele kaart. De ver
vanger van de geblesseerde Willem
Kruijk trapte licht na en kreeg tot zijn
geluk geen roodkleurige kaart te zien.

Kessel wist voor rust nog op voor
sprong te geraken. Een voorzet van
Juul van den Beuken vanaf de rech
terflank werd slecht verwerkt door de
keeper van Blerick, waardoor mid
denvelder Rick Peeters kon tekenen
voor de openingstreffer. De doelman
aan de overzijde, Wouter Allard, wist
namens Kessel een snelle gelijkma
ker te voorkomen door een schot van
afstand vakkundig weg te tikken.
In de tweede helft kon Kessel zich
slechts beperken tot het achterna hol
len van de bal. Zo’n twintig minuten
voor tijd gebeurde er nog iets onwaar
schijnlijks. Laatste man Stan Peeters
lag met pijn op de grasmat en dat
bleek niet onterecht. Stan moet de
komende maanden toekijken met een

gebroken enkel.
Helaas kon Kessel niet meer
wisselen en was de ploeg genood
zaakt het restant met tien man uit
te spelen. Hierin bleek Kessel niet
in staat de voorsprong vast te hou
den. Tien minuten voor tijd kende de
scheidsrechter Blerick een penalty
toe. Dit buitenkansje werd feilloos
binnengeschoten: 1-1.
In de slotfase waren er ondanks
de ondertalsituatie toch nog kansen
voor Kessel. Invaller Remco Paulissen
raakte de binnenkant van de paal en
Rick Peeters zag zijn kopstoot van de
lijn gehaald worden. Al met al geen
sprankelende wedstrijd, maar wel een
resultaat waar Kessel niet ontevreden
over kan zijn tegen een derdeklasser.

Albert Trinus hengelt
eerste plek binnen
Met 4.870 gram, wist Albert Trines bijna een kilo meer uit het water
te hengelen dan Junior Bos (3.960 gram). Het was tijdens de dertiende
wedstrijd van het seizoen op zaterdag 31 augustus.
De wedstrijd om de Peelvissers
Meijel-prijs vond plaats bij hengel
sportvereniging De Ruisvoorn op
vijver De Breeërpeel in Helden. Jo

Kessels nam plek drie in beslag met
2.180 gram. De Top-5 werd gecom
pleteerd door Huub Maassen (2.020
gram) en Paul Thijssen (1.410 gram).

Grashoek 1 wint
bekerwedstrijd
Door: Piet Spee
Grashoek 1 mocht de overwinning op zijn naam schrijven na de
eerste bekerwedstrijd tegen derde klasser IVO. Het werd 2-1.
Voor de trouw meegereisde sup
porters had Grashoek 1 een aan
gename verrassing. In het Theo
Lommen Sportpark in Velden werd
de eerste bekerwedstrijd tegen IVO
met 2-1 gewonnen. De geelzwarten
gingen na het beginsignaal van de
goed leidende scheidsrechter Roger
Wilbrink uit Roermond voortvarend
van start.
Met frivole aanvallen werd het
doel van IVO-doelman Job Heijligers
opgezocht. Na vijf minuten kreeg
Chris Hunnekens al een uitgelezen
kans, maar zijn schot ging rakelings
voorlangs. In de achtste minuut
kwam Chris opnieuw in deze positie.
Nu gaf hij de bal door aan de mee
opgelopen Stan Cuijpers, die met een
sublieme tik de 0-1 liet aantekenen.
Twee minuten later ging Erwin
Pijnenburg achter een diepe bal aan
en zorgde voor een perfecte afron
ding: 0-2. De score had nog verder
kunnen oplopen. In de twintigste
minuut haalde de IVO-doelman op
knappe wijze een vrije trap van

Burak Oosterveen uit de rechterkrui
sing. Zat IVO dan aanvallend stil?
Helemaal niet. Maar de geelzwarte
verdediging met doelman Koen
Clephas aan het hoofd hield volledig
de controle.
Tot na 40 minuten. Bij een afge
slagen aanval op Grashoek werd de
bal naar voren geramd. Lars Derks
van IVO ging er achteraan en schoof
onhoudbaar voor Koen de 1-2 binnen.
In de tweede helft werd een
grootscheeps offensief van de thuis
club verwacht. Dat kwam er niet.
Grashoek verdedigde clever en
geconcentreerd. In de vijfenvijftigste
minuut zorgde Koen voor een sterke
redding bij een vrije trap en eenmaal
moest een van dichtbij ingescho
ten bal van de lijn worden gehaald.
Grashoek was niet meer zo drin
gend aanwezig als in de eerste helft.
Het bleef 1-2, een uitslag die met
gejuich werd begroet.
Volgende zondag speelt
Grashoek weer voor de beker,
Dan komt Egchel naar de Peelrand.

Panningen wint
bekerderby
Door: Thijs Joosten, secretaris S.V. Egchel
De bekerderby tussen Egchel en Panningen is geëindigd in een 1-2
overwinning voor de mannen uit Kepèl. Egchel bood goed tegenstand
maar op grond van het vertoonde spel en het aantal kansen is de zege
voor de gasten verdiend te noemen.
Het weerbeeld op deze laat
ste dag van augustus was wisse
lend: van een tropisch begin naar
een invallende duisternis op nade
ring van een onweersbui op het
einde. Scheidsrechter op sportpark
de Wietel was de heer Philipsen uit
Lomm, hij kon terugkijken op een
goed geleide wedstrijd voor een
paar honderd toeschouwers. Al in de
tiende minuut opende Panningen de
score door Patrick Joosten die in de
verre hoek uithaalde: 0-1.
De groen-zwarten bleven de
betere ploeg en kwamen na ruim
een half uur op 0-2 door Tom
Wilmer. Een grote uitslag lag in het
verschiet, maar Egchel kwam vlak
voor rust terug tot 1-2 door Dave
Schroijen op aangeven van Paul
Ververgaert.

Na de thee weer legio kan
sen voor Panningen maar er werd
zeer slordig met de mogelijkhe
den omgesprongen. Een treffer
werd afgekeurd vanwege buiten
spel. Door het niet benutten van
de kansen bleef Egchel geloven
in een beter resultaat. Spits Paul
Ververgaert kreeg kansen op de
gelijkmaker maar faalde in de afwer
king. De grootste kans op 2-2 kreeg
hij in de voorlaatste minuut maar
de bal ging niet tegen de touwen.
Het bleef tenslotte bij een krappe
maar verdiende 1-2 overwinning voor
Kepèl. De derde helft werd een zege
voor de thuisclub, niet door punten
maar door munten. Volgende week
het vervolg van de bekercompetitie
met de wedstrijden Panningen – IVO
Velden en Grashoek – Egchel.
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Buurtzorg bestaat tien jaar
Buurzorg Peel en Maas bestaat tien jaar. Dit werd op zaterdag 31 augustus gevierd samen met cliënten, hun
mantelzorgers en medewerkers.
Tien jaar geleden was er te wei
nig tijd voor cliënten. Versnippering
van taken en de administratieve lasten
en regels waren hoog, vonden zeven
zorgmedewerkers uit Peel en Maas.
Zij dachten dat het anders kon.
De oplossing vonden zij bij
Buurtzorg Nederland. Dat resul
teerde op 1 september 2009 in het
eerste buurtzorgteam Peel en Maas.
Begonnen in enkele dorpen, maar al

snel kwam er steeds meer vraag en
groeide het team gestaag. In 2011
richtte Buurtzorg Peel en Maas dan
ook een tweede team op en in 2014
kwamen er een derde en vierde team
bij. Op dit moment werken er onge
veer dertig medewerkers bij Buurtzorg
Peel en Maas die in kleine zelfstu
rende teams de totale zorg voor een
cliënt uitvoeren. Daarbij streven ze
naar het zo snel mogelijk zelfredzaam

maken van een cliënt.
Samen met de cliënten en hun
mantelzorgers heeft Buurtzorg Peel en
Maas dit gevierd in gemeenschapshuis
In Kepèl in Panningen. Zangduo Ton
en Bernie traden zaterdagmiddag op
en ook werd er een tombola georga
niseerd onder leiding van Ton Bruurs.
Ondernemers uit de gemeente Peel en
Maas sponsorden de prijzen van deze
tombola.

Clubkampioenschappen
jeugd L.T.C. Maasbree
Door: tennisvereniging L.T.C. Maasbree
De jeugdclubkampioenschappen van L.T.C. Maasbree vonden plaats op van vrijdag 30 augustus tot en met
zondag 1 september. In totaal waren er 21 kinderen in de categorieën rood, oranje en groen die meespeelden
om de titel, waarbij iedere categorie zijn eigen kampioenschap heeft.
Op vrijdag hebben de oudere spe
lers van groen al hun poule-wedstrij
den gespeeld. Op de zaterdag stonden
de halve finale en finale op de plan
ning. De spelertjes van rood en oranje
hebben hun poule-wedstrijden en
de finale eveneens op de zaterdag
gespeeld.
Om alle spelers wat extra’s te

bieden heeft Personal Tennis op de
zaterdag ook nog twee clinics verzorgd.
Zo kon iedereen helemaal opgewarmd
aan hun wedstrijden beginnen, al zat
het met 32 graden wel goed met de
warmte.
Het was een leuke, sportieve dag.
Veel kinderen op de baan en een hoop
ouders, opa’s en oma’s die hun favo

riet kwamen aanmoedigen. Uiteindelijk
kwamen de volgende spelers als win
naars uit de bus: Bij de rode spelertjes
is het kersverse lid Ron Vaessen kampi
oen geworden. In oranje heeft dit jaar
Thomas Rongen zich naar de overwin
ning geknokt. Tot slot heeft Ruben
Vervoort zijn titel in groen kunnen pro
longeren.

verenigingen 11
De Mortel start met
Bewegen op Muziek
Damesgymclub De Mortel start op dinsdag 10 september haar
nieuwe seizoen met Bewegen op Muziek. De lessen vinden plaats in
gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel.
De lessen worden in twee
groepen gegeven onder leiding
van Marijke Verstappen. De eer
ste groep start om 19.00 uur en
eindigt rond 20.00 uur. De tweede

groep krijgt les van 20.00 tot
21.00 uur. Geïnteresseerden zijn wel
kom een kijkje tot komen nemen.
Voor meer informatie, bel dan naar
Nel Lammers via 077 466 25 50.

Milan Sonnemans
kampioen sprint
Door: Wiel van Lier, atletiekvereniging Helden
Milan Sonneman is kampioen geworden tijdens de ZuidNederlandse Kampioenschappen atletiek voor senioren B-junioren.
Dit evenement vond plaats op zondag 1 september in Best.
Sonnemans werd kampi
oen op de 100 meter sprint bij
de B-junioren in 11.79 seconden.
Hij was al als tijdsnelste 12.03 de
finale ingestapt waarin hij nog
een stuk sneller liep als in de
serie. Op de 200 meter werd hij
tweede in 24.02 seconden. De coa
ches zagen veel spannende races.

De 5.000 meter mannen werd een
geheel Atletiek Helden podium:
Ron Koster eerste, Joost Blokland zil
ver en Nico Verstraten werd derde.
Silke van Nieuwenhoven gooide de
speer 31,33 meter en dat was goed
voor brons. Met zes plakken en
enkele records een succesvol dagje
voor Atletiek Helden.

Ut Toernooinido in Baarlo
Door: tennisvereniging LTC Tonido
Het Ut Toernooinido vond in de week van maandag 26 tot zaterdag 31 augustus plaats in Baarlo. Dit toernooi
wordt georganiseerd door tennisvereniging LTC Tonido.
De toernooicommissie had
dit jaar een paar wijzigingen in
de opzet van het toernooi door
gevoerd, zo waren op dinsdag
voor alle deelnemers hapjes ver
zorgd door MAES21, op woensdag
werd een demonstratiewedstrijd

gespeeld tussen de trainers (top50 van Nederland) en de toppers
van Tonido Peter Amendt en Rob
Pingen. Op woensdag werd er ken
nisgemaakt met Ut Toernooinido
wedstrijd waarbij de nieuwe leden
ook een wedstrijd speelden. Er was

een feestavond met het thema Ibiza
Summer. De opzet van wedstrijden
en dan een feestavond was een
schot in de roos, waarbij de tombola
uitgroeide tot één van de hoogte
punten. Na de tombola maakte DJ
Kevin er nog een feest van.

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Reddingsbrigade Peel en Maas
viert jubileum met kamp
De junioren van de reddingsbrigade Peel en Maas gingen van vrijdag 30 augustus tot en met zondag
1 september op kamp. Omdat de reddingsbrigade 50 jaar bestaat was er groot uitgepakt en was de
bestemming Zeeland. Daar leerden de leden meer over reddingen in zee. Zo werd er onder andere een
bezoek gebracht aan het KNRM-station Neeltje Jans en de strandreddingsbrigade Westerschouwen.

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl
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GEPLUKT Nel Derikx

Ze werkte meer dan 25 jaar in Afrika als verloskundige en zette samen met haar Malinese man een school voor verloskundigen op. Terug in Meijel
staat ze voor iedereen klaar, zamelt geld en spullen in voor een weeshuis in Niger en gaat twee dagen naar Almere om te babysitten bij haar kleinzoon. Deze week plukt HALLO Peel en Maas Nel Derikx (76) uit Meijel.
“Na 25 jaar in Niger te hebben
gewoond kwam ik in 2000 terug in
Meijel. Ik weet het nog goed. Ik keek
naar het vragenuurtje in de Tweede
Kamer op tv. Of onze minister van bui
tenlandse zaken er niet eens bij zijn
collega in Canada op kon aandringen
om te stoppen met het doodknup
pelen van zeehondjes. Ja, daar stond
ik wel van te kijken. Begrijp me niet
verkeerd. Ik ben daar ook tegen. Maar
in Afrika worden vrouwen geslagen en
gaan kinderen dood aan relatief een
voudig te verhelpen ziektes. Dan denk
ik: waar zijn we mee bezig?
Alles wordt hier weggegooid.
Terwijl daar alles opnieuw wordt
gebruikt. Van een leeg conserven
blik maken ze een zeefje. De verspil
ling hier is verschrikkelijk. Het was net
voor de winter, ik had nieuwe schoe
nen nodig. Ze vroegen 200 gulden. Ik
zei: ik vind 50 gulden ook wel genoeg.
Stuurden ze me naar de Schoenenreus.
Ik kon het niet over mijn hart verkrij

gen om dure dingen aan te schaffen.
Want 200 gulden, dat zijn drie keizer
sneden.
Ik heb altijd in de verloskunde
gewerkt. Bij de verpleegstersoplei
ding in Roermond behaalde ik een
kraamaantekening en een kinderaan
tekening. Specialisaties noemen ze
dat tegenwoordig. Ik heb een tijd in
Tegelen gewerkt en deed daarna de
vroedvrouwenopleiding in Heerlen.
In die tijd had ik een vriendje. Hij
is met mijn zusje getrouwd. Ik zag een
advertentie staan voor een vroed
vrouw in Afrika en ik dacht: voor mij
heeft het leven hier toch minder zin.
En zo kwam ik voor het eerst in Afrika
terecht. Tweeënhalf jaar was ik in
Ivoorkust. Ik was eerst een tijdje ziek.
Geelzucht. Daarna heb ik in Geleen
op de eerste hulp gewerkt. In die tijd
kwam die droogte in de Sahel in het
nieuws. Ze zochten medisch perso
neel en zo kwam ik in Niger in een
vluchtelingenkamp waar ik bijna 25

Voor de oogst van rabarber, binnen geteeld op stellingen, zijn wij
voor de periode van oktober t/m maart op zoek naar enkele

medewerkers m/v

De werkzaamheden vinden plaats in de ochtenduren.
Werktijden in overleg. Ongeveer 20 uur per week.
Salaris conform CAO Tuinbouw.
Voor reacties: tel: 06-15370192 of via mail: luclinders@live.nl

Luc Linders Asperges – Rabarber
Groeze 11, 5986 NT Beringe

jaar heb gewerkt. Als verloskundige
op het platteland in Afrika doe je alles
wat een gynaecoloog doet. Er zijn nu
eenmaal weinig voorzieningen. Niger
is 33 keer zo groot als Nederland en
het grootste deel is woestijn. Dorpen
liggen vaak 250 kilometer van een
ziekenhuispost. Maar voor een keizer
snede moet je naar het ziekenhuis en
dat is vaak 500 kilometer verderop.
In Niger heb ik ook mijn man
leren kennen, die nu zes jaar is over
leden. Hij kwam uit Mali, gaf les in
Ouallam, het dorpje waar ik werkte.
Het was zijn plan een verloskundigen
opleiding te beginnen. Zo zijn we
met een paar collega’s begonnen.
Het werd gefinancierd door Unicef en
de Wereldgezondheidsorganisatie van
de Verenigde Naties.
We hebben een heel nieuwe opzet
geïntroduceerd. Verloskundigen moch
ten in Niger alleen voorbereidingen
treffen en begeleiden, maar alleen
de gynaecoloog deed de bevallingen.
Dat was het Franse systeem. Niger is
een Franse kolonie geweest. Maar dat
systeem is niet echt toegespitst op de
situatie. We hebben het Nederlandse
concept daar kunnen invoeren. Zo heb
ik daar 15 jaar gewerkt als praktijkdo
cent en coördinator.
Maar mijn contract liep af.
Nederland wil geen ontwikkelings
werk meer doen in Niger. Ik vind het
jammer. Ik zie liever dat ze alles wat
eerlijker verdelen in de wereld.
Ik heb één zoon van 40 en in
maart ben ik voor het eerst oma
geworden. Mijn zoon is in Nederland
geboren, maar heeft 18 jaar in Niger
gewoond. Toen wij nog daar woon
den, ging hij hier op kamers. Eerst in

Eindhoven, daarna in Parijs. Nu woont
hij in Almere. Hij werkt in Lelystad bij
Imres, een medische firma die ver
koopt aan ontwikkelingslanden.
Hij heeft het druk, elke week mag
ik twee dagen oppassen. Dan ga ik er
op maandagavond heen, op woensdag
middag ben ik weer terug. Dus heb ik
het ook druk. Met babysitten, maar ook
met andere zaken. Zoals het zorgcen
trum in Meijel. Bij het Eetpunt verzor

gen we elke twee weken een maaltijd.
En ik werk als vrijwilliger voor een
huiskamerproject waar ik ga wandelen
met mensen in een rolstoel of andere
activiteiten organiseer. En ik help bij
de algemene hulpdienst. Daar doe ik
boodschappen voor mensen, ik bege
leid ze naar het ziekenhuis of we gaan
wandelen en buurten. Gewoon om te
voorkomen dat ze vereenzamen.
Elke zondag ga ik kienen in de
Binger. En ik help bij de Fancy fair.
Want de opbrengsten gaan ook naar
mijn project: een weeshuis in Niger.
Daar kwam ik mee in aanraking toen
ik daar werkte en daar zamel ik nog
steeds geld en spullen voor in.
Veel mensen overlijden aan
aids, dus er zijn veel weeskinderen.
We proberen hun opleiding te betalen.
Sommigen studeren recht of medi
cijnen, anderen volgen praktische
opleidingen als administratie of com
puteropleidingen.
Ik krijg veel ondersteuning van
uit het dorp. Van het rommelcomité
dat de jaarlijkse rommelmarkt orga
niseert. En van Ontwikkelingswerk
Meijel krijg ik ook elk jaar geld.
4.000 euro dit jaar, dankzij opbreng
sten van de fancy fair, de loterij en
kienavonden.
Maar zet me niet neer als weldoe
ner. In Nederland zijn ook ontzettend
veel mensen die goeie dingen doen.
Op welke manier dan ook. Mijn zusje
Miep uit Panningen bijvoorbeeld die
voor haar negen kinderen zorgde en
veel op school hielp en zieke mensen
bezocht. Met 40 kreeg ze al kanker, ze
bleef optimistisch in het leven staan
maar overleed al op 45-jarige leeftijd.
Ik kom elke dag mensen tegen die
zich inzetten voor anderen en voor de
samenleving. Om goed te doen hoef
je niet naar Afrika. Iedereen kan op
het plekje waar hij woont de wereld
een beetje beter maken.”

PUZZEL

Sudoku

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.

9
8

2

7
8

9

2

9

3

1
8
6

7

8

1
9

5

Oplossing vorige week:

4

2
5
1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Voor jong en oud

Klusterfeest in
Koningslust

In bibliotheek Maasbree

Familiefoto’s in Genealogie Café
Het Genealogie Café in Maasbree staat maandag 9 september in het teken van familiefoto’s. Het Genealogie
Café is van 18.30 tot 20.30 uur in de bibliotheek van Maasbree.

De derde editie van ’t Klusterfeest wordt gehouden op zaterdag
7 september. ’t Klusterfeest is een jaarlijks feest voor jong en oud in
Koningslust.

Familiefoto’s, wie heeft ze niet.
Vaak liggen ze in een oude doos.
Foto’s waarvan je soms geen idee
hebt wie het zijn die erop staan.
Wie daar meer mee wil doen, kan
Het evenement begint om
14.00 uur met een spellenmiddag spe
ciaal voor de jeugd. Voor de ouderen is
er voor koffie en vlaai gezorgd. Tijdens
deze dag is er muziek te horen van de
zanggroep Konzagro uit Koningslust.

terecht bij PeelenMaasNet.
De vrijwilligers van Genealogie
Café helpen geïnteresseerden graag
bij het tot leven wekken van de
familiegeschiedenis door onder

’s Avonds is er live-muziek te horen
vanaf 19.00 uur. Sir Bash en Q-not tre
den dan op. De organisatie wordt ver
zorgd door VCO Events. ’t Klusterfeest
wordt gehouden in dorpshuis
De Sprunk in Koningslust.

OPEN DAG

Derde editie

ZONDAG 26 JANUARI 2020
12.00 - 16.00 UUR
ASTEN EN SOMEREN

Rondje Kunst in
Baarlo
De derde editie van Rondje Kunst Baarlo vindt plaats op zaterdag
7 en zondag 8 september. Tijdens dit weekend openen 24 kunstenaars
de deuren van hun atelier.
Rondje Kunst wordt georgani
seerd door Stichting Kunst en Cultuur
Baarlo en heeft als doel jong en oud
kennis te laten maken met de grote
diversiteit aan kunstvormen zoals
schilderijen, tekeningen, aquarellen
en fotografie. De drie startpunten zijn
kasteel d’Erp waar ook de overzichts
tentoonstelling is, de Johanneshoeve
aan de Napoleonsbaan Noord 8

en de schilderschool Bo Art aan de
Napoleonsbaan Noord 17. Bij deze
startpunten ontvangt de bezoeker
een routebeschrijving met een over
zicht van de diverse locaties.
Op de Facebookpagina en het
YouTube-kanaal Rondje Kunst Baarlo
is al werk te zien van de kunstenaars.
Kijk voor meer informatie op
www.stichtingkunstencultuurbaarlo.nl

Werken in de Peel

Peeldag in Meijel
Werkgroep Behoud de Peel, Staatsbosbeheer, Dorpsoverleg Meijel
en Stichting IKL organiseren op zaterdag 7 september een Peeldag.
Op deze dag kunnen geïnteresseerden in het natuurgebied ervaren en
ontdekken wat een dag werken in de Peel inhoudt.
Op deze dag worden onder
andere berkenboompjes afgezet
om het Peellandschap terug te krij
gen. Het werk is geschikt voor jong
en oud. De organisatie zorgt voor
een knapzaklunch en aan er zijn
verschillende drankjes tijdens de
activiteit te verkrijgen. De organisa

tie vraagt deelnemers waterdichte
kleding en schoenen aan te doen.
De dag begint om 08.30 uur en
rond 15.00 uur wordt de activiteit
afgesloten met een borrel. De ver
zamelplek is het Peelgebied bij de
Vossenberg in Meijel. Aanmelden
kan via www.ikllimburg.nl

andere uitleg te geven over het
scannen en toevoegen van familie
foto’s aan de stamboom in genea
logie-programma’s als Aldfear en
MyHeritage.

Kennismakingskalender
INFORMATIEAVOND OVER HET
VOORTGEZET ONDERWIJS VAN NU
Ouders groep 7 en 8
23 SEPTEMBER 2019 SOMEREN
1 OKTOBER 2019 ASTEN

EXPERIENCE
DAY OVER HET
INFORMATIEAVOND
Leerlingen
groepONDERWIJS
7 en 8
VOORTGEZET
VAN NU
1 EN 10 OKTOBER 2019

MASTERCLASSES SOMEREN

INFORMATIEAVOND ASTEN
Gymnasium, technasium, tweetalig
onderwijs, vwo-havo, havo-kansklas
Ouders groep 7 en 8
9 DECEMBER 2019

INFORMATIEAVOND SOMEREN
Mavo, vmbo, praktijkonderwijs
Ouders groep 7 en 8
11 DECEMBER 2019

OPEN DAG

Leerlingen groep 8
RONDE 1: 30 OKTOBER, 6 EN 11 NOVEMBER
RONDE 2: 20 EN 27 NOVEMBER, 4 DECEMBER 2019

26 JANUARI 2020

MASTERCLASSES ASTEN

9 EN 10 MAART 2020

Leerlingen groep 8
RONDE 1: 31 OKTOBER, 7 EN 14 NOVEMBER
RONDE 2: 21 EN 28 NOVEMBER, 12 DECEMBER

AANMELDEN 2020-2021
KENNISMAKEN NIEUWE
LEERLINGEN
15 JUNI 2020

Kijk voor uitgebreide informatie op varendonck.nl
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Kienen
Tijd: 13.30-16.30
Organisatie: KBO Beringe
Locatie: De Wieksjlaag, Beringe

Muziekmiddag met Jac Hanssen

Triduüm Peel en Maas
(t/m 12 september)

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

Organisatie: Stichting Triduüm Peel en Maas
Locatie: Recreatieruimte Het Trefpunt, Heldense
Bossen

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

Peeldag (werken in de Peel)

‘t Klusterfeest

Tijd: 8.30-15.00 uur
Organisatie: Werkgroep Behoud de Peel,
Staatsbosbeheer, Dorpsoverleg Meijel en IKL
Locatie: Peelgebied bij de Vossenberg in Meijel

Tijd: 14.00-0.00
Organisatie: VCO Events
Locatie: De Sprunk Koningslust

Oud IJzer Actie Koningslust
Tijd: 9.30-12.30 uur
Organisatie: Buurtvereniging De Brookdiehk
Locatie: Koningslust, ophalen huis aan huis

Repair Café Helden
Tijd: 10.00-12.30 uur
Organisatie: Stichting Repair Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

wo
11
09

Muziek onder de Toren
met De Breethaler

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Os Thoes
Locatie: Koninginnelaan 14, Kessel

za
07
09

Muziek onder de Toren
met Timbre Tajiri

zo
08
09

Battle Run Maasbree

di
10
09

Glasvezel infomarkt

Glasvezel infomarkt
Tijd: 19.00-21.30
Organisatie: Glasvezel buitenaf
Locatie: Dorpshuis de Sprunk Koningslust

Tijd: 10.30-15.00
Locatie: Ruiterterrein Breukerheide Maasbree

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.00-21.30
Organisatie: Glasvezel buitenaf
Locatie: Gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

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

Groeiende internationale organisatie
Aangenaam, wij zijn Euronyl BV, onderdeel van de Euronyl Plastics Group. We zijn een productiebedrijf gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststof materialen. Onze opdrachtgevers zijn gerenommeerde bedrijven binnen
uiteenlopende markten. En jij kunt daar binnenkort deel van uitmaken! Past een verantwoordelijke functie
binnen een groeiende internationale organisatie jou perfect om het lijf en heb je zin om ons bedrijf te komen
versterken? Dan hebben we een mooie kans voor je!

Office medewerker
Een warm welkom
Je wordt warm ontvangen in een hecht team van
ongeveer 17 collega’s. De informele werksfeer zorgt
ervoor dat jij je vrijwel direct thuis voelt binnen onze
club. We bieden je volop ruimte voor eigen inbreng en
meedenken met onze organisatie wordt zeer gewaardeerd. Past dat jou helemaal? Lees dan gauw verder,
want wij kijken reikhalzend uit naar jouw komst als
een bevlogen office medewerker!
In eerste instantie vervang jij jouw collega voor
zwangerschapsverlof. Dit zal voor 36 uur per week
zijn. Na haar verlof zullen jullie toekomstige collega’s
worden en samen deze functie gaan vervullen bij
gebleken geschiktheid.
De functie:
te woord staan van bezoekers (receptie);
aannemen van telefoon;
orderbeheer met de opvolging daarvan;
verzenden orderbevestigingen in overleg met de
productiemanager;
onderhouden contacten met klanten op administratief niveau en i.s.m. productieleiding over het
verloop van productie;
maken productiebonnen met de bijbehorende
etiketten;
archiveren;
het verzorgen van de inkoop van kantoorartikelen
en kantinebenodigdheden;
het voorzien van eventuele uitzendkrachten;
ondersteuning Plantmanager in alle taken.
Je brengt kennis mee van:
mbo 4 werk- en denkniveau:
kennis van Office en ERP pakketten:
kennis van interne procedures.

m/v
(parttime)

Dit levert het jou op:
een parttime functie van 20 uur voor de langere
termijn;
bij gebleken geschiktheid maak jij kans onze vaste
collega te worden;
een marktconform salaris.
En met de volgende competenties scoor je
gegarandeerd punten:
klantgerichtheid;
samenwerken;
flexibiliteit;
omgaan met details;
inzicht in de omgeving;
representatief.
We overtuigen jou graag
Past deze baan als Office medewerker jou nog beter
dan je lievelingsspijkerbroek? Dan overtuigen we je
graag van deze kans. Want als jij jezelf onmisbaar
weet te maken binnen ons bedrijf, dan heb je kans op
een vaste aanstelling.
Stuur je cv voor 15 september naar:
Euronyl bv
T.a.v. Marieke van den Berg
Slootsekuilen 38, 5986 PG Helden-Beringe
Tel.: 077 - 306 10 00
Mailen mag ook: marieke@euronylbv.nl

Als uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een fulltime:

Magazijnmedewerker m/v
•
•
•
•
•

Fotograferen van auto-onderdelen
Het inboeken van auto-onderdelen
Helpen bij afhaalbalie
Het inwegen van metalen
Aanvullen van locaties

Chauffeur m/v
• Gedreven en ervaren chauffeur met een C en C1E
rijbewijs.
• Het ophalen van schade/demontage auto’s
• Goede contacten met de klanten
• Licht administratief werk
• Het onderhouden van de oprijwagen

(De)monteur m/v
• (De)monteren van voertuigen voor hergebruik
Wat bieden wij jou:
Autorecycling Kuijpers biedt jou een fulltime functie op onze locatie in
Beringe binnen een prettige werksfeer. In eerste instantie bieden wij
een contract van 1 jaar inclusief een proeftijd van 2 maanden, met
de mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid.
Heb jij interesse in deze vacature?
Spreekt deze vacature jou aan
of heb je een vraag?
Neem dan contact op met Marcel,
info@ar-kuijpers.nl of bel 077 303 15 70
Wil je meer informatie over ons bedrijf?
Bezoek ons dan op www.autorecyclingkuijpers.nl
Rieten 6, 5986 PH Beringe
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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 8 september
H. Mis 09.30 uur - koor t.i.v. ouders
Harrie Hendriks en Coba HendriksWijnands (jaardienst en b.g.v. verj)
Woensdag 11 september
H. Mis 09.00 uur in sacristie

Parochie Egchel
Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
T 077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 8 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jacobus Steeghs
en Odilia en Marie Steeghs-Janssen
(jaardienst); Jan Peeters (b.g.v. verj.);
Zondag 15 september
Geen H. Mis

Cluster MKBE

Parochie Maasbree
Misintenties NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
T 077 465 12 19
E par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
W www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 september
14.00 uur: Zang Dameskoor
Viering ter gelegenheid van het
40-jarig huwelijk van Henk en
Jeanne Senden-Haenen.
Zondag 8 september
11.00 uur: Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Toos Leijsten,
Mevr. Els Hanrats
Intenties: Ans Bouten-Nellen
Overleden: Pastoor Jan Thijssen,
79 jaar.

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
Zondag 8 september
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Ziekenzondag.
T.i.v. alle zieken in de parochie

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
Vrijdag 6 september
De H. Communie wordt thuis gebracht
vanaf 09.00 uur
Zondag 8 september
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. voor
het welslagen van een studiejaar

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

Mededelingen:
De kerkdeurcollecte voor de MIVA van
zondag 25 augustus heeft € 123.33
opgebracht.
Wij willen de contacten tussen pasto
res en parochianen intensiveren door
elke 1ste zondag van de maand de
kerkbezoekers, na de mis van 11.00
uur in de gelegenheid te stellen om
samen met de kapelaan gezellig een
kop koffie of thee te drinken. U bent
van harte welkom in de Doopkapel
waar de koffie en thee dan klaar staat.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 T 077 462 12 65
E lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 september
19.15 uur. Jrd. Willem Silvrants, Maria
Silvrants – Vestjens. Jo Silvrants en
Louis Silvrants.

Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Aanbieding:
Kogelbief
Braadvlees /
Runderlappen

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen T 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 7 september
Geen H. Mis
Zaterdag 14 september
H. Mis 17.30 uur

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 5 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen
Aansluitend: Stille Aanbidding
Zaterdag 7 september
H. Mis 19.00 uur geen koor t.i.v.
Bert van der Steen en An Elshout en
Mart van der Steen (gest. jaardienst);
Huub Grommen (coll); Mia HuijerjansDirks (coll); Jacques en Netje GeraetsLenders en fam; Jean en Agaath v.
Berlo-Foss en fam; Karel en Greet

Woensdag 11 september
9.00 uur. Voor de zieken van de
parochie.
Zaterdag 14 september
19.15 uur Voor Annie Vervoort/
Coopmans.
Mededelingen
Mijn dank voor uw wensen bij gele
genheid van mijn 82e verjaardag.

Parochie Baarlo
Misintenties NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3 T 077 477 12 75
E kapelaan@parochiebaarlo.nl
W www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 7 september
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
16.00 uur H. Mis in parochiekerk
vanwege Ziekendag Zonnebloem.
Zondag 8 September
9.30 uur H. Mis. Zang: Maasland

service 15

Horning en fam; Familie Wedding;
uit dankbaarheid.
Maandag 9 september
18.30 uur Stille Aanbidding 19.00 uur
Rozenkrans
Dinsdag 10 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de gezinnen,
aansluitend koffiedrinken.
Donderdag 11 september
H. Mis 09.00 uur t.i.v. de overledenen.
Aansluitend: Stille Aanbidding

Bruijn-Simons (jaardienst) en Harrie
de Bruijn
Zondag 8 september
H. Mis Missiehuis 10.30 uur
Dinsdag 10 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Woensdag 11 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Donderdag 12 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel

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 5 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Vrijdag 6 september
H. Mis 09.00 uur dagkapel De
ziekencommunie wordt thuis gebracht
Zaterdag 7 september
H. Mis 19.00 uur – gemengd koor t.i.v.
Mina Schers (jaardienst); Gertruda de

Kozakkenkoor.
Jaardienst Wilhelmien Berden-Lenders.
Donderdag 12 september
8.30 uur H. Mis.
Overleden: An Nijssen-Crienen 90 jaar.
Zuivelstraat 5.
Mien Janssen-Hunnekens, 74 jaar,
Prinses Margrietstraat 11.
Mededeling
De kerkdeurcollecte voor de Miva
heeft € 241.40 opgebracht Hartelijk
dank.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties NL41RABO0125300522
L. Timmermans T 077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 8 september
9.30 uur Voor de parochie.
Zondag 15 september
9.30 uur Voor alle overledenen en
levende leden van de fancy-fair.

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

Mededeling
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

Beter lopen
begint bij

Openingstijden:
dinsdag en donderdag
10.00-15.00 uur
vrijdag
10.00-17.00 uur

PAST schoenen®

zaterdag
08.30-13.00 uur

Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl

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

www.herefords.nl

Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.
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4K TV / TX65FXW654
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Adaptive Backlight Dimming
• Switch Design-voet: aanpasbaar op elk meubel • Multi HDR

• Energieklasse A++ • 1400 rpm • Vulgewicht 7 KG
• Push&Wash • Water Balance Plus • Express Cleaning

OP=OP!
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Genius 8900

-32%

• Werkt met een app die real-time
feedback geeft over het poetsen
• Met extra body en
telefoonhouder (excl. telefoon)
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199,-
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54,-26%
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149,-

77,*

Magnetron / MW7890

Stoomgenerator / IS2043

• Inhoud 20 liter • 700 Watt vermogen • 5 vermogensstanden

• Hoge stoomafgifte van 110 g/min. • 3DPlus-strijkzool

NIEUW!

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

* Na €30,- cashback via Braun

Elek. tandenborstel

Wasmachine/ BWE71452

