Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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‘Eventjes’ naar de stort
Gemeente Peel en Maas stuurde voor het weekend nog een boodschap de wereld in om vooral niet naar het milieupark te komen. Alleen als het echt nodig is, zouden mensen naar het
milieupark op het industrieterrein in Panningen kunnen komen om hun tuinafval of spullen te storten. De gemeente gaf al aan dat mensen die toch kwamen, rekening moesten
houden met een lange wachttijd. Dat bleek geen overbodige waarschuwing. De rij op zaterdagochtend 18 april was aanzienlijk. Ook was een eenrichtingsroute gecreëerd waarbij al
het verkeer via de Loosteeg moest rijden om zo ander verkeer zo min mogelijk te hinderen. Een verkeersregelaar moest de situatie in de gaten houden. Eventjes naar de stort werd
zo een activiteit van een paar uur.

Kermissen kunnen niet doorgaan

Lege evenementenkalender komende zomer
Met het schrappen van alle evenementen tot 1 september vanwege het coronacrisis, wordt de
activiteitenkalender voor komende zomer leeggeveegd. Zo vervallen onder meer de kermissen van Egchel,
Panningen, Kessel, Kessel-Eik en Grashoek, kan de Summer Kick-Off in Meijel niet doorgaan en ook de
Pinkstermarkt in Panningen is geschrapt.
Piet Ebisch van Ebisch Events,
organisator van alle kermissen
in Peel en Maas, had al rekening
gehouden met een afgelasting van
alle kermissen. “Als je het nieuws
volgt, zag je het wel aankomen. Maar
iedereen is al zenuwachtig en dat
wil je niet verergeren.” Ebisch geeft
aan dat hij ook niet weet wat er gaat
gebeuren. “Ik kan er eigenlijk geen
zinnig woord over zeggen. Ik weet
het gewoon niet.”

Ebisch vreest voor de
kermisexploitanten. Tot nu toe
heeft er in de gemeente namelijk
nog geen enkele kermis doorgang
kunnen vinden dit jaar vanwege
het coronavirus. “Tilburg is afgelast,
Weert is afgelast, twee van de
grootste kermissen van Nederland.
In november is het seizoen voor de
kermisexploitanten voorbij, dan moet
het geld binnen zijn. Nu hebben ze
nog niks verdiend. Ze zijn al bezig

Het café zelf blijft conform de
maatregelen gesloten tot 20 mei.
“Hopelijk volgt er dan goed nieuws”,
aldus de Egchelse kroeg. Eerder
werden al de kermis van Helden
met het aanpassen van hun attracties en Maasbree afgelast. Alleen de
naar de anderhalvemeterregel, maar kermissen van Meijel (5 tot en met
8 september), Baarlo (12 tot en met
bij bijvoorbeeld de botsauto’s of
16 september) en Beringe (17 tot en
de booster kan dat niet. En ook de
met 20 oktober) kunnen wellicht nog
kroegen die tijdens kermissen veel
doorgaan.
verdienen, hebben nu niks. Hopelijk
kunnen die op 20 mei gewoon open.”
Café Bej Manders in Egchel laat op
Pinkstermarkt
Facebook weten dat het al verwacht
Na de Paasmarkt moest er ook
had dat de kermis, gepland voor
een streep door de Pinkstermarkt.
vrijdag 5 tot en met maandag 8
Twee evenementen waar normaal
juni, geen doorgang kon vinden.
gesproken tienduizenden mensen op

af komen. Ook kleinere evenementen
als de PM Zomersessies in
Panningen, de Jaarmarkt in Meijel,
het Pleinfeest in Beringe, het
MVC Top 012 toernooi in Maasbree,
een paar edities van Rundje Koeberg
in Helden, de activiteiten van
Kepèlla Cultura en Muziek onder de
Toren in het centrum van Panningen
en de diverse activiteiten rondom
de Kindervakantiewerken in de hele
gemeente gaan waarschijnlijk niet
door. Een lege evenementenkalender
in de zomer van 2020 is het resultaat
van een nietsontziend virus.

02

nieuws \ 2304

Aardappelsector voelt de gevolgen van corona

800.000 kilo frietaardappelen in de schuur
De aardappelboeren worden hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Door het sluiten van de complete horeca is de vraag naar friet en
dus aardappels enorm afgenomen. Bij de ene boer ligt de schuur bomvol met aardappelen, terwijl de andere zich zich vooral zorgen maakt over
wat er met de nieuwe oogst in het najaar en de prijs van de aardappelen volgend jaar gaat gebeuren.

De schuur van landbouwbedrijf Bruijnen ligt vol

Bij landbouwbedrijf Bruijnen in
Kessel weten ze niet wat ze met de
enorme hoeveelheid aardappelen
aan moeten. In de schuur van het
familiebedrijf ligt zo’n 800 ton
(800.000 kilo) van de groente.
“Normaal gaan in maart of april de
laatste aardappelen van de oogst
van het najaar weg”, vertelt Nino
Bruijnen. “Nu ligt een groot gedeelte
er nog.” Het gaat bij Bruijnen om
frietaardappelen die normaal naar
een fabriek gaan waar ze verwerkt
worden tot friet. Doordat alle horeca
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stilligt, is de vraag naar friet drastisch
gedaald.

Temperatuur
In principe kunnen aardappelen best
een tijdje bewaard worden. Toch ligt
er voor Nino en zijn vader, waarmee hij het bedrijf runt, een gevaar
op de loer. “We telen op zandgrond
en de aardappelen daarvan kun je
minder lang bewaren. Daarnaast gaat
de temperatuur omhoog, waardoor
het ook bij ons in de loods langzaam
warmer wordt. Dat betekent dat de
aardappelen hard in kwaliteit achteruit gaan.” Het bedrijf waar Bruijnen
aan levert, weet ook niet wat er staat
te gebeuren, vertelt Nino. “Die zitten
eveneens met de handen in het haar.
Het kan zijn dat ze volgende week
toch alles nodig hebben, maar daar
gaan we niet van uit.”
Het lijkt een verloren jaar te worden voor het Kesselse bedrijf, al
geeft Bruijnen aan dat ook bij hen
de gezondheid altijd voorop staat.
“We werken het hele jaar voor de
aardappelen die we in het voorjaar
moeten verkopen. Dit jaar moeten we
bijleggen, maar dat kunnen we gelukkig nog hebben. Er gaan geluiden rond
van de afnemers dat ook volgend jaar
de prijs slecht zal zijn. Veel aardappelen worden namelijk bewaard de
komende tijd. Dat drukt de prijs van

de volgende oogst.” Aardappelen kunnen als laatste optie verwerkt worden tot veevoer of vergister, maar de
hoeveelheid aardappelen is veel hoger
dan de vraag. “De teler krijgt er 2 cent
voor, terwijl de kostprijs 12 cent is.”

Frietproducent
Ook bij frietproducent Bex in Kessel
stapelen de aardappelen zich op.
Volgens eigenaresse Anke HeijligersBex is de vraag naar friet met
circa zestig procent terug gevallen.
“We bewaren altijd de aardappelen
zelf om er zo voor te zorgen dat we
altijd een constante kwaliteit hebben.
We hebben ingekocht voor de periode
tot september, maar waarschijnlijk
houden we dan veel over. Het geluk
voor ons is dat een aantal cafetaria’s
wel open is gebleven. Daar kunnen
we nog een gedeelte aan leveren.
Maar het gros van onze klanten is
gesloten.” Normaal gesproken levert
Bex aan horecagelegenheden in heel
Nederland en Duitsland.
Een goede zomer zou nog wat verlichting brengen, zegt Heijligers-Bex. “Als
het de hele zomer warm is, de terrassen open mogen en veel mensen niet
op vakantie gaan, kan het zijn dat we
het verlies wat kunnen beperken.”
Want het is zeer waarschijnlijk dat
de coronacrisis voor een forse strop
zorgt bij Bex. “De overheid subsidi-

eert, maar dat is een klein gedeelte
van de totale kosten. Daarmee kunnen we de omzet teruggang die we de
komende tijd zullen ondervinden bij
lange na niet kunnen compenseren.
We houdenmoed dat de klanten terug
gaan keren.”

Nieuwe teelt
Bij Marcel Schreurs van Schreurs
Agriculture in Koningslust wordt
alles meteen bij de fabriek geleverd.
Het bedrijf teelt zowel frietaardappelen als consumptieaardappelen die
verwerkt worden tot bijvoorbeeld
voorverpakte krieltjes die in de supermarkten liggen. Schreurs maakt zich
vooral zorgen over de teelt die hij nu
aan het planten is. “We weten nu al
dat dat een probleem gaat worden. De
oude aardappelen worden in de diepvries of koelcel gelegd en dus langer
bewaard. In augustus of september
komt de nieuwe oogst. Waarschijnlijk
zijn de bedrijven in oktober nog bezig
met de aardappelen uit het voorjaar.
De nieuwe oogst kunnen we dan dus
niet kwijt.”
Schreurs verwacht dat ook volgend jaar de prijs van de aardappelen slecht gaat zijn. Doordat veel
bewaard gaat worden én omdat de
prijs van de consumptieaardappelen
gebaseerd is op de prijs van de friet
aardappelen. “Die gaat waarschijnlijk

Overheid wil
50 miljoen in
sector steken
De overheid maakte vorige
week bekend 50 miljoen euro
te steken in de aardappelsector
om zo de bedrijven te helpen.
Dat bedrag zou ervoor zorgen
dat een gedeelte van de schade
bij de boeren wordt gecompenseerd. Volgens Schreurs zou dat
geld gebruikt moeten worden
om aardappelen op te kopen om
ze af te voeren naar biogasvergisters. “Dat zou flink wat druk
van de markt halen voor het
teeltjaar 2020. Dan zou de hele
aardappelsector kunnen profiteren van de steunmaatregel.”
Heijligers-Bex laat weten dat
het nog niet duidelijk is waar
het geld wordt ingezet. “Het
is nog te vroeg om daar een
mening over te hebben.”
Bruijnen laat weten blij te zijn
dat de overheid aan de sector
denkt. “Echter zal dat een minimaal bedrag zijn waar je niet
voor uit de kosten kunt komen.
De LLTB en de akkerbouwbranche vechten hard voor ons om
dit het kabinet aan het verstand
te brengen. Hoe het er nu naar
uitziet, krijgt de teler 5 cent per
kilo.”

laag zijn, waardoor we ook voor de
consumptieaardappelen een lage prijs
krijgen. Daarbij zijn de afnemers straks
gewend aan de goedkopere prijzen.
Normaal kost een aardappel 18 cent,
nu maar 2 tot 3 cent. Dat zijn eigenlijk
voerprijzen. Eens kijken wat ze volgend jaar nog willen betalen.”
Een hele natte of droge zomer zou
misschien nog wat aan de prijs kunnen
doen, verwacht Schreurs. “Een slechte
oogst voert de prijs op. Dat kan voordelig zijn voor de prijs. We gaan het
zien. Ik heb er in ieder geval een hard
hoofd in.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Nino Bruijnen

LLTB vraagt oplettendheid in het buitengebied
De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) doet een oproep aan bewoners en bedrijven om extra alert
te zijn op verdachte situaties in het buitengebied. Die oproep komt naar aanleiding van de de inbraken en
vernielingen aan diverse verkoopautomaten vorige week. Zo werd in Meijel een automaat met aardbeien
vernield en het geld dat er in zat, gestolen.
Niet alleen aardbeienteler Bouten
in Meijel werd de dupe van dieven.
Ook uit Leveroy en Ospel kwamen
meldingen. Het ging in die plaatsen om een boerderijwinkel en een
zuivelboerderij. In Meijel werden
de sloten van de automaten opengebroken, de elektronica vernield
en de systemen voor de geldinworp beschadigd. De buit bevatte
volgens teler Bouten, vanwege het
Paasweekend, duizenden euro’s.
“Veel agrarische ondernemers

 orden al hard geraakt door de
w
coronacrisis. Door dit soort inbraken
en vernielingen worden ze nog
eens extra benadeeld”, vertelt LLTBbestuurslid Susanne Görtz. “Het gaat
dan niet alleen om de financiële
schade die de ondernemers oplopen
door het mislopen van inkomsten
of het herstellen van de vernielde
automaat. Een dergelijke criminele
activiteit heeft ook grote impact op
de ondernemer zelf en zijn of haar
gezin.”

de komende tijd extra alert te zijn op
verdachte situaties in het buitengebied. ‘Deze kunnen gemeld worden
bij de politie en bij het Meldpunt
Criminaliteit in het Buitengebied
De LLTB geeft aan meerdere meldin- Limburg van het PVO’, zo staat te
lezen in de oproep. ‘Bovendien geeft
gen van inbraak te hebben ontvande LLTB boeren en tuinders tips
gen. De organisatie monitort die
om hun bedrijf zo onaantrekkelijk
meldingen en geeft ze door aan
mogelijk te maken voor inbrekers.
het Platform Veilig Ondernemen
Deze tips variëren van het dagelijks
Limburg. In het platform werken
leeghalen van de automaat en het
Ondernemend Limburg, de politie,
het openbaar ministerie, de gemeen- kenbaar maken hiervan door middel
van een briefje op de automaat, tot
tes en de provincie samen aan het
het monteren van (dummy)cameterugdringen en voorkomen van crira’s en het aanbrengen van (extra)
minaliteit bij ondernemers.
verlichting.’
De bond doet een oproep aan agrarische ondernemers en inwoners om
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Geen kermisgevoel

Gemeente kapt kermisactie De Pool af
Helden zou afgelopen weekend eigenlijk in het teken staan van de jaarlijkse kermis. Die ging echter niet door
vanwege de coronacrisis. Café De Pool wilde de inwoners van Helden toch een kermisgevoel geven en bracht
kermispakketten bij de mensen thuis. Daarbij werd op zaterdag 18 april muziek gedraaid. Te luid, volgens de
gemeente, die de ludieke actie stopzette.

een gemeenteauto ons tegemoet met
twee mensen met een geel hesje
erin. Ze reden ons voorbij en ik zag ze
daarna omdraaien. We doen toch niks
verkeerd, dacht ik nog.”
Wel dus, aldus de gemeentemedewerkers. Op de Veldstraat werd Van Lier
tot stoppen gemaand. Voor de harde
muziek had een vergunning aangevraagd moeten worden, zo kreeg Van
Lier te horen. “Toen kregen we een
discussie. Ik vroeg me af waarom
De escort zanger bijvoorbeeld wel
muziek mag maken op zijn karretje
en waarom er bij verzorgingstehuizen concerten mogen worden gegeven. De gemeente mag niet met twee
maten meten.”

Respect

Een pakket bevatte alles om toch het
kermisgevoel in huis te krijgen, legt
Danny van Lier, kastelein van De Pool,
uit. “Er zat een biertje in, een shotje,
een vis van de visboer, confetti en
een antikaterpakket. Eigenlijk alle
items die van toepassing zijn normaal
gesproken op de kermis. Dat alles voor
12,50 euro en thuisbezorgd. Ik verdien

er zelf vrijwel niks mee.” Bijna honderd mensen in Helden meldden zich
aan om een pakket aan huis te ontvangen.

Muziek
Van Lier regelde een aanhanger,
zette daar muziekboxen en een dj
op en reed zelf in het busje om in

heel Helden de kermispakketten af
te leveren. Met goede moed vertrok
het geheel op zaterdag om de hele
dag te bezorgen. Een bus vol pakketten, het gezin Van Lier als ondersteuning en de muziek volle bak aan.
Precies daar ging het mis, vertelt Van
Lier. “Toen we ongeveer op de helft
van het bezorgen waren, kwam er

‘Peel en Maas in haar hemd’

Kritiek op handelen gemeente
bij verkoop Moennik
Gemeente Peel en Maas maakte vorige week bekend een rechtszaak aan te spannen tegen A-D Project
ontwikkeling. Dat bedrijf kocht in 2009 de voormalige landbouwschool De Moennik, maar kwam volgens de
gemeente de gemaakte afspraken niet na. Politieke partij AndersNu en Poppe Wijnsma, bestuurslid bij VVD Peel
en Maas, uitten kritiek op het acteren van de gemeente.
De gemeente zegt dat A-D Project
ontwikkeling bij de verkoop van de drie
percelen waar het terrein uit bestaat,
contact op had moeten nemen. Dat is
bij de verkoop van het derde en laatste
perceel niet gebeurd. De gemeente
heeft toentertijd wel een mail gekregen van A-D Projectontwikkeling, maar
daar nooit op gereageerd. Het stilzwijgen mag volgens de gemeente niet
gezien worden als toestemming voor
de verkoop. Daarom zijn volgens de
gemeente de verkoopvoorwaarden
geschonden en werd er een boete van
250.000 euro opgelegd. Die werd niet
betaald, waardoor er nu een stap naar
de rechter is gemaakt.

Hemd
Adelbert Bosker, fractieondersteuner
bij AndersNu, laat namens de partij
weten dat de gemeente behoorlijk in
haar hemd staat dankzij het handelen.
“De Moennik is indertijd voor een zacht
prijsje verkocht, omdat de ontwikkelaar
plannen had die prima pasten in het
beleid van Peel en Maas”, laat Bosker
weten. “Het zouden zes studio’s en
twaalf woningen voor starters worden.
In de overeenkomst was een boetebeding opgenomen dat de ontwikkelaar voor een bepaalde datum (binnen
twee jaar) dit plan moest realiseren.”

Tot groot ongenoegen van AndersNu
kwamen de starterswoningen er nooit.
“Het excuus was de slechte woningmarkt en dat er geen interesse was”,
zegt Bosker. “Daar nam Peel en Maas
genoegen mee. Dus geen twaalf starterswoningen en geen boete.” De partij
kwam regelmatig terug op de zaak.
“We hebben er altijd op gehamerd om
vooral de starterswoningen te bouwen.
Dat was ook de reden voor de korting.
Nu hebben we niets, heeft de ontwikkelaar goede zaken gedaan en staat
Peel en Maas in haar hemd. De pogingen om nog geld te verhalen op de
ondernemer zijn prima, maar of dat
realistisch is, dat vragen wij ons af.”
AndersNu wil een overzicht van het
dossier vanaf 2010 tot en met nu en
zegt zeker met raadsvragen te komen
over de kwestie. De partij hamert op
een onderzoek door een externe partij
of de Rekenkamer van de gemeente.
“Niet om af te rekenen, maar om lering
te trekken uit deze ‘merkwaardig’
genomen besluiten”, aldus Bosker.

Te laat
Poppe Wijnsma liet op Twitter zijn
ongenoegen blijken over de handelingen van de gemeente in de kwestie.
Wijnsma is bestuurslid van de VVD,
maar reageert op persoonlijke titel op

het dossier. Hij laat weten dat het niet
de eerste keer is dat gemeente Peel en
Maas te laat actie heeft ondernomen.
“De boete opgelegd aan BreeBronne,
te laat actie ondernomen en niet accuraat gemotiveerd: verloren bij de Raad
van State. Weigering bouwvergunning
varkenshouderij Verhoijsen: tot twee
maal toe naar Raad van State en verloren. Als ik verhalen hoor over het verstrekken van bouwvergunningen: het
loopt op geen enkele manier soepel.
Ambtenaren vergeten toezeggingen en
afspraken.”
Wijnsma vindt dat de gemeente nalatig
is geweest en hij denkt dat de burgers
moeten boeten voor de fouten van
de gemeente. “Het argument van de
ontwikkelaar is dat de gemeente niet
geantwoord heeft op berichten van de
ontwikkelaar, dat is nalatigheid. Dit is
ook van toepassing op de boete van
BreeBronne, waarbij onder andere
de onderbouwing niet juist geformuleerd was.” Hij denkt dat de boete niet
betaald gaat worden, waardoor er, ook
ingegeven door de coronacrisis, tekorten gaan ontstaan in de gemeentelijke
begroting. “Dat zal een weerspiegeling
geven in het belastingtarief voor de
burgers van volgend jaar.”
Tekst: Rob Dieleman

De muziek van de aanhanger zou
voor groepjesvorming zorgen, zo
gaven de ambtenaren aan. “Dat was
juist niet het geval”, vertelt Van Lier.
“Wij waren overal na 30 seconden
weg. We hielden met alle regels
rekening. We hadden handschoentjes
aan, belden aan en stapten dan naar
achter, hielden overal 1,5 meter
afstand en in het busje zat alleen mijn
gezin. Eén huishouden dus. Op een
gegeven moment zeiden ze dat ik
geen respect had voor de overleden
mensen. Dat heb ik zeker wel. Ik vind

het heel erg voor iedereen die geraakt
is door het virus. Maar mogen we dan
niks doen om toch een glimlach op het
gezicht van mensen te krijgen?”
Van Lier moest stoppen met de muziek
en hij kreeg een waarschuwing voor
de actie. De rest van de pakketjes
werd in stilte bezorgd. Op sociale
media kreeg Van Lier veel bijval en de
gemeente werd kleinzerigheid verweten. Ook gaven veel Heldenaren aan
de actie erg te waarderen en genoten
te hebben van de muziek en de kermissfeer die (voor korte tijd) in Helden
werd gebracht door de rondrijdende
muziek.
De kermis zou inmiddels alweer voorbij zijn, dus ook de actie van De Pool
is daarmee ten einde. Van Lier gaat
komend weekend dus niet hetzelfde
doen. “We wilden juist iets doen om
de glimlach terug te brengen op de
gezichten op de dagen dat eigenlijk
de kermis zou plaatsvinden en iedereen een leuke tijd zou hebben gehad.
Ik heb ook tegen de ambtenaren die
kwamen controleren gezegd dat ze
met ons mee moesten gaan. Om te
zien hoe leuk de mensen het vinden.
Maar dat deden ze dan weer niet.
Het is gewoon heel jammer dat ons
initiatief op deze manier werd afgekapt. “

Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

NOTULIST(E)
Huurdersvereniging Noord-Limburg is een bloeiende vereniging
met een actief bestuur van vrijwilligers. De vereniging komt op voor
de belangen van de huurders van woningcorporatie Wonen Limburg,
in de plaatsen Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
We informeren de huurders over lokale
en landelijke ontwikkelingen rondom
het wonen; bespreken de standpunten
voor de onderhandelingen met
Wonen Limburg en ondersteunen de
individuele huurder bij problemen met
de verhuurder.
De uitdaging
We zijn op zoek naar een notulist(e).
Je maakt heldere verslagen van
vergaderingen, zonder taalkundige
fouten en met een goede lay-out.
De deelnemers moeten zich er in
herkennen. Het gebruik van hulpmiddelen (bijv. voicerecorder) is
mogelijk.
Dit ben jij
• Je kan goed luisteren, werkt
secuur en snel. Je zorgt ervoor dat
gesprekken die vertrouwelijk zijn
ook vertrouwelijk blijven. Je kunt
goed met de computer overweg en
bent bekend met Windows.
• Je bent bij voorkeur 8 - 10 uur per
maand beschikbaar om
je werkzaamheden uit te
voeren. Werkervaring is niet
vereist en het volgen van
een cursus of opleiding is
bespreekbaar.

Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de
gelegenheid te geven ‘te snuffelen’
aan de manier waarop wij onze taak
invullen. Een van de bestuursleden
van HVNL is je vaste begeleider.
Je gaat werken op ons kantoor op
dinsdag- en/of donderdagmorgen.
We houden dan ook een spreekuur
09.00 - 12.00 uur, zodat er altijd iemand
aanwezig is. Tot slot bieden we je een
vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per
gereden kilometer, met een maximum
van € 170,- per maand en € 1.700,per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een
kennismakingsgesprek. Laat ons
telefonisch of per e-mail weten of je
belangstelling hebt, dan zoeken we
samen een geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl
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Geboren

Sven
15 april 2020
Zoon van
Luuk Craenen
en Marlie Kurvers
klein broertje van Rav
Berkenhof 8
5985 RW Grashoek


Geboren

Liz

16 april 2020
Zusje van Fleur
Trotse ouders
Geert Reinders & Sharon Wilms
Roedje Ghielenstraat 11
5986 CC Beringe

Hand in hand zijn we gegaan
tot aan de drempel.
Omringd door onze liefde
ben je in alle rust
van ons heengegaan

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men voor het sterven
dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden

Lies Lenders-Kluthausen
* 7 september 1925

Baarlo

† 16 april 2020

echtgenote van

Pik Lenders † (2003)

Na 10 dagen zijn ze weer samen

Frits Lemmen
Helden, * 4 januari 1925

echtgenoot van

mam, oma en superoma van
Lies en Jan†
Eric en Jennyfer, Siem
Roel en Henny, Jamie
Esther en Steven, Bram, Lieke

Ans Lemmen-Wenting †
mam en oma van
Leonie en Johan
Femke
Guusje

Annemiek en Geert
Margot en Joeri

Angelique en Peter

Correspondentieadres:
Prins Clausstraat 2, 5991 XP Baarlo
Op 28 april 2020 zijn

Wiel en Mimi
van de Voort
60 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
en een dikke knuffel van
jullie kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Op woensdag 22 april hebben we in gezinsverband
afscheid genomen van mam.
We hebben haar begeleid naar haar rustplaats bij pap.
Een speciaal woord van dank voor de medewerkers en
vrijwilligers van afdeling Hoverhof van zorgcentrum
Ter Borcht in Baarlo voor de liefdevolle verzorging
van mam.

Baexem, † 19 april 2020

Correspondentieadres:
Baarloseweg 15, 5988 NL Helden

De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.
Met grote waardering en dankbaarheid voor de
zorgmedewerkers zeggen wij dank aan iedereen voor alle
zorg die pap heeft mogen krijgen.

Hiep Hiep Hoera
op 28 april wordt

Oma Zus
80 jaar

Helder werd het verleden
Vaag werd het heden

An Hoeben-Vervoort

Een groot gemis
en veel verdriet.
Maar de herinnering
aan jou Jan vergeten wij niet.

* Kessel, 16 februari 1935 † Panningen, 14 april 2020
echtgenote van

Cor Hoeben † 16 augustus 1993
mam, schoonmoeder, oma en “aoje oma” van

Liefs van Sjraar
Heidi en Hoyt
San en Peter
Jill, Siem, Kees
Germie en Eric,
Jimmy,
Renée en Gijs

Baarlo: Mia en Peter
Elle en Mathijs, Gies, Juup
Vera ♥ en Marcel, Milou
Paulien en Stephan
Baarlo: Hay

Jan Hanssen
Kessel, * 9 september 1938

55 jaar in liefde verbonden met

Lenie Hanssen - Henderikx
Egchel:

Rob en Ivonne
Arjen
Nikki
grote vriend van boef D

Venray:

Marc en Angélique

Panningen: Nellie en Peter
Cynthia en Bjorn
Mandy en Mark
Correspondentieadres: Nellie Linssen-Hoeben
18 Novemberring 7, 5981 ET Panningen
We hebben in besloten kring afscheid genomen van mam.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van
Ruijsstraat 80 voor de warme zorg.

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.
Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Te koop gevraagd landbouwgrond.
Verkoper/eigenaar kan pachter blijven.
Voor taxaties, advies en bemiddeling
Vestjens Grondzaken BV
077 307 28 18.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Venlo, † 11 april 2020

Correspondentieadres: Familie Hanssen
Molenstraat 46
5995 BJ Kessel
Vanwege de huidige coronasituatie heeft het afscheid in
besloten familiekring plaatsgevonden op 18 april j.l. met
aansluitend de crematie.

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

Opgeruimd? Niets weggooien! Ik kom
uw kleine spullen graag ophalen!
06 46 48 87 15.
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Van bioscoop naar businesscenter

Cafékronieken: café VIOS in Beringe
Ze waren voor velen een belangrijke plek om even af te schakelen. Men kon er terecht voor een luisterend oor, een bekend gezicht en een vers getapt had genuttigd. Daarachter nog ‘n klein
scheepje jenever. Zo analyseerden
pilsje dat altijd smaakte. Deze dorpscafés doorstonden de tand des tijds echter niet en maakten plaats voor iets nieuws. HALLO Peel en Maas
we de achterovergeslagen drank van
verzamelde verhalen over een aantal van hen en bundelde ze in een serie. Zoals VIOS in Beringe: van café annex bioscoop naar businesscenter.
het ‘toep-idool’ in Beringe”, schrijft
het blad Midden-Limburg op 30 april
1965. Om de week daarna recht te
zetten: “Mogen we onderstrepen dat
Graet zich steeds als voorbeeldig en
bekwaam kastelein heeft aangediend.
Men zocht in ons stukje van vorige
week een scheve kant, die er ons
inziens niet was.”

Biefstuk

“Hop, hop, hop in galop. Oudjoars
oavend nao Van der Kop. Het is zeker
en gewis, det ‘t bej Graet en Wies ‘t
drukste is. Fatsoenlijk en netjes veul
plezeêr. Bei ein lekker glêske biêr”, zo
begint de nieuwjaarsadvertentie van
café-eigenaren Gerardus (Graet) van
der Kop en zijn vrouw Louise (Wies) die
zij op 29 december 1928 lieten plaatsen
in het nieuwsblad Midden-Limburg. Het
echtpaar, hij uit ‘Dörp’ en zij uit Horst,
stond veertig jaar lang achter de tap
van café, bioscoop en restaurant VIOS
(Vooruitgang Is Ons Streven) aan de
Meijelseweg in Beringe.

Bioscoopfilms
Totdat ze hun zaak in 1965 van de

hand deden aan ene J. Jongbloed
uit Gouda, bestierden Graet en Wies
de boel samen. Men kon er terecht
voor het ‘glêske biêr’, zoals ze het
in hun advertentie beschreven,
en na 1934 ook voor een film.
Toen gaf de voormalige gemeente
Helden een vergunning af voor het
draaien van films in de zaal naast
het café. Het moesten wel films
zijn die niet in strijd waren met ‘de
goede zeden’ en openbare orde.
In een oud affiche uit december
1939 worden filmtitels als ‘Wilde
nachten’, ‘Vervaagde sporen’,
‘Liefde, vrouwen en juweelen’,
‘De gevaarlijke vallei’ en ‘De familie
van mijn vrouw’ aangekondigd voor

de reclameweken waarbij wekelijks
twee films werden vertoond.
De bioscoop zou een ‘trekpleister
van jewelste’ zijn geweest, vertelt
huidig VIOS-eigenaresse AnneMarie Timmermans die een hoop
weet over wat er ruim voor haar
tijd gebeurde. “Uit de verre omtrek
kwamen de mensen naar Beringe
om daar de film van hun keuze te
bekijken. Als je wat later was, werd
je door een dame of heer met een
zaklampje naar je plaats begeleid.
In de pauze kochten mensen een rol
drop of pepermunt bij het piepkleine
winkeltje aan de kassa. Veel relaties
schijnen daar in die bioscoopzaal te
zijn begonnen.”

‘Toep-idool’
De oudste zoon van het echtpaar
Van der Kop bouwde in de jaren 60
de bioscoop om tot zaal. Dat werd
een geliefde uitgaansgelegenheid
voor jeugd uit de omgeving. Er traden regelmatig bandjes op, waarvan
Golden Earring de bekendste was.
Graet en Wies namen uiteindelijk
in 1965 afscheid als vaste gezichten achter de tap van VIOS. De zaak
werd verhuurd aan de brouwerij, die
haar weer onderverhuurde aan heer
Jongbloed uit Gouda. “Veertig jaar
lang heeft hij (Graet, red.) daar heel
wat drank aan de man gebracht, en
aan zichzelf. Hij (Graet) schatte dit op
een scheepslading bier, die hij zelf

In de jaren 70 werd het café met
zaal overgenomen door Harrie
Timmermans uit Grashoek, zoon van
het echtpaar dat daar café zaal Leanzo
uitbaatte. Zijn vrouw Diny stak in de
zaak ook de handen uit de mouwen
en stond veelal bekend om de biefstuk waar klanten voor terugkwamen.
Zaal VIOS ontpopte zich in de jaren 80
tot jeugdsoos, totdat eigenaar Harrie
in 2006 de deuren van het café en
de zaal sloot en verhuisde. “Het was
genoeg geweest”, vertelt Anne-Marie,
zijn dochter. “De panden hebben wel
enige tijd te koop gestaan, maar de
vraag naar het authentieke horecapand bleef achterwege en het slopen
en er woningen bouwen mocht van de
provincie en gemeente niet.”
Anne-Marie blies het pand uiteindelijk nieuw leven in. Ze nam het
samen met haar broer in 2017 over.
Ze bouwden de zaal om tot brasserie
en een businesscenter met meerdere
kantoren die ondernemers kunnen
huren. “Zo heeft iedereen, gemeente,
ondernemers, bewoners en recreanten, profijt hebben van de schitterende
opleving van VIOS.”
Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Heemkundevereniging Helden
via PeelenMaasNet

Mogelijk vrachtwagenparkeerplaats A67 bij Maasbree
Provincie Limburg is van plan om verschillende grote parkeerplaatsen langs snelwegen in Limburg
te leggen. Naar verluidt is de A67 één van de plekken waar een dergelijke parkeergelegenheid met 350 tot
400 plekken gerealiseerd moet worden. Het zou gaan om verzorgingsplaats Deersels bij Maasbree.
De provincie gaat niet in op mogelijke locaties.
Gemeente Peel en Maas bevestigt
dat de A67 een onderzoeksgebied
is voor de provincie om één van
de parkeerplaatsen te realiseren.
Volgens dagblad De Limburger gaat

het om verzorgingsplaats Deersels,
ter hoogte van Maasbree. Zowel de
gemeente als de provincie gaan niet
in op eventuele locaties. Wel laten
beide instanties weten dat zodra er

een locatie bekend is, er uitvoerig
gecommuniceerd gaat worden met
omwonenden, bedrijven die in de
buurt liggen en andere betrokkenen.
“Een breed draagvlak is voor ons

erg belangrijk”, zo laat de provincie
weten.
De parkeerplaats moet tussen de
350 en 400 plekken krijgen voor
vrachtwagens. Voor de chauffeurs
moet een gelegenheid komen
om te slapen, eten en douchen.
“Uitgeruste chauffeurs dragen bij
aan de verkeersveiligheid”, aldus
de provincie. In totaal moeten er

drie dergelijke parkeerplaatsen
gerealiseerd worden in Limburg
(A67, A2 en A76) om aan de vraag
te voldoen die ontstaan is door de
toenemende economische groei, zo
schrijft De Limburger. Het streven van
de provincie is om in 2023 de eerste
parkeerplaats klaar te hebben.
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PvdA/
GroenLinks
wil inzicht in
gemeente
cijfers
corona

Oant sjen!

Wim Fenstra
* 14 maart 1945

† 10 april 2020

Ghislaine Fenstra-Haffmans
Onno, Maike en familie

Na een lang en vol leven is tot ons groot verdriet
onze lieve moeder, oma en super-oma
heel rustig van ons heengegaan.
Zij overleed in de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Hanna Haffmans-Gielen
broer, zussen en familie
We hebben afscheid genomen van Wim op 17 april.

Mia Hermans - Beurskens

Correspondentieadres: Kesselseweg 16, 5988 CC Helden

echtgenote van

Lei Hermans †
Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van
mijn lieve man, onze pap en opa

Baarlo Huub en Silvia
Sem en Céline
Max en Evy
Helden Peter en Nicole
Baarlo Marie-Louise en John
Roel en Maud
Maaike en Lars
Siem

Dankbetuiging

Baarlo Wien en An
Mark en Mae-Ling, Yoann, Javi
Suzan en Leon, Dex, Vigo

Lei Vossen

wil ik u, mede namens onze kinderen en kleinkinderen
bedanken voor de vele kaarten, lieve brieven, bloemen
en voor jullie gift aan de Alzheimerstichting.
Jullie aanwezigheid is voor ons een grote troost te weten
hoe geliefd Lei was en hoe hij werd gewaardeerd.
Riet Vossen-Beurskens
Kinderen en kleinkinderen

Correspondentieadres: Soeterbeek 6, 5991 EG Baarlo
Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden hebben
wij op zondag 19 april 2020, als gezin afscheid genomen
van onze moeder, oma en super-oma en hebben we haar
te ruste gelegd bij vader op het Kerkhof van Baarlo.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Franssen
met haar team. Mede door hun goede zorg heeft
moeder waardig afscheid kunnen nemen van haar leven.
Tevens dank aan de medewerkers van Groene Kruis Team
Baarlo voor de liefdevolle verzorging.

De zeswekendienst gaat niet plaatsvinden i.v.m. de huidige
maatregelen.
Panningen, april 2020

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Voor gratis bezorging van
bakkerijproducten in Maasbree op
woensdag en zaterdag.
Info: www.breetsebakwinkel.nl
Tel. 077 850 19 52.

“ut is good gewees”

Wiel Maessen
* Helden, 5 december 1930
61 Jaar getrouwd met

Sandra Slegers
Marly van Eckendonk
0493 38 15 54
info@uitvaartamore.nl
uitvaartamore.nl

† Venray, 14 april 2020

Trees Maessen-Nijssen

pap, opa en superopa van

Henk en Mariëtte
Nicole
Sanne en Frank

Ma rjo Pete

rs - Jansse

n

i
M i M a n ch
geleiding
uit vaa rtbe

Willem van Hornestraat 28
5988 AR Helden

www.vooraltijdbijzonder.nl

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

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

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

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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

De gemeente heeft extra
taken te vervullen vanwege de
coronacrisis, zo stelt de partij. ‘Het lijkt ons belangrijk dat
het college de raad op hoofdlijnen op de hoogte houdt van
de ontwikkelingen.’ De partij
vraagt zich onder meer af hoeveel aanvragen voor hulp en
ondersteuning al zijn binnengekomen, of er inwoners zijn
die extra hard getroffen worden en welke maatregelen de
gemeente tot zover genomen
heeft als aanvulling op het landelijke maatregelenpakket.
Verder vraagt PvdA/GroenLinks
zich af of het college een
inschatting kan maken van de
extra uitgaven die de komende
maanden gedaan moeten
worden en de inkomsten die
misgelopen worden door de
crisis. ‘Kan het college daar een
gespecificeerde indicatie van
geven?’ Als laatste wil de partij
nog weten of de gemeente een
lijst kan maken van mogelijkheden om de inkomsten van
de gemeente voor volgend jaar
te vergroten voor het geval er
zwaar ingeteerd moet worden
op de reserves.

en woord,
Een blik, e
enk...
een stille w
egrijpen is
elkaar zo b
enk...
een gesch

Pieter en Miek
Tim
Rik en Marieke, Ize, Rik, Zoë
Guus en Vera, Dani

Baarlo
Kessel
Maasbree

De fractie PvdA/GroenLinks
heeft vragen gesteld aan het
College van B&W van Peel en
Maas aangaande de coronacrisis en de kosten die die
met zich meebrengt. Zo
vraagt de partij zich af of de
gemeente een indicatie kan
geven van de extra uitgaven
die gedaan moeten worden
en de inkomsten die misgelopen worden.

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

077 308 28 33
06 30 921 961
regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl
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Maurice de Hond raadt onderzoek in Kessel aan
De bekende opiniepeiler Maurice de Hond raadt het RIVM en de overheid aan om zo snel mogelijk een onderzoek te starten in Kessel. Hij onderzocht de coronacijfers van het Maasdorp en kwam tot de conclusie dat er
veel informatie te halen is rondom het ALS-evenement ‘Kessel op zien bes’ als mogelijke brandhaard van de
vele coronabesmettingen in Kessel.

Kessel kende de gemeente dertig
‘officieel’ besmette personen”,
schrijft De Hond. Omdat er volgens
De Hond een onderschatting van
honderd procent geldt bij deze cijfers,
denkt hij dat er toen al driehonderd
mensen besmet waren.
De Hond denkt dat 50 tot 75 procent
van de aanwezigen besmet is
geraakt tijdens de benefietavond.
“Zij hebben er in de weken daarna
voor gezorgd dat tussen de 40 en 60
procent van de gemeente is besmet.”
Daarom zou De Hond graag zien
dat er een grootschalig onderzoek
wordt opgestart. “Juist omdat het
aantal besmettingen en slachtoffers
in Kessel zo groot is geweest en
het ook zeker is dat er sprake is van
een superspread-event, zou ik als
RIVM en Ministerie van VWS als de
wiedeweerga een onderzoek starten
in de gemeente.”

Steekproef
De Hond geeft wat aanbevelingen over
hoe hij het graag aangepakt zou zien
worden. “Ik zou van alle slachtoffers
(doden en mensen bij wie de besmetting is vastgesteld) navragen of ze
bij die bijeenkomst zijn geweest op 5
maart en, zo niet, of iemand uit hun
gezin er is geweest. En daarnaast zou
ik een steekproefonderzoek van circa
vijfhonderd personen doen in Kessel
om vast te stellen bij hoeveel personen
een besmetting is vastgesteld.” Met de
uitkomsten van dat onderzoek zou volgens De Hond een schat aan informatie
opleveren over allerlei zaken rondom
de verspreiding van het coronavirus en
wat het maximum percentage is van
mensen die besmet kunnen worden.
“Ik zou zeggen, zo snel mogelijk doen”,
sluit de bekende analist zijn betoog af.
Beeld: Stichting Kessel op zien bes

De benefietavond in Kessel

Het evenement ‘Kessel op zien bes
taege ALS’ is al vaker genoemd
als mogelijke verklaring voor de
vele besmettingen in het dorp.
Op donderdag 5 maart vond in
gemeenschapshuis De Paort een
benefietavond plaats om geld op te
halen in de strijd tegen de spierziekte
ALS. Honderden Kesselnaren waren
op de avond aanwezig om hun

steun te betuigen. Volgens De Hond
kan de benefietavond aangemerkt
worden als superspread-event,
een evenement waaruit vele
besmettingen zijn voortgekomen.
Het RIVM en de overheid zouden
door middel van een onderzoek in
Kessel veel informatie over de ziekte
te weten kunnen komen, zo geeft De
Hond aan.

Carnaval

autoglasherstel
en reparatie

De Hond analyseert op zijn website
de cijfers die bekend zijn van de
gemeente en Kessel. Volgens de
analist kan aangenomen worden
dat bij de avond mensen aanwezig
waren die in de twee weken
daarvoor, inclusief carnaval, besmet
zijn geraakt zonder het zelf te weten.
“Tien dagen na het evenement in

Modezaak Frans Theelen
failliet verklaard
Modezaak Frans Theelen, met een vestiging op de Markt in Panningen, is op dinsdag 21 april failliet
verklaard. Volgens een verklaring van het bedrijf op Facebook was de coronacrisis de druppel voor de modezaak met winkels in Roggel, Boxtel, Horst en Panningen. Met het faillissement komt een einde aan het bedrijf
dat 143 jaar geleden werd opgericht.

zakelijk en particulier

Venlo-Blerick - Susteren
077 463 10 30 | autoglassnijkers.nl
autoglasherstelsnijkers

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Kessel rondom Hendenseweg € 8,00
Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00

bedragen per week
‘Door de branchevervaging, de klimaatverandering, de outlets en de online
verkopen liepen omzetten terug en
was ons bedrijf onvoldoende rendabel
voor overname. Daar bovenop kwam
het coronavirus en dit was uiteindelijk
de druppel’, schreef de winkel met de
karakteristieke gevel op zaterdag 18
april al op Facebook, toen het faillissement reeds was aangevraagd, maar

nog niet uitgesproken. Op dinsdag 21
april werd het definitief met de uitspraak van de rechter.
De eigenaars Ria en Pieter Theelen
schrijven gevochten te hebben voor
hun winkel, maar toch geen uitkomst
te zien waarbij de modezaak overeind
bleef. ‘58 en 56 jaar is er door het echtpaar Theelen met succes geknokt en
keihard gewerkt aan de familietraditie,

echter met de huidige vooruitzichten
(de echte economische crisis in de retail
moet nog komen) is het niet verantwoord om als 70-plussers zonder opvolging het bedrijf niet-aflosbare schulden
te laten maken’, aldus de verklaring.
Mogelijke faillissementsverkopen,
doorstartscenario’s en overnames worden door de curator van dienst opgepakt, zo geeft het bedrijf aan.

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Activiteiten geschrapt door corona

Geen extra zakcentje voor verenigingen
Verenigingen lopen extra inkomsten mis doordat ze geen huis-aan-huis
verkoopacties mogen doen en ook geen evenementen mogen
organiseren vanwege het coronavirus. Zo gaat de zeventigste Fancy
Fair in Kessel-Eik niet door, mag de Meijelse schutterij Sint Nicolaas niet
langs de deuren en heeft voetbalvereniging SV Egchel haar mini
voetbaltoernooi af moeten gelasten.
Schutterij Sint Nicolaas in Meijel
verkoopt normaal in de periode voor
Pasen twaalfduizend eieren in het
dorp. Dat gebeurt door middel van
verkoop aan de deur, of met een
verkoopkraampje in het dorp of bij
het schutterslokaal waar mensen
het kunnen afhalen. Nu mensen
afstand van elkaar moeten houden en
contact zo veel mogelijk vermeden
moet worden, konden de leden van
‘de blauw’, zoals de schutterij ook

wel wordt genoemd, niet in actie
komen. “De paaseierenverkoop is
een belangrijke inkomstenbron voor
onze vereniging”, vertelt Willy Geraets
van de schutterij. Hij is bestuurslid
en contactpersoon voor de jaarlijkse
paaseierenactie.
Dit jaar verkocht de schutterij geen
twaalfduizend, maar duizend eieren.
“Dat zijn eieren die we via e-mail
verkocht hebben en contactloos
bezorgd werden”, aldus Geraets.

Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

REDACTEUR /
WEBSITE ONDERHOUD
Actief zijn bij Huurdersvereniging Noord-Limburg betekent
bijdragen aan een groeiende, dynamische groep vrijwilligers,
die de huurders in woningen van Wonen Limburg vertegenwoordigt
in Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de belangenbehartiging te
verbeteren. Een uitdaging waaraan jij een bijdrage kan leveren.
De uitdaging
Wij zijn op zoek naar een redacteur - website onderhoud. Je gaat je bezighouden
met de communicatie en berichtgeving richting onze leden en andere
belangstellenden. De focus richt zich hierbij op het maken van teksten over
regionale en landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de huurders en
op het onderhouden van de website. Hierbij hoort ook het meedenken over de
indeling, gebruiksvriendelijkheid en navigatiestructuur. Op termijn willen we de
communicatie ook uitbreiden via andere socialmediakanalen.
Dit ben jij
• Je wilt dat huurders wonen in een leefbare buurt, voor een betaalbare huur en
dat ze zeggenschap hebben over hun eigen woonsituatie.
• Je bent bij voorkeur 15 uur per maand beschikbaar om te besteden aan
werkzaamheden voor de HVNL.
• De computer heeft geen geheimen voor je. Je bent communicatief en collegiaal
naar je medebestuurders.
Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de gelegenheid te geven ‘te snuffelen’ aan de manier
waarop wij onze taak invullen. Een van de bestuursleden van HVNL is je vaste
contactpersoon. Er is een mogelijkheid om op ons kantoor te werken. In ieder
geval is daar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur altijd
iemand aanwezig. Tot slot bieden we je een vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, met een maximum € 170,per maand en van € 1.700,- per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Laat ons telefonisch of
per e-mail weten of je hier belangstelling voor hebt, dan zoeken we samen een
geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl

De Fancy Fair in Kessel-Eik gaat niet door

“Daarmee kunnen we de kas nog
een beetje spekken. Ook gaan het
ophalen van oud papier en oude
metalen en de kleding-inzamelactie
niet door. Daarbij is de ijzerprijs nog
nooit zo laag geweest. Op jaarbasis
gaan we nu waarschijnlijk zo’n 5.000
tot 6.000 euro mislopen. Terwijl we
juist door die inkomsten de contributie
voor de leden kunnen beperken,
maar ook onderhoud en de aanschaf
van instrumenten, wapentuig,
uniformen en muziekstukken kunnen
bekostigen.” In het schutterslokaal
zijn de verwarming uitgezet en
verderfelijke spullen uit de koelcel
elders opgeslagen om de kosten in
elk geval zo laag mogelijk te houden.
“We zien wel hoe spannend het
gaat worden. Iedereen zal in deze
tijd offers moeten brengen. Als club
kun je nu niets. Maar we komen de
tijd wel door. En hopelijk doen nog
meer mensen de deur voor ons open
wanneer we weer langs mogen gaan.”

Fancy Fair
De zeventigste editie van de Fancy
Fair Kessel-Eik is verplaatst naar
2021 vanwege de coronacrisis. Om
te voorkomen dat de organisatie in
tijdnood komt met de verkoop van
loten, werd besloten het dit jaar
niet door te laten gaan. Dat levert
vooralsnog geen problemen op voor

de organisatie, laat Rob Niessen van
het fancy faircomité weten. “We
hadden al wat prijzen gekocht, maar
die bewaren we gewoon voor de
volgende keer.”
Het is de Kessel-Eikse kerk die door
de afgelasting vooral gedupeerd
wordt. De fancy fair werd in de jaren
50 voor het eerst georganiseerd
om de nieuw te bouwen kerk te
bekostigen, legt Tjeu Stemkens uit.
Hij is als penningmeester betrokken
bij de kerk. Tegenwoordig levert de
fancy fair de kerk enkele duizenden
euro’s op voor de kas. Die inkomsten
mist de instelling nu. “We hebben
gelukkig genoeg spek op de ribben
en zijn verder financieel zelfstandig”,
aldus Stemkens. “Desondanks zijn
het welkome inkomsten die we nu
mislopen. De kerk begint hier en daar
toch wat gebreken te vertonen, die we
wel aan moeten kunnen pakken als
dat nodig is.”
Dat de fancy fair niet doorgaat, is
volgens Stemkens vooral jammer
voor het dorp zelf. “Het is een dorpse
traditie geworden waar het hele
dorp, jong en oud, aan bijdraagt.
Dat die verbinding nu wegvalt,
is jammer. Maar dat komt wel
weer. De gezondheid, dat is nu het
belangrijkste.”
Voor voetbalvereniging SV Egchel
is eerste pinksterdag normaal dé

dag van het jaar. Dan vindt altijd
het SV Egchel Mini Voetbaltoernooi
plaats. Het coronavirus gooit ook
daar roet in het eten, want er wordt
dit jaar geen balletje getrapt op
sportpark De Wietel. Daardoor valt
voor de organiserende voetbalclub
een belangrijke inkomstenbron weg,
vertelt SV Egchel-bestuurslid Guus
Bos. “Het budget van de club krijgt
hierdoor een behoorlijke deuk. We zijn
maar een kleine vereniging en de
opbrengsten van het voetbaltoernooi
zorgen ervoor dat we elk jaar leuke
dingen kunnen doen en organiseren
voor onze leden. Dat we het nu een
keer niet door kunnen laten gaan,
is niet erg, maar dit moet ons geen
twee of drie jaar op rij gebeuren.”
De organisatie heeft overwogen
om een nieuwe datum te prikken,
maar besloot daar toch vanaf te zien.
“Het is een enorm onzekere tijd,
dus we vinden het niet realistisch
om te denken dat het over een
paar maanden wel kan”, aldus
Bos. “Misschien dat we op een
later moment iets voor de leden
organiseren. Wat het voetbaltoernooi
betreft, richten we onze pijlen gewoon
op eerste pinksterdag 2021.”

Tekst: Kim Jacobs
Beeld: Fancy Fair

Onderzoek naar paardensport
in Peel en Maas
Gemeente Peel en Maas is samen met Stichting Limburg Paardensport en IKL een onderzoek gestart
naar paardenhouderijen in de gemeente. Daaruit moeten naar voren komen welke kansen er liggen
voor de gemeente op het gebied van de paardenwereld en de invloed daarvan op onder meer de
economie.
De opening van Equestrian Centre de
Peelbergen in Kronenberg in 2015
heeft in de regio voor veel beweging gezorgd in de paardenwereld,
zo geeft de gemeente aan in het
beslisdocument. ‘Binnen de land- en
tuinbouw zien we een geleidelijke
toename van het aantal paardenhouderijen.’ Met het onderzoek wil
de gemeente uit laten zoeken of er
verbindingen gelegd kunnen worden tussen economie, verblijfs- en
dagrecreatie, landschap en ruimte
en sociaal domein en de bestaande
paardenhouderijen.

De kansen die uit het onderzoek
naar voren komen, kunnen door
de gemeente gebruikt worden om
eventueel actie te ondernemen.
Volgens de gemeente hebben paardenhouderijen een positief effect
op het buitengebied en de leefbaarheid in Peel en Maas. Daarom wil
de gemeente het vestigingsklimaat
stimuleren. Ook het feit dat Peel en
Maas van oudsher bekend staat als
een grote speler op het gebied van
de paardensport telt mee. Volgens
de gemeente hebben mede door de
komst van De Peelbergen diverse

topruiters zich de afgelopen jaren
in Peel en Maas en de omliggende
regio gevestigd.
Naast het onderzoek heeft het college ook besloten om de samenwerking met Stichting Limburg
Paardensport te verlengen tot en
met 2023. De samenwerking zou
dit jaar aflopen. De gemeente
besloot tot een verlenging van de
samenwerking om zo de aanwezige
infrastructuur op het gebied van
paardenhouderijen te behouden en
te versterken.
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Brandweerkorpsen naar branden Samen zorgen voor elkaar
Waar Peel en Maas
in Mariapeel en Meinweg
De brandweerkorpsen van Peel en Maas hebben er drukke dagen op zitten. Vanwege de droogte in de natuur
ontstonden op veel plekken branden. In de Mariapeel bij Griendtsveen en nationaal park De Meinweg bij
Herkenbosch liep het enorm uit de hand en brandden grote stukken natuur af. De korpsen uit Panningen,
Maasbree, Meijel, Kessel en Baarlo gingen ter plekke om te blussen.

De Mariapeel bij Griendtsveen

nationaal park De Meinweg in MiddenLimburg en Duitsland. Brandweer
Panningen werd ‘s middags opgeroepen en ging met een haakarmvoertuig naar de brandhaard. Twee andere
voertuigen van het korps waren eerder
al richting de Mariapeel getrokken.
Na terugkomst op de kazerne moest
het korps ‘s avonds wederom naar
Herkenbosch voor de brand in het nationaal park. Die was weer opgelaaid en
zorgde voor grote rookontwikkeling in
de richting van Herkenbosch. De inwoners van het dorp werd in de nachtelijke uren geëvacueerd. Brandweer

Meijel volgde eenzelfde pad als de
collega’s uit Panningen. Na de gehele
middag en avond bezig te zijn geweest
in de Mariapeel, keerde de post in de
avonduren terug naar de kazerne. Om
00.30 uur gingen de pagers weer af en
de post spoedde zich naar de Meinweg
om daar te blussen. Op woensdagochtend keerde de wagen terug naar
Meijel om gereed gemaakt te worden
voor de volgende ploeg die vrij snel
weer richting Herkenbosch ging.
Beeld: Brandweer Panningen,
Brandweer Venray

Uitgedunde raad stemt in
met Groene Pijl en Zanksböske
De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 14 april een opmerkelijke vergadering gehad. Precies
één raadslid was aanwezig. CDA’er John Timmermans was uitgekozen door de partijen om de honneurs waar
te nemen. Timmermans stemde namens de raad in met de ontwikkeling van woongebied De Groene Pijl in
Beringe en het aanpassen van het bestemmingsplan Zanksböske in Maasbree.
Omdat vanwege de coronacrisis niet
te veel mensen tegelijk aanwezig
mogen zijn op een locatie, kwam de
gemeente met een oplossing om de
vergadering van 14 april door te laten
gaan. Er werd een extra vergadering
gepland op 10 april. Daar zouden geen
raadsleden naartoe gaan. Dat zorgde
er weer voor dat de burgemeester
een volgende vergadering kon inplannen. Bij een tweede vergadering waar
minder dan de helft van de raadsleden
aanwezig is, mag wel gewoon beslist
worden. John Timmermans werd naar

We leven met z’n allen al een aantal weken in een wereld die
beheerst wordt door het coronavirus. Als samenleving houden we
ons aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. Ondernemers
sluiten noodgedwongen hun deuren en sport- en gemeenschaps
activiteiten liggen gedeeltelijk stil. Ook het sociale leven is tot
stilstand gekomen. Helaas zijn veel families in de gemeente
getroffendoor het virus. Familie, vrienden en bekenden zijn ziek óf
zelfs overleden. Alleen samen komen wij deze crisis te boven.
Door naar elkaar om te zien én elkaar te helpen waar het kan.

In de eerste plaats wil ik iedereen
die geraakt is door het coronavirus,
heel veel sterkte en steun toewensen.
Daarnaast wil ik onze grote
waardering uitspreken voor de
manier waarop de inwoners van Peel
en Maas met deze situatie omgaan.
Het aanpassingsvermogen is groot
en het is hartverwarmend om te
zien hoeveel goede maatschappelijke
initiatieven er in alle gemeenschappen
ontstaan. Initiatieven die er toe doen,
initiatieven die stuk voor stuk een
waardevolle bijdrage leveren. Het doet
deugd om dagelijks te merken dat we in
al onze dorpskernen op een zorgzame
manier naar elkaar omkijken. In een
wereld waarin we fysiek afstand moeten
houden, groeien we misschien wel
dichter naar elkaar toe als ooit tevoren.

Nationaal park De Meinweg

Brandweer Baarlo moest op dinsdagmiddag 21 april samen met onder
meer de collega’s uit Maasbree,
Panningen en Meijel naar de brand
in de Mariapeel in de buurt van
Griendtsveen in de gemeente Horst aan
de Maas. Ter plaatse ging het korps aan
de slag met brandbestrijding. Ook kwamen er verschillende chinook-helikopters ter plaatse om met grote zakken
water het vuur onder controle te krijgen. In de avonduren laaide het vuur
weer op, waardoor een gedeelte van
Griendtsveen ontruimd moest worden.
Eenzelfde scenario speelde zich af in

groots in is!

voren geschoven als persoon die
namens de raad aanwezig zou zijn.
Op de planning stonden onder meer
de ontwikkeling van woongebied
De Groene Pijl in Beringe en een
aanpassing van de bestemming op het
Zanksböske in Maasbree. De Groene
Pijl houdt in dat er acht tot twaalf
woningen gebouwd mogen worden
op het nu nog lege veld naast de
al bestaande wijk Achter de Kerk in
Beringe. De initiatiefnemers zijn al
langer bezig met de voorbereidingen.
Eerder gaven zij al aan te verwachten

dat er ongeveer in maart volgend
jaar begonnen kan worden aan de
woningen.
Bij het Zanksböske gaat het om het
aanpassen van het bestemmingsplan
van verschillende kavels onder hoogspanningslijnen. De bewoners van de
huizen die daar stonden, zijn een paar
jaar geleden uitgekocht en de woningen worden gesloopt. Met het aanpassen van het bestemmingsplan naar
‘groen’, kunnen de percelen straks
ingericht worden als plek met openbaar groen.

Anget Mestrom - wethouder vitale gemeenschappen.

Vitale gemeenschappen zorgen voor elkaar!
In Peel en Maas zijn inwoners gewend om naar elkaar om te kijken én
voor elkaar te zorgen waar het kan. In dorpskernen voeren inwoners
samen het gesprek over waar zij én het dorp behoefte aan hebben, nu
en in de toekomst. Vanuit eigen kracht en met veel energie ontstaan in
de dorpskernen in Peel en Maas al jaren de mooiste initiatieven. Zonder
(veel) bemoeienis vanuit de gemeente. In deze coronacrisis is dit maar al
te goed zichtbaar.

Als Peel en Maas zijn we trots op deze
grote mate van gemeenschapszin in
alle kernen. Ik ben er van overtuigd
dat juist deze gemeenschapszin, waar
nu zo’n groot beroep op wordt gedaan,
ons allemaal helpt om sterker uit deze
moeilijke periode te komen. Ik geloof in de
(veer)kracht van vitale gemeenschappen.
Voor iedereen geldt: hou vol, blijf gezond
en pas goed op elkaar!
Wethouder Mestrom
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Politie vraagt aandacht
verdwijning Loek Streukens
De 36-jarige Loek Streukens verdween op donderdag 9 januari volledig
van de radar. Politie Limburg verspreidde vrijdag een video met de
bewegingen van Loek op de dag van zijn verdwijning, meer dan drie
maanden geleden. Streukens werd voor het laatst gezien in Helden. Zijn
pinpas werd later op de dag nog gebruikt in Maasbree.

De politie besloot op vrijdag 17 april
een filmpje over de vermissing van
Streukens te delen op Twitter. In het
filmpje wordt informatie gedeeld over
de bewegingen van Streukens op de
dag van zijn vermissing. Zo maakte

de politie bekend dat de Sittardse
Streukens voor het laatst gezien is in
Helden, waar hij verbleef bij vrienden en familie. Hij vertrok in een
blauwe Volkswagen Polo met kenteken 82-FD-TL. De politie kon uit zijn
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bankgegevens achterhalen dat de
bankpas van Streukens op de dag van
zijn verdwijning nog gebruikt is bij een
tankstation in Maasbree rond 18.40
uur. Daarna werd de pas rond 20.00
uur gebruikt bij een tankstation langs
de A50 bij Arnhem en rond 20.35 uur
bij een tankstation langs de A50 net
onder Apeldoorn. Waarschijnlijk heeft
hij zijn weg vervolgd richting Zwolle
en Meppel. Zijn telefoon gaf even na
22.00 uur nog een signaal in de omgeving Nijeveen, boven Meppel. Vanaf
dat moment ontbreekt van Loek en
zijn auto ieder spoor, aldus de politie.
De politie laat verder weten dat
Streukens in het verleden heeft aangegeven te willen wonen en werken
in Zweden. Hij was ook al enkele keren
in dat land geweest. Toch heeft de
politie niet de indicatie dat hij zich in
dat land bevindt. De politie gaf verder
aan dat Streukens voor zijn vermissing
te maken heeft gehad met tegen
slagen, waardoor het niet bekend is in
wat voor gemoedstoestand hij vertrokken is.
Streukens is 1,78 meter lang, heeft
donkerblond haar, tatoeages op zijn
benen en rechterarm en blauwe
ogen. De politie vraagt mensen die
meer informatie hebben, zich te melden. Dat kan via telefoonnummer
0900 88 44 of Meld Misdaad Anoniem
via 0800 70 00.

Onderzoek naar
bekrassingen in Kessel
De politie is een onderzoek gestart naar bekrassingen van auto’s
in Kessel. De afgelopen tijd kwamen enkele tientallen aangiftes
binnen over vernielingen aan wagens in het dorp. De politie onderzoekt of de vernielingen in Kessel te maken hebben met eenzelfde
soort vandalisme dat werd gepleegd in Panningen.
De politie geeft aan een hoop aangiftes binnen te hebben gekregen.
Daarom is besloten een onderzoek
op te starten. “De verklaringen
worden nu geanaylseerd”, laat een
woordvoerder weten. “Uit de uitkomsten daarvan kunnen we beslissen wat we gaan doen. Vooralsnog
zijn we vooral zaken uit aan het
zoeken.” Vorige week kwam er een
aangifte binnen van een bekrassing
van een auto op het Meidoornplein

in Kessel. Op sociale media bleek
dat er meer mensen het slachtoffer zijn geworden van vandalisme.
Ook in Panningen stak de afgelopen
weken vandalisme en baldadigheid de kop op. In de wijk bij basisschool De Wissel werden banden
lek gestoken, autoruiten vernield
en een steen door een raam van de
school gegooid. De politie onderzoekt of er een verband tussen de
vernielingen in de twee dorpen is.

Oudste en jongste
inwoner Beringe
De familie Reinders heeft sinds donderdag 16 april de jongste én de
oudste inwoner van Beringe in de gelederen. Met de geboorte van Liz
was zij de jongste inwoner en met zijn 99 jaar was Grad de oudste
bewoner van het dorp.

Beeld: Politie

Nick Janssen

Nieuwe
griffie
benoemd
De nieuwe griffie van
gemeente Peel en Maas is op
dinsdag 14 april officieel
benoemd. De nieuwe griffier
is Nick Janssen, zo besliste
de gemeenteraad bij een
vergadering waar maar één
raadslid aanwezig was.
Nick Janssen is de opvolger
van Twan Huyskens die op zijn
beurt Ita Joosten opvolgde.
Joosten vertrok in mei vorig
jaar na een dienstverband
van tien jaar. Janssen was al
sinds 1 december de plaatsvervangend griffier en is sinds
14 april officieel benoemd in
de functie. Tot plaatsvervangend griffier werd Jos Frenken
benoemd.

Eén raadslid
Bij de
gemeenteraadsvergadering
was vanwege de coronamaat
regelen slechts één raadslid
aanwezig. John Timmer
mans van het CDA was door
de verschillende fracties naar
voren geschoven om aanwezig
te zijn. Zo konden er toch
zaken beslist worden.

Liz is de dochter van Sharon Wilms
en Geert Reinders, een kleinzoon van
Grad. Tussen de oudste en jongste telg
van de Reinders-familie zit bijna een
eeuw, 99 jaar en ongeveer drie maanden. Grad werd namelijk geboren op
28 januari 1921. Vervelend voor Grad
is wel dat hij vanwege de coronacri-

sis zijn achterkleinkind momenteel
niet kan bezoeken. “Gezondheid gaat
boven alles”, zo laat de familie weten.
“Beiden maken het echter goed en
ze kijken er naar uit om elkaar in de
toekomst te ontmoeten”, laat mama
Sharon weten.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

De scholen heropen is een
goede beslissing
De overheid maakte op dinsdag 21 april weer nieuwe maatregelen bekend op het gebied van het coronavirus. Zo worden alle evenementen tot 1
september afgelast. Ook werd bekend dat andere maatregelen verlengd worden. De kroegen blijven gesloten en contactberoepen kunnen niet
beginnen. Basisscholen gaan echter wel open vanaf 11 mei.
Is dat niet opmerkelijk? Leraren hebben te maken
met leerlingen. Die hebben op hun beurt weer
contact met andere mensen. De kans op besmetting wordt voor leraren zo behoorlijk groot.
Premier Mark Rutte zei bij de persconferentie
dat de scholen opengaan om ouders te ontzien.
Wordt de school dan niet gebruikt als opvang?

Daar is ons onderwijs niet voor bedoeld.
Van de andere kant is het zo dat de overheid niet
zomaar tot beslissingen komt. Samen met het RIVM
is zorgvuldig gekeken naar wat er mogelijk is en
welke rol kinderen spelen bij de verspreiding van
het coronavirus. We kunnen er vanuit gaan dat
leraren veilig zijn. Thuis leren de kinderen een stuk

minder dan op school. Het is goed dat ze terug naar
hun klas gaan. Zo wordt het geen verloren jaar.

De scholen heropen is een goede beslissing.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 16

Ik koop bij de lokale ondernemers
De meerderheid van de inwoners van Peel en Maas zegt de lokale ondernemer te steunen tijdens de coronacrisis. Omdat horecabedrijven dicht
zijn en winkel moeilijk klanten kunnen ontvangen zijn verschillende initiatieven gestart om de lokale ondernemer toch te steunen.
Doordat veel mensen gaan hamsteren, zijn de
schappen van de supermarkten vaak leger. Dit
kan een reden zijn om toch naar de lokale, kleine
ondernemer te gaan. 88 procent van de stemmers op de poll van vorige week was het hiermee eens. De lokale ondernemer moet gesteund
worden in deze tijd, anders houdt het haar hoofd

niet boven water. Ingrid Roosch is het hiermee eens.
Zij reageert via Facebook: “Het is misschien (soms)
iets duurder, maar de service is vaak veel beter als
je lokaal koopt.” Jan-Thijs Reijnen koopt ook lokaal:
“Tenzij je wilt dat over een maand of drie het halve
centrum leeg ligt. Zo meteen klagen dat we meer
belasting moeten ophoesten omdat we anders de

WW-uitkeringen niet meer kunnen betalen.”
Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de
portemonnee kijken. Vaak zijn de producten van de
lokale ondernemer duurder dan bij de grotere landelijke en wereldbedrijven. 12 procent zegt niet bij
de lokale ondernemer te kopen onder meer vanwege deze reden.

Lokaal Peel&Maas

Waardering voor alle mensen in Peel en Maas
Paaszondag in Kessel, zo’n beetje alle muzikanten brengen samen het Kessels volkslied ten gehore, verspreid door Kessel, wat een saamhorigheid! We kunnen concluderen, dat veel ondernemers heel creatief
omgaan met de nieuwe situatie, denk bijvoorbeeld aan het thuis genieten van eten van restaurants. En
daar is massaal belangstelling voor. We zien dat organisaties (waarvan het OLS Meijel misschien wel de
grootste is) gedwongen pragmatisch omgaan met de huidige situatie. We leggen ons er allemaal bij neer
en proberen er samen het beste van te maken.
We zien dat er heel veel mensen in
een moeilijke situatie terechtkomen
of al terecht zijn gekomen. Zelfs een
‘vastgelopen circus’ in Beringe dat
massaal steun van onze inwoners
mocht ervaren. Van alle kanten komt
hulp, misschien was de saamhorig-

heid nog nooit zo groot als nu in ons
mooie Peel en Maas.
En zeker weten we dat er heel veel
mensen, denk aan ondernemers en
mensen met een hulpvraag, problemen hebben of gaan krijgen
naar aanleiding van deze crisis. Wij

zijn ervan overtuigd, dat als we
die saamhorigheid vasthouden de
meeste mensen geholpen kunnen en
zullen worden. We zijn nog niet door
de zure appel heen, maar met alle
mooie initiatieven en behoud van
de huidige saamhorigheid weten wij

zeker, dat we als Peel en Maas een
mooie basis hebben. En zelfs na deze
periode een nog mooier Peel en
Maas krijgen. Niet voor niets was, is
en blijft Lokaal Peel&Maas zich inzetten voor een gemeente waar het fijn
is om te wonen, werken en recreëren, nu meer dan ooit.
Als Lokaal Peel&Maas zullen wij onze
bijdrage leveren, waar we dat ook
maar kunnen.

Fractie

CDA Peel en Maas

Een woning bouwen in je eigen dorp?
Pak je samen met anderen geïnteresseerden en meld je bij de gemeente, zouden we eigenlijk willen zeggen. Een voorbeeld. Afgelopen week heeft de gemeenteraad de grondexploitatie van het project De Groene
Pijl in Beringe goedgekeurd. Hierdoor kunnen de initiatiefnemers vanuit het dorp verder om het plan
voor tien tot vijftien starters- en levensloopbestendige woningen te realiseren. In Beringe is dit al het
vierde woningbouwproject dat door eigen initiatief van de grond komt. Iets waar wij alleen maar waardering voor uit kunnen spreken.
Toch horen wij vaker terug dat mensen aangeven dat ze geen woningen kunnen bouwen, omdat er geen
grond beschikbaar is. Het kan zo zijn
dat er niet per direct grond beschikbaar is, maar wanneer de gemeente
niet op de hoogte is van een plan,
kan er ook niet gezocht worden
naar mogelijk beschikbare grond.

Wij willen de mensen die met het
idee lopen een woning te bouwen
in hun eigen dorpskern meegeven
om samen met mensen uit het dorp,
die hetzelfde idee hebben, bij elkaar
te gaan zitten en zich gezamenlijk bij de gemeente te melden. De
gemeente gaat dan samen met jullie
op zoek naar de mogelijkheden en

bekijkt welk stuk grond in het dorp
hiervoor geschikt zou kunnen zijn.
Dit is namelijk de eerste stap om een
initiatief te verwezenlijken.
Uiteraard moet je er wel rekening
mee houden dat zo’n plan niet binnen één jaar is gerealiseerd, maar
wat is er nu mooier dan lekker bezig
zijn met een eigen woningbouw-

plan, waardoor je binnen 1 tot 3 jaar
in je eigen dorpskern zou kunnen
wonen? Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact op
met Dorpscoöperatie Steingood in
Beringe, zij hebben zeker nog interessante tips om jullie mee op gang
te helpen.
Verder wensen wij de initiatiefgroep
van De Groene Pijl in Beringe veel
succes met de verdere uitvoering van
dit mooie plan.

TamTom

Column

Lit
Als ouderen doen mijn vrouw en
ik er alles aan om lichamelijk fit
te blijven. We fietsen, zwemmen
en wandelen wat af. Naast die
lichamelijke fitheid heb je
natuurlijk ook nog een brein dat
je in conditie wil houden.
Gelukkig hoeven we daar zelf niks
aan te doen. Dat laten we over
aan onze kleindochters. Het zijn er
drie, gevorderde tieners, die in een
stad op zo’n half uur rijden wonen.
We zien ze niet vaak, maar wel
regelmatig en we hebben frequent
contact met hen via WhatsApp en
Instagram.
Een zegen, die moderne
communicatiemiddelen. Daarbij
gebruiken ze op Instagram
veel straattaal en op WhatsApp
afkortingen wat ze dan whatsapptaal noemen. Regelmatig gaan
mijn vrouw en ik samen aan
tafel om ons brein aan het
werk te zetten in een poging te
begrijpen waar de communicatie
nou eigenlijk over gaat. Vooral
de middelste reikt ons van
alles aan voor een goed potje
hersensgymnastiek. Als ze me appt
dat het ‘lit’ is, vertelt ze me dat ze
het gezellig vindt.
Vraagt ze me ‘faka?’ dan bedoelt
ze daar niks vervelends mee, maar
wil ze ‘ff’ weten of alles goed met
me is. En een ‘fatoe’ is een grapje
en als dat grapje leuk is, kan de
reactie ‘lol’ zijn, waarmee ze aangeeft dat ze zich kapot lacht.
‘Swag’ is iets wat je hebt of bent.
Dat kan van alles zijn, maar het
komt erop neer dat je jezelf erg
‘cool’ vindt. Appt je kleinkind
midden in een conversatie
plotseling ‘brb’, word dan niet
boos. Daarmee geeft hij of zij aan
zo weer terug te zijn. En beginnen
ze een WhatsApp gesprek met
‘bro’, dan zit je goed.
Mocht u er nou aan denken om
in uw contacten met tieners zo
af en toe wat van bovenstaande
taal te gebruiken: ik zou het niet
doen. Niets verandert zo snel als
dat, en u loopt het risico dat u
compleet voor gek staat omdat
u de verkeerde woorden op het
verkeerde moment gebruikt. En
dan vinden ze je pas écht een
‘fonsbob’.

Roger Gielen en John Timmermans,
raadsleden

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.

Tom van Bakel
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Landelijke en lokale
informatie coronacrisis
Het coronavirus raakt iedereen. Ook u als inwoner of ondernemer van Peel en Maas.
Op onze website www.peelenmaas.nl staat veel landelijke en lokale informatie die te
maken heeft met de coronacrisis.
We hebben de informatie verdeeld in onderwerpen, zoals
• jeugd en gezin;
• ondernemen en horeca;
• toezicht en handhaving;
• ouderenzorg en Wmo;
• kinderopvang en speciaal onderwijs;
• sport en cultuur.
Mocht u informatie missen, laat het ons weten via e-mail:
info@peelenmaas.nl of telefoon: 077-306 66 66.

Stookontheffingen ingetrokken

Verboden snoeihout te
verbranden

Door de aanhoudende droogte is al enkele weken fase 2 voor natuurbranden
van kracht. Daarom geldt er per direct een algeheel stookverbod. Inwoners
mogen geen snoeihout meer verbranden en de stookontheffingen voor in het
buitengebied zijn ingetrokken.

Koningsdag 27 april

Gewijzigde openingstijden
Huis van de Gemeente
Maandag 27 april is het Huis van de Gemeente gesloten

Koningsdag 27 april

Gewijzigde openingstijden milieupark
Maandag 27 april is het Milieupark gesloten.

Kom alleen naar het Milieupark
als dit echt nodig is
Het is de laatste weken erg druk op het Milieupark. Inwoners ruimen op en werken
in de tuin. Dit zorgt voor een lange wachtrij auto’s voor de poort. De wachtrij is
soms zo lang dat er problemen ontstaan op de rotonde en de Maasbreeseweg.
Het doorgaand verkeer op het Industrieterrein heeft hier veel last van en het zorgt
voor onveilige situaties.
Bewaar spullen nog even thuis als dat kan
We vinden het fijn dat inwoners de spullen naar het Milieupark brengen. Door de
toenemende drukte vragen wij, als dat kan, de spullen nog even thuis te bewaren. Als dit niet
kan bent u welkom op het Milieupark. Houdt dan wel rekening met een langere wachttijd.
We laten maximaal 10 auto’s tegelijk op het Milieupark
Tijdens de coronacrisis willen wij het Milieupark op een verantwoorde manier
openhouden voor onze inwoners. Maar we moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen om
de veiligheid van de bezoekers en onze medewerkers te garanderen. Daarom mogen er
maar maximaal 10 auto’s tegelijk op het park.

Fase 2
Het is al langere tijd droog in de natuur. Het risico dat een natuurbrand ontstaat
is groter. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar
ontwikkelen, zeker bij harde wind. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten
zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen
van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kunt u natuurlijk nog
steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand
en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.
Corona
Ook de huidige coronacrisis vraagt aandacht voor de gezondheid in algemene zin en
specifiek voor mensen die klachten hebben aan de luchtwegen. Het verbranden van
(snoei)hout in deze periode heeft een negatief effect op een gezonde leefomgeving.
Voor meer informatie kijk op: www.natuurbrandrisico.nl

WhatsApp
Gemakkelijk en snel een berichtje sturen via WhatsApp
nummer 06 12 36 09 04. Wij beantwoorden WhatsApp
berichten maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Vanaf 18 april is er een omleidingsroute naar het Milieupark via de Loosteeg
Er is een route met eenrichtingsverkeer voor de bezoekers van het Milieupark. De tijdelijke
aanrijroute naar het Milieupark loopt via de Loosteeg. De reden hiervoor is dat deze route
langer is dan de huidige aanrijroute waardoor er meer auto’s in de rij kunnen staan zonder
de doorgaande weg te blokkeren. Bezoekers die het Milieupark verlaten gaan via de
kortste weg terug naar de rotonde.
Volg de omleidingsborden en laat de in- en uitritten van de aanliggende bedrijven vrij
Aan de omleidingsroute liggen veel bedrijven. Om de overlast voor deze bedrijven te
beperken vragen wij u om de in- en uitritten tijdens het wachten vrij te laten. Sluit rustig
aan in de wachtrij en zorg dat de bedrijven altijd bereikbaar blijven.
Bedankt voor uw begrip en medewerking!

Afvalinzameling
maandag 27 april
Maandag 27 april is er geen afvalinzameling. De inzameldag van
maandag gaat naar de zaterdag ervoor. Kijk op de (digitale) afvalkalender
voor de juiste inzameldag.

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
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Vrijwel lege raadszaal: lokale democratie in tijden van corona

Superkorte raadsvergadering,
maar Groene Pijl en Zanksböske gaan door
Tien minuten en elf seconden, zo lang duurde de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. Het was een vergadering zonder publiek en met slechts één raadslid aanwezig. De merkwaardige
setting had natuurlijk te maken met het coronacrisis, die gewoon vergaderen onmogelijk maakt. Toch werden er besluiten genomen.

Een vrijwel lege raadszaal tijdens de vergadering van vorige week dinsdag.
Burgemeester en raad waren eerder deze maand overeengekomen om een beroep te doen op
artikel 20 van de Gemeentewet. Die maakt het mogelijk om ook zonder het zogeheten ‘quorum’
(de helft plus één raadsleden aanwezig) een vergadering te beleggen. Om zo min mogelijk
mensen te laten samenkomen, werd CDA-fractievoorzitter John Timmermans aangewezen om als
enige aanwezig te zijn. De rest van de raad kon, net als andere geïnteresseerden, de vergadering
live volgen (of later terugkijken) via de gebruikelijke uitzending op internet.
Politieke problemen gaf dat niet, want op de agenda waren bewust alleen maar niet-politieke
‘hamerstukken’ gezet. Vooraf was al duidelijk dat alle partijen zonder problemen akkoord waren.
De vergadering, in een stil decor met lege stoelen, behelsde dan ook niet veel meer dan enkele
korte, strikt noodzakelijke plichtplegingen om de raadsvoorstellen rechtsgeldig goedgekeurd te
krijgen. Burgemeester Wilma Delissen las daartoe de verschillende voorstellen voor (samengevat
in enkele zinnen), waarna Timmermans ‘namens de hele raad’ zijn goedkeuring gaf.
Groene Pijl en Zanksböske
Het eerste voorstel betrof de ontwikkeling van het nieuwe woongebiedje ‘De Groene Pijl’ in
Beringe. Het gaat om een initiatief uit 2018 van enkele jongeren uit het dorp voor de bouw van
13-15 kavels, bedoeld voor starters en senioren. De huizen zijn gepland aansluitend aan het
plan ‘Achter de Kerk’. Het initiatief voldoet aan een behoefte, zo is gebleken uit een peiling, is

op een inloopavond met belangstellenden besproken en heeft de steun van dorpscoöperatie
Steingood. De grond waarop de huizen komen is eigendom van de gemeente en het plan kan
voor de gemeente budgetneutraal worden gerealiseerd. Al met al een prima plan vindt iedereen
en het kan nu, met de goedkeurig van de raad, verder wordend uitgewerkt.
Het tweede hamerstuk was het Bestemmingsplan Zanksböske, aan de Venloseweg in Maasbree.
Daar gaat de gemeente vijf huizen van een buurtschapje in de buurt van groepsaccommodatie
De Plaats aankopen, omdat ze pal onder hoogspanningskabels liggen. De gemeente kan dat
op verzoek van de bewoners doen door een speciale regeling van het Rijk, dat ook de kosten
vergoedt. De aangekochte woningen worden nog dit jaar gesloopt. Daarna wordt het terrein ‘groen’
heringericht. Daarvoor is na overleg met de omwonenden een speciaal landschapsplan gemaakt.
Vervolgens werd nog een kleiner bestemmingsplan afgetikt. Dat ging over de herontwikkeling
van de locatie Baarloseweg 40/Schijfweg Noord 1c in Kessel. De regels voor deze voormalige
champignonkwekerij worden aangepast aan de nieuwe activiteiten, o.m. ‘city farming’ (teelt
onder LED-lampen). Een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt, en een van de twee
bedrijfswoningen wordt omgezet in een gewone woning.
Nieuwe griffier
Bij het laatste agendapunt werd iéts langer stilgestaan. Het betrof de formele benoeming en
beëdiging van de nieuwe raadsgriffier. Die was nodig na het vertrek van Ita Joosten, die vanaf
de start van de nieuwe fusiegemeente de functie van griffier had bekleed.
De raadsgriffier is een relatief onbekende maar belangrijke functionaris in het
gemeentebestuur. Hij of zij ondersteunt en adviseert gemeenteraad, raadsleden en
raadsfracties bij hun kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
Als opvolger van Joosten is nu benoemd de 39 jarige Nick Jansen. De uit de Achterhoek
afkomstige Jansen werkt al sinds 2012 als strategisch beleidsmedewerker bij de gemeente Peel
en Maas. De afgelopen maanden was hij al ‘invaller’. Hij deed zijn werk tot tevredenheid van de
raad, die hem daarom nu definitief als griffier binnenhaalt. Na de formele goedkeuring van zijn
voordracht bij monde van John Timmermans, legde Jansen meteen de vereiste eed af. Verder
werd Jos Frenken beëdigd als raadsadviseur.
Daarna sloot burgemeester Delissen de vergadering in de lege raadszaal met enkele woorden
die zeker óók gericht waren aan de raadsleden die thuis toekeken: ‘Ik hoop dat we heel snel
weer in deze raadszaal bij elkaar kunnen zijn, zodat het democratische proces ingevuld kan
worden zoals het ingevuld behóórt te worden.’

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

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

Nick Janssen, de nieuw raadsgriffier.

www.peelenmaas.nl
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Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

We gaan met kleine stapjes vooruit. Kinderen en jongeren mogen weer (gedeeltelijk) sporten en naar school, maar een
bezoek aan het verpleeghuis of een gewone zomervakantie zit er niet in. De maatregelen duren voort, we moeten volhouden.
“Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdag 21 april.
Fysieke verbinding blijft beperkt, daarom willen wij met deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem steken. We hebben
opnieuw een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we opnieuw zo’n pagina. Dus voelt u zich ook
verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg
die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding
van naam en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen

2304 \ enzo
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Geplukt

Marcel Bol Baarlo
Een groot gedeelte van het leven van Marcel Bol (54) uit Baarlo bestaat uit de racesport. Al sinds zijn jonge jaren is hij verknocht aan ronkende
motoren en ovale racebanen. Bijna iedere dag is hij er wel mee bezig. Daarnaast is Marcel vader van een 17-jarige drieling, houdt hij van fotograferen en zoekt hij op verschillende manieren toch wat afleiding van de autosport. Deze week wordt hij geplukt.

bedrijf. “Dat is ook wel een passie van
mij: de techniek en ontwikkelingen in
de ICT-wereld bijhouden.”
Zijn ICT-vaardigheden komen dan ook
veelvuldig van pas bij vrijwilligerswerk in de autosport. Zo is het handig
dat Marcel weet hoe hij foto’s online
moet zetten. Daar heeft hij er namelijk genoeg van. “Dat is een hobby die
is voortgevloeid uit mijn werkzaamheden in de autosport. Ik maak veel
foto’s. Die gebruik ik bijvoorbeeld in
mijn online magazine Paddock14.”
Dat magazine maakt hij volledig zelf
op. “Ik zet er nog wat interviewtjes bij
die ik ook zelf gedaan heb en dan kan
ik het doorsturen naar alle mensen die
er interesse in hebben.”

Alpaca

Marcel heeft altijd in Baarlo
gewoond en het is dan ook niet
lastig te raden waar zijn fascinatie voor de autosport ontstond. Tot
1998 liep het inmiddels verdwenen Circuit De Berckt ieder jaar
verschillende keren vol met autosportfanaten uit de regio. Marcel
was vanaf zijn zevende een vaste
gast. “Het geluid, het kunnen zien
van de hele baan, de gastvrijheid
achter de schermen, ik vond het
allemaal geweldig.” Op latere leeftijd volgde Marcel een EHBO-cursus
om zo op het middenterrein als
EHBO’er aan de slag te kunnen als
vrijwilliger.
In 1998 kwam een einde aan de
baan in Baarlo. Dat doet Marcel
nog altijd pijn. “Met een vriend
heb ik toen een handtekeningenactie opgezet om het circuit
te behouden.” Het lukte niet, de
baan verdween. De fascinatie van

Marcel niet. Raceway Venray werd
zijn nieuwe ‘thuisbaan’. Net zoals in
zijn laatste jaren in Baarlo ontfermde
Marcel zich over de perszaken. Hij
heeft zich als doel gesteld om de autosport zoveel mogelijk te promoten.

Magazine
Zo heeft de Baarlonaar een eigen
online magazine en nieuwsmedium
over de autosport: Paddock14.nl,
houdt hij de websites en sociale media
van verschillende coureurs en teams
bij en is hij actief bij diverse nieuwsmedia in de regio. “Ik doe bijvoorbeeld interviews voor LEF-TV en ik
ben regelmatig betrokken bij Omroep
Venray om de uitslagen in de autosportwereld te bespreken in het programma ‘Zondagmiddag Live’. Ik maak
ook altijd stukjes over de coureurs uit
Peel en Maas en die stuur ik door naar
HALLO. Zo krijgen ‘onze’ coureurs aandacht.”

Een groot project waar Marcel zich al
jaren op richt, is de Ukke Pukke Race.
Een autosportklasse waarbij kinderen
tot en met 12 jaar achter de startcar
enkele rondes rijden. “Het is geen
race”, vertelt Marcel. Hij vindt het
leuk om met de jeugd bezig te zijn.
“Kinderen hebben de toekomst. Laatst
is er eentje die bij ons is begonnen
kampioen geworden bij de Stockcar F2
Junioren. Dat doet mij goed. Als kinderen racen, komen ook de ouders kijken
en krijg je echt een familiegevoel.
Zo blijft de autosport leven.”

Drieling
Ook de twee zoons van Marcel zijn
inmiddels regelmatig op de circuits te
vinden. “De twee jongens vinden het
prachtig en gaan vaak met mij mee.
Onze dochter gaat dan vaak met mijn
vrouw wat doen. Ik ga overigens ook
regelmatig met Joyce naar haar passie
kijken: voetbal. We hebben al diverse

wedstrijden van het damesteam van
PSV bekeken.” Zijn vrouw Claudia
leerde Marcel kennen tijdens het uitgaan in discotheek Kubke in Helden.
De twee werden verliefd, trouwden en
gingen samenwonen in Baarlo. Toen
bleek dat Claudia zwanger was, volgde
een grote verrassing. Er was een drieling op komst. “Het bijzondere is dat
de twee jongens, Bryan en Dylan,
eeneiig zijn en dat onze dochter Joyce
daar nog apart bij zat. Dat komt bijna
nooit voor.”
Met de drie kinderen, inmiddels
17 jaar oud, in huis is er altijd genoeg
leven, vertelt Marcel. “Zeker in deze
coronatijd. Iedereen is thuis. Gelukkig
hebben ze alle drie hun bezigheden en kan ik gewoon doorgaan met
mijn werk.” Marcel werkt namelijk als
applicatiebeheerder bij Collé Rental &
Sales in Sittard. Zijn werk houdt in dat
hij het beheer en onderhoud doet van
alle applicaties die nodig zijn in het

Toch is zelfs Marcel de autosport wel
eens beu. Dan zoekt hij wat afleiding
en gaat bijvoorbeeld op zoek naar lekkere recepten om te koken of zoekt hij
uit hoe het weer eruit komt te zien de
komende weken met het weerstation
waar hij op aangesloten is. “Ook hebben we al een aantal jaar de fanclub
Fans van MM Fanzone. Met de leden
gaan we regelmatig ook wat anders
doen dan naar autosport kijken. Zo
hebben we laatst een alpaca geadopteerd waar we regelmatig naar gaan
kijken. Gewoon om wat anders te hebben.” Het is dan ook niet alleen racen
wat de klok slaat in het leven van
Marcel. “Andere zaken zijn belangrijker. Zo gaan mijn gezin en gezondheid
altijd voor op het racen.”
Vanwege de coronacrisis heeft Marcel
het momenteel een stuk minder druk
met zijn hobby. Alle races zijn tot
nader order afgelast. “Ik zorg ervoor
dat er nog regelmatig berichtjes
en foto’s verschijnen op de sociale
media waar ik beheerder van ben.
Om de mensen warm te houden.” En
Marcel ziet nog meer bedreigingen.
“Straks komt het nog zover dat we
door de stikstofcrisis niet meer naar
de sport mogen kijken die ik zo mooi
vind. Dat zou toch erg zijn? De autosport leeft en bloeit. Ik hoop dat we er
nog lang van kunnen genieten.”
Tekst: Rob Dieleman

Puzzel
Helenaveenseweg 38
5985 NM Grashoek
06 52 05 40 84
mhpvandengoor@home.nl

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Oplossing vorige week:
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virus- en bacterie vrij

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Garagebedrijf
W. Aarts

NOG VOLDOENDE
PROFIEL?
Kanaalstraat 80A | BERINGE
Tel.: 077 - 306 16 01

WWW.GARAGEAARTS.NL

• Opperen van stenen
• Storten van beton
• Plaatsen van staalconstructies
• Leggen van dakplaten
• Leggen van sandwichpanelen
• Montage, onderhoud en reinigen op hoogte d.m.v. hoogwerkbak
• Werkzaamheden openmanbak
• Bomen snoeien en kandelaberen
• Bomen zagen en verwijderen
• Diverse andere werkzaamheden

Bel vrijblijvend voor informatie

www.vdg-verhuur.com
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15-vragen aan

Loïs Nijssen Meijel
Wat is je favoriete toetje?
Ik ben echt iemand die van toetjes
houdt, dus ik vind bijna alles lekker.
Als ik echt moet kiezen is het toch
oma’s chocolademousse. Ze maakt
deze dan in grote porties zodat de
hele familie ervan kan genieten.

Waar zou je nog wel eens op
vakantie willen?
De Bahama’s, dit zeg ik al zolang.
Het lijkt mij een mooie bestemming
en je kunt er met varkens in de zee
zwemmen. Dit lijkt mij gewoon leuk
om een keer te hebben gedaan.

Wat is je favoriete plek thuis?
De woonkamer, waar we dan met
het gezin zitten. Ik vind het fijn als ik
thuiskom van school om lekker even
op de bank te liggen.

Ben je bijgelovig?
Ja, mijn oma is fan van engelen en
ze heeft mij een kleine engel gegeven. Deze neem ik mee als ik iets
belangrijks heb. Ik weet niet of het
helpt, maar het geeft mij wel een
beschermend gevoel als ik hem bij
mij heb.

Waar ben je goed in?
Ik geef graag een eigen draai aan
dingen. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig
met een schoolopdracht om een
receptenboek te maken. Hierbij vind
ik het leuk om eigen foto’s eraan toe
te voegen.

Wat is jouw droomberoep?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Loïs Nijssen
17 jaar
Meijel
Digital publishing op
SintLucas Eindhoven

Wat is het beste cadeau wat je
ooit hebt gekregen?
Dit was de vakantie naar Ibiza,
daar heb ik mijn zestiende verjaardag gevierd. Ik ging samen met
mijn moeder en later kwamen mijn
vriendin Sam en haar moeder na.
We hebben daar met z’n vieren veel
gelachen.

Waar ben je het meest trots op?
Op mijn filmpjes die ik heb bewerkt.
Het begon met een Peel Zonder
Grenzen aftermovie voor ons team,
zodat we de leukste momenten nog
eens terug kunnen kijken. Door stage
ben ik dit meer gaan doen en heb ik

mijn editskills verbeterd.

Wat is je favoriete drankje?
IJskoffie! Ik vind dit superleuk om zelf
te maken, dus doe ik dit ook best
vaak. Bij het uitgaan drink ik het liefste een Passoa jus d’orange.

Wat is je grootste blunder?
Dit gebeurde in mijn eerste jaar op
het SintLucas. Het was pauze en
alle leerlingen liepen van de trappen af. Ik miste de laatste trede en
viel zo voorover op de grond. Op dat
moment schaamde ik me, maar nu
kan ik er om lachen.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Een foundation stick. Ik zag hem
bij Kruidvat en wilde hem uittesten, maar ik kwam thuis en het was
totaal niet mijn kleur.

Wat kies je? Nooit meer series
kijken op Netflix of nooit meer
op stap met vriendinnen?
Dit is een makkelijke, nooit meer
series kijken. Normaal ga ik elk
weekend ik op stap met mijn
vriendinnen, dus dit kan ik zeker
niet missen. De mensen die mij
echt kennen weten ook dat ik
geen geduld heb om een serie te
kijken.

Wanneer had je meteen een
klik met iemand?
Dit was ook op het SintLucas.
Ik ging helemaal alleen naar
deze school, dus ik kende er
niemand. Ik ontmoette Daantje,
die nu een van mijn beste
vriendinnen is. We hebben
dezelfde creatieve interesses en
konden vanaf het eerste moment
over alles praten.

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINPOORTEN MET STALEN FRAME
175,120X195 CM INCL. HANG- EN SLUITWERK €

Wat doe jij het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Het liefst ben ik met mijn vriendinnen. Toen we nog op de middelbare
school zaten fietsten we met zijn
allen naar Deurne, dus ik zag ze bijna
elke dag. Nu is het natuurlijk anders.
We zitten allemaal op een andere
school. Ik ben blij als ik ze in het
weekend weer kan zien en we iets
leuks kunnen gaan doen.

Wat staat er op je bucketlist?
Bovenaan mijn bucketlist staat een
bedrijf opzetten met een eigen label,
maar ik weet nog niet precies wat
voor bedrijf. Het lijkt mij vooral leuk
om eigen baas te zijn en te kunnen
werken met een eigen team.
Tekst: Lotte Thijssen

VAKGARAGE
PEETEN BV

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Ik heb niet echt iets wat ik wil worden, maar sowieso iets in de creatieve wereld. Ik vind het leuk om
met de trends van nu bezig te zijn en
om creatief te denken.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Hoi

Column

Asperges
Het aspergeseizoen is een
paar weken geleden
begonnen, en waar dat
normaal gesproken in ieder
restaurant te merken is,
kwam het dit jaar voor de
meeste mensen denk ik een
beetje als een verrassing.
Andere jaren staan rond deze
tijd de menukaarten weer
vol met heerlijke broodjes en
soepen, terwijl dat nu natuurlijk
heel anders is. Eén ding is
voor mij zeker, hoe lekker
de aspergesoepen uit de
restaurants normaal ook waren,
ze waren nooit zo lekker als
die van oma. Zodra de eerste
asperges te koop zijn, maakt
oma een heerlijke pan gevuld
met soep, balletjes en asperges
(zonder kopjes, daar hou ik niet
zo van, en dan hebben zij er
natuurlijk extra veel).
Dit jaar kunnen we helaas niet
bij opa en oma eten om hier
samen van te genieten, maar
staat er iedere week een pan
voor de deur, waar wij thuis
zeer van houden. De eerste
hap is de beste, en smaakt
altijd nog beter dan ik verwacht
had. Buiten deze manier van
asperges bereiden, kun je ze
ook nog heerlijk grillen, stomen
koken of roosteren. Of je eet ze
rauw, dat kan natuurlijk ook.
Mijn favoriet is gekookt met
eiersaus, samen met gekookte
aardappelen: een echte
zondagse maaltijd. Dat heb ik
dit jaar helaas nog maar één
keer gehad, maar gelukkig heb
ik wel vaak heerlijk van de soep
kunnen genieten.
Aan de ene kant is het wel
jammer dat het aspergeseizoen
maar een paar maanden duurt,
omdat asperges wel echt één
van mijn favoriete groenten zijn.
Aan de andere kant zorgt dat er
natuurlijk wel voor dat het extra
speciaal is als de asperges er
weer zijn. Zo kan ik het hele jaar
uit kijken naar het moment dat
de soep er weer is. Ik hoop dat
jullie ook kunnen genieten van
de asperges dit jaar.

Lisa
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Radio 4 bij Mutin-orgel
in Panningen

Gedicht Sonnet voor de wereld

NPO Radio 4 heeft het Cavaillé-Coll-Mutin-orgel in Panningen uitgekozen als plek om een uitzending van een
podcast op te nemen. Het programma gaat per provincie naar twee orgels. Op woensdag 22 april waren de
programmamakers te gast om het orgel te bespelen en opnames te maken.

Na afscheid van dierbaren, bij allen slechts één wens,
gingen velen in doodsangst, apathie of rust
uit ons leven. Verslagen door het hongerige virus,
liefdevol verzorgd door gemaskerde medemens.
Voor de derde keer staat de wereld in felle brand.
Weer worden we nu gegijzeld door angst
voor verlies van leven, gezondheid, het naakte bestaan.
Beheerst de struggle for life straks ook gezond verstand?
Het wereldsamenstel dreigt met coronagenocide.
Kans op balans daartegen bieden wetenschap, geloof en kunst:
voor onze ruimte kennen zij ongekende perspectieven,
mits niet meer kiezend voor hebben, maar voor zijn in deze tijd.
Blijf dan trouw ook aan het goede in de mens
door elkaar te dragen tegen angst, verdriet en eenzaamheid.
Pierre Wilms

Houthandel & Timmerbedrijf
Houthandel
& Timmerbedrijf
Rene van Ophoven
v.o.f.
Rene van Ophoven v.o.f.
Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
06 223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

Meijelseweg 3 • 5985 NH Beringe
phoven@gmail.com
ge • 06 22 37 12 88 • renevano
Meijelseweg 3 • Berin06
223 712 88 • renevanophoven@gmail.com

TUINSCHOTTEN ZWARE UIT VOERING
UK
19-PLANKS 180X180 CM € 57,- PER ST

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

De kapel met het orgel op de achtergrond

Het Cavaillé-Coll-Mutin-orgel ligt in
de kapel van het klooster van de
Heren Lazaristen in het centrum van
Panningen. Orgelkring Peel en Maas
is verantwoordelijk voor de concerten die regelmatig gehouden worden
in de kapel. De kapel in zijn geheel
is een rijksmonument, waardoor het
orgel nooit uit het gebouw gehaald
kan worden.
Het geluid van het orgel in Panningen
komt in de zomer voorbij tijdens een
podcastserie van Radio 4. Sander
Zwiep en organist Matthias Havinga
kwamen op woensdag 22 april langs
om geluid op te nemen. Het doel
van de podcast is om de schoonheid
van het orgel en het eigene van het
instrument en zijn omgeving over te
brengen op een groot publiek. De pro-

grammamakers uit elke provincie
twee orgels uit die uitverkoren zijn
om te figureren in het programma.
Orgelkring Peel&Maas is vereerd met
de uitverkiezing. “We horen bij de
mooiste orgels van Nederland.”
Volgens de vereniging is de uitverkiezing toe te schrijven aan het beleid
van de orgelkring. “Door consequent een kwaliteitsbeleid te voeren zijn achtereenvolgens successen
geboekt met onder andere als resultaten de kwalificatie het ‘enige nog
ongeschonden bespeelbare Mutinorgel in Nederland’ in 2019, een
muzikale opname op YouTube in de
reeks ‘Franse orgels in Nederland’
in 2019, een prachtige pagina in de
Orgelkalender van Nederland in 2018
en nu de aandacht van deze natio-

nale zender voor klassieke muziek”,
laat Ton van den Hout, voorzitter van
Orgelkring Peel&Maas weten.
Volgens Van den Hout was het
Panningse orgel tot 1984 volstrekt
onbekend. Mede dankzij de inspanningen van de orgelkring komen er
inmiddels jaarlijks inmiddels veel
aanvragen uit binnen- en buitenland
binnen om het orgel te mogen bespelen, zo geeft de kring aan. Orgelkring
Peel&Maas is ook verantwoordelijk
voor het onderhoud van het orgel.
“Onder de supervisie van Verschueren
Orgelbouw zorgt de orgelkring er
voor dat het orgel in perfecte conditie
blijft, in vaak lastige klimatologische
omstandigheden”, aldus de voorzitter.
Beeld: Jac Willekens

Op afstand

Berings Gezellig deelt muffins uit
Het collectief Berings Gezellig deelt op zaterdag 25 april gratis pakketten uit om thuis muffins te maken. De
organisatie besloot tot de actie, omdat de Koningsdag-activiteit niet door kan gaan vanwege het coronavirus.
Ook Lekker Rundje Beringe met Pinksteren en het Pleinfeest in augustus zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen.
In totaal heeft Berings Gezellig 135
pakketten gekregen van sponsor
Jumbo om uit te delen op de
zaterdag. Tussen 12.00 en 13.00 uur
is het mogelijk ze op te halen. Ze
liggen op het kerkplein, allemaal
op minimaal 1,5 meter afstand
van elkaar. Ook de mensen die de
pakketten willen ophalen, moeten

zich aan de maatregelen van het
RIVM en de overheid houden, zo geeft
de organisatie aan. “Niet meer dan
vijftien mensen tegelijk op het plein”,
zo schrijf de organisatie.
De organisatie heeft ook een aantal
voorwaarden gesteld aan de mensen
die een pakket komen halen. Zo moet
er thuis gebakken worden, moeten

muffins die over zijn uitgedeeld worden aan iemand uit Beringe die een
beetje geluk kan gebruiken (denk aan
buren) en moet er een foto gemaakt
worden van de baksels voor op de
sociale media. Bij die berichtjes kan
de hashtag #beringsgezellig gebruikt
worden.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Ons glastuinbouwbedrijf is een familiebedrijf van ruim
3 hectare groot en houdt zich reeds vele jaren bezig
met de traditionele teelt van komkommers.
Wij zijn per direct op zoek naar een

meewerkend
voorman
m/v

Wij bieden een fulltime baan voor iemand die:
• weet van aanpakken
• inzet heeft
• een nieuwe uitdaging zoekt
• flexibele werktijden als prettig ervaart
• communicatief vaardig, flexibel en
oplossingsgericht werkt
• het een uitdaging vindt om 15 mensen
aan te sturen en daarbij een goed
resultaat en kwaliteit wil behalen.
Tot de dagelijkse taken behoren:
• operationeel aansturen
• uitvoeren gewas en oogstwerkzaamheden
• instrueren van medewerkers
• oplossen van storingen
Bij gebleken geschiktheid betreft het een functie voor
onbepaalde tijd bij een gezond bedrijf.
Wil je graag werken op ons bedrijf in Panningen?
Solliciteer dan op deze functie. Dat kan door
het mailen van je cv met persoonlijke
motivatie naar: info@kwekerijverlinden.nl

Komkommerkwekerij Verlinden
Groenstraat 7B – 5981 PG Panningen

18

cultuur \ 2304

Online Nationale Romeinenweek

Museum Peel en Maas organiseert actie
Museum Peel en Maas heeft een activiteit voor jeugdige thuiszitters tijdens het coronavirus. In het kader van Geprinte bouwplaten
de online Nationale Romeinenweek, van zaterdag 25 april tot en met zondag 3 mei, kunnen kinderen thuis hun Verder heeft het streekmuseum ook
tweehonderd geprinte bouwplaten.
eigen Gouden Peelhelm bouwen.
Er wordt geprobeerd deze te verdelen
onder een aantal supermarkten
in de gemeente Peel en Maas.
De bouwplaten zijn vermeld met een
speciale actieposter. Ook hiervoor
kan een foto ingestuurd worden
naar info@museumpeelenmaas.nl
of ingestuurd worden naar een van de
socialmediakanalen van het museum.
De actie loopt tot en met zondag
3 mei.
Naast deze acties heeft het museum
ook een Romeinenpagina op de
website geplaatst. Daar is meer
informatie te vinden. Daarnaast is er
voor zowel kinderen als volwassenen
achtergrondinformatie te vinden
over het thema. Tijdens de Nationale
Romeinenweek staat de geschiedenis
van de Romeinse tijd in Nederland

een week centraal. Het thema dit
jaar is archeologie. Door recente
onderzoeken naar restanten uit
de Romeinse tijd en door nieuwe
vondsten wordt er steeds meer
ontdekt over die periode in Nederland.
Daarom is voor het thema archeologie
gekozen.

Gouden Peelhelm
Uit de Peelregio is de belangrijkste
opgraving de Gouden Peelhelm. Een
Romeinse soldatenhelm van verguld
zilver uit de periode 319-323 na
Christus, gevonden door turfsteker
Gebbel Smolenaars ruim honderd jaar
geleden. In Helden zijn in 2004-2005
tijdens opgravingswerkzaamheden
diverse archeologische vondsten
gedaan, zoals resten van waterputten
en verschillende soorten aardewerk.

Kesselse biermakers
ontwikkelen spel
De bouwplaat is te downloaden van
de museumwebsite, net als een
Romeinenkleurplaats voor de iets
jongere kinderen. Het is ook mogelijk

om zelf een Romeinenhelm te bouwen. Het idee is dat deelnemers vervolgens een foto maken van zichzelf
(of iemand anders) met de helm of

van de kleurplaat. De foto’s kunnen
ingestuurd worden naar info@museumpeelenmaas.nl of via een van de
socialmediakanalen van het museum.

De makers van het speciaalbier Casle uit Kessel hebben een bierspel ontwikkeld. Dat deden ze vanwege de coronacrisis om zo het
thuis zitten voor bierliefhebbers draaglijker te maken. Het bordspel bestaat uit allerlei opdrachten die gedaan moeten worden,
zodra dat vakje wordt aangedaan.

Investeren in:

DOE MEE:

5% RENTE
OP OBLIGATIES
INSCHRIJVEN BLIJFT MOGELIJK
TOT EN MET DINSDAG 28 APRIL
DE OBLIGATIECAMPAGNE IS GESLAAGD
Het beoogde inschrijfbedrag van 3 miljoen euro is in beeld. We bedanken
iedereen die al heeft ingeschreven op de Obligatielening. De doelstelling
om inwoners uit Peel en Maas te laten participeren is gehaald. De realisatie
van de 5 windturbines, die bijdragen aan het energieneutraal maken van
Peel en Maas, kan met uw steun weer een volgende fase in. Voor
meer informatie zie: windparkegchelseheide.nl

De makers van Casle begonnen
met de ontwikkeling van het spel
toen ze na de uitbraak van het
coronavirus de vraag kregen of ze
het thuis zitten niet draaglijker konden maken. “Een mooie uitdaging”,
noemen de brouwers het. Het spel
dat voortvloeide uit het idee heet
Casle Moments.
Het spel bestaat uit een afwasbaar bord en bierviltjes. De viltjes
dienen als dobbelstenen. Door ze
te flippen, kunnen de deelnemers
zien hoeveel stappen ze vooruit
mogen. De spelers komen op vak-

jes die vervolgens een opdracht
opleveren. Bijvoorbeeld: ‘Noem
zoveel mogelijk plaatsnamen met
een K’ of ‘Ga twee stappen terug’.
Zowel het spel als de viltjes worden
gratis geleverd zodra een online
bestelling is gedaan. De reacties
zijn volgens de makers positief en
veelbelovend.
Casle-bier ontstond twee jaar geleden toen een groepje Kesselnaren
een eigen biertje wilden maken.
Inmiddels is het merk op diverse
plekken in de regio te verkrijgen.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdag
ochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077 466 18 50
of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Omdat de kerk t/m Pinksteren
gesloten is, wordt nu de 2de fase
van het stucwerk uitgevoerd.
De Mariakapel in het voorportaal
is wel open.
Overleden
Wiel Maessen 89 jaar; Ans LemmenWenting 95 jaar; Frits Lemmen 95 jaar

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81 Bij geen gehoor kunt u
contact opnemen met het parochie
centrum in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.

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

www.plantencentrumvandenbeuken.nl
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.
Overleden
Anne(ke) van der Weerden-van Lier
82 jaar

Parochie Baarlo

Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3, 077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage
NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13
077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl

De kerk in Baarlo zal tot 1 juni
geopend zijn op de donderdagen
tussen 12.00 en 14.00 uur. Op de
zondagen van 11.00 tot 14.00 uur.

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

rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Vanwege het Coronavirus vervallen
alle kerkelijke diensten t/m
Pinksteren.
Overleden Ser Huibers 69 jaar

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

Cluster MKBE
Parochie Maasbree

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

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

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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STUK
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Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Houthandel & Timmerbedrijf
Rene van Ophoven v.o.f.

Volleybal

Vier nieuwe speelsters Peelpush
Het eerste damesteam heeft vier nieuwe speelsters vastgelegd voor komend seizoen. Het gaat om Maartje
van Gestel, Annette ter Hedde, Laura de Jong en Imke Blokland. De eerste drie genoemde dames speelden in
het verleden ook al eens voor de Meijelse volleybalvereniging.
De volleybalbond Nevobo kondigde
eerder al aan dat vanwege het
coronavirus alle competities niet
worden uitgespeeld. Voor Peelpush
betekent dat het eerste damesteam
ook volgend seizoen in eredivisie
uitkomt. Het team dat moet proberen
om zich te handhaven in de hoogste
klasse van Nederland is wel aan
verandering onderhevig. Zo vertrokken

drie speelsters. Als vervanging komen
Maartje van Gestel (24), Annette ter
Hedde (26), Laura de Jong (25) en
Imke Blokland (24).
Van Gestel is spelverdeelster. Ze was
in het verleden actief in Peelpush 2
en speelde vervolgens bij VC Weert
en Volley Tilburg. Middenspeelster
Ter Hedde was actief voor VC Weert,
Peelpush en Datovoc Tongeren en

keert nu dus terug in Meijel. De Jong
keert na een periode in België
(Amigos Zoersel) en bij Sliedrecht
Sport terug als passer-loopster. In
Meijel kan ze weer samenspelen
met haar zusje Anouk samenspelen.
Middenspeelster Blokland speelde
voorheen bij Stravoc, VC Weert en
VC Velden.
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Jij maakt ‘m super
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Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

