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Peel en Maas

Het laatste rondje
Kessel-Eik had de twijfelachtige eer om de laatste kermis van Peel en Maas in 2020 te mogen organiseren. De gemeente maakte namelijk bekend dat de kermissen van Meijel, Baarlo
(beide in september) en die van Beringe (oktober) geen doorgang vinden dit jaar. Dat heeft uiteraard alles te maken met het coronavirus. Volgens burgemeester Wilma Delissen-van
Tongerlo was vooral het landelijk oplopend aantal besmettingen en de daarmee gepaarde maatregelen de doorslaggevende factor. “Het was een erg lastig besluit, maar de gezondheid en veiligheid van onze inwoners staan voorop. We zijn eerder ontzettend hard getroffen en we moeten samen proberen te voorkomen dat dit ons opnieuw overkomt”,
liet ze weten. Omdat de kermis van Kessel-Eik al een vergunning had en het een kleine kermis betreft, mocht die wel nog doorgaan. / Beeld: Jac Willekens

College akkoord met huisvestingslocaties Maasbree en Meijel
Het College van B&W van Peel en Maas heeft ingestemd met de komst van huisvestingslocaties voor
arbeidsmigranten in Maasbree en Meijel. Op de voormalige campings De Flierenhof in Maasbree en
De Nieuwe Hof in Meijel mogen straks tien jaar lang migranten gehuisvest gaan worden.
Bij camping Flierenhof in Maasbree
gaat het om een maximum van 175
arbeidsmigranten. Die worden verdeeld over 35 woonunits. In Meijel
moet één groot gebouw gerealiseerd
worden waar vierhonderd arbeidsmigranten kunnen wonen. Eind juni
maakte gemeente Peel en Maas
bekend tot 1 januari geen nieuwe
aanvragen voor huisvestingslocaties
aan te nemen. De initiatieven die al
vergevorderd waren in het proces
werden nog afgehandeld. Bij zowel
De Flierenhof als de Nieuwe Hof is
dat het geval.

Maasbree
De aankondiging van de komst van
het migrantenpark in Maasbree
zorgde daar voor opschudding.
Omwonenden lieten in de HALLO
weten zich zorgen te maken over
onder meer de verkeersveiligheid, de eigen veiligheid en de
natuur. Daar kwam een reactie van
Huisartsenpraktijk Maasbree bij. Die
liet weten een grote toename van
patiënten niet aan te kunnen. De
gemeente en de praktijk kwamen
later met een gezamenlijke verklaring dat ze samen optrekken bij het

oplossen van eventuele problemen
met betrekking tot de gezondheidszorg van arbeidsmigranten.
In het collegebesluit over het toestaan van de huisvesting is te lezen
dat de gemeente weet dat er weinig
draagvlak is in de omgeving voor het
plan. ‘Na de ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning hebben
wij begin dit jaar van circa honderd
omwonenden een brief ontvangen
waarin ze aangeven bezwaar te willen maken tegen de aangevraagde
omgevingsvergunning’, is te lezen in
het besluit. De omwonenden laten

weten van plan te zijn zienswijzen in
te gaan dienen en, mocht het nodig
zijn, ook het juridische gevecht aan
te gaan met de gemeente.

Meijel
Ook in Meijel is de komst van de
huisvesting omstreden bij omwonenden. Een aantal liet eveneens in een
artikel in de HALLO weten zich zorgen
te maken. Het ging hen er vooral om
dat een smalle, nu al drukke, straat
straks nog eens honderden extra
auto’s per dag moet gaan verwerken. De nabijheid van een Natura
2000-gebied werd ook nog genoemd
als mogelijke obstructie voor het
plan. In de collegebesluiten is te
lezen dat volgens de gemeente de

komst van de huisvestingslocaties
in zowel Maasbree als Meijel vrijwel
geen effect op de natuur gaan hebben. Over de eventuele gevolgen
voor de verkeerssituaties wordt niets
geschreven.
Bij beide initiatieven heeft de
gemeente in het collegebesluit opgenomen wat er moet gebeuren als
na tien jaar de tijdelijke vergunning
stopt. In Meijel wordt het terrein na
afloop van de termijn opgedeeld. Een
gedeelte gaat naar de directe buurman, een naastgelegen recreatieinititatief kan uitbreiden op de grond
en de rest van het perceel wordt
deels natuur en deels agrarisch.
In Maasbree moet op het terrein over
tien jaar een visvijver verschijnen.
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Zware tijd voor zzp’ers in de feesten- en
evenementensector
Zzp’ers in de feesten- en evenementensector hebben het moeilijk. Door
de coronacrisis valt een groot deel van hun inkomsten weg, zeker sinds
het dringende advies van de overheid om nog maar maximaal zes mensen thuis uit te nodigen. Het beetje inkomsten dat ze weer hadden door
het faciliteren van feestjes bij mensen thuis, zagen de ondernemers als
sneeuw voor de zon verdwijnen.
Ondernemer Thom Beerens uit Pan
ningen, eigenaar van New Generation
Light Sound Events, plaatste na de persconferentie een bericht op Facebook
over zijn situatie. “Kleine bedrijfjes zoals
ikzelf konden onszelf de afgelopen tijd
overeind houden door de losse verhuur
en het leveren van materialen voor
deze kleine gelegenheden”, schreef hij
onder andere. “Zonder doordachte compensatie of tijdelijke oplossingen moeten wij weer terug naar 0…”. Beerens,
die onder meer lampen en geluid regelt
bij evenementen en feesten, is bezorgd
over de toekomst van de sector en zijn
bedrijf. “Ik heb hard gewerkt om te
komen waar ik nu sta”, laat hij weten.
“En de afgelopen tijd heb ik veel positieve energie gekregen van de mensen
die mij weer wisten te vinden toen ze
thuis feestjes gingen organiseren. Direct
na de persconferentie kwamen de eerste annuleringen binnen, waardoor de
agenda om te leveren aan privéfeestjes
nu opeens weer leeg is voor de rest van
de zomer.”

Leenstelstel
De steun die er nu is vanuit de overheid, is volgens Beerens niet genoeg.

Colofon
HALLO Peel en Maas
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
elke donderdag in de gemeente
Peel en Maas.

Oplage 19.275 exemplaren
hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 21
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Peel en Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

“Ik weet ook wel dat je niet kunt zeggen: ‘maak alles maar weer zoals het
was’. Maar ik vind het wel belangrijk
dat er wordt gekeken naar de impact
van de maatregelen. Bedrijven als ik
zijn de komende tien jaar bezig om hier
weer bovenop te komen.” Beerens zou
graag om tafel gaan met de beleids
makers. “Ik heb bijvoorbeeld nagedacht over een leensysteem, waarbij
wij rentevrij kunnen lenen zoals in het
onderwijs. Ik weet niet of dat kan, maar
ik weet wel dat er iets moet gebeuren
voor de sector. De evenementensector
bestaat uit meer dan 100.000 banen en
is dus echt wel belangrijk voor de economie. Nu staat alles voor ons stil en is
er ook geen perspectief.”

Vergeten
Ook Beerens’ Panningse collega-ondernemer Pim Panken van Ligra Support
maakt zich zorgen. Hij deelt de mening
van Beerens en voelt zich vergeten in
de steunpakketten van de overheid. “Ik
heb niet het idee dat er moeite wordt
gedaan om ook voor onze sector een
passende oplossing te vinden.” Na de
eerste klappen van de coronacrisis zag
ook hij zijn opdrachten de laatste maanden weer wat toenemen. “Wij teerden erop dat mensen thuis wat grotere
feestjes hielden, nu dat in de horeca
niet kon. Silent disco’s, kleine dj-setjes,

Zzp’ers die zaken als

lampen en geluidsin-

die verhuurde ik nu aan particulieren.
Na de persconferentie is alles wat ik
had staan weer afgelast.” Hij voegt
toe: “Ik kan via de gemeente een uitkering krijgen, maar daarmee houd ik
het hoofd niet boven water. Ik heb nu
in twee maanden tijd een snelcursus
gevolgd voor machinewerk. Mede daardoor denk ik dat ik het uiteindelijk wel
overleef, maar een fatsoenlijk maandinkomen genereren is erg lastig.”

Opruimen
Mark van Rooij van Partyverhuur
D’n Hangtafel in Meijel gaat ervan

stallaties verhuren,

hebben het lastig

uit dat het coronavirus nog zeker een
jaar de evenementensector in de weg
zit. “Gelukkig hebben al verschillende
ondernemers aangegeven dat ik bij ze
kan komen werken, mocht het nodig
zijn. Dat geeft wel wat rust, dat ik een
vangnet heb.” Tot nu toe weet Van Rooij
zich nog te redden. “Ik ben altijd zuinig
geweest en ik heb een potje. Maar ja,
het moet ook niet eeuwig duren.”
Het voordeel van de rustige tijd is dat
Van Rooij eindelijk tijd had om zijn
loods op te ruimen. “Ik heb in het verleden wel eens inboedels opgekocht,
maar nooit de tijd gehad om de spullen

goed uit te zoeken. Dat heb ik nu fijn
kunnen doen, want de agenda was akelig leeg. De afgelopen weken verhuurde
ik nog wel eens een koelkast of geluidsbox. Dat was niet veel, maar toch iets.
Na de persconferentie is alles afgezegd.
Ik heb al gehoord over collega’s die failliet zijn gegaan en ik ben bang dat er
nog meer gaan omvallen. Onze sector
heeft het zwaar.”
Tekst: Aniek van den Brandt,
Rob Dieleman
Beeld: New Generation
Light Sound Events

Geen verlaging snelheid Molenstraat en Roggelseweg
Gedeputeerde Staten (GS) van
provincie Limburg ziet geen heil in
het verlagen van de snelheid op de
Molenstraat en de Roggelseweg in
Helden. Dat laat GS in een brief
aan de gemeenteraad weten. De
raad had gevraagd om maatregelen op de straat omdat ze zich
zorgen maakt over de verkeersveiligheid op de twee provinciale
wegen die midden door het dorp
lopen.
De gemeenteraad stuurde vorig
jaar november een brief naar
Gedeputeerde Staten over de zorgen
die heersen wat betreft de provin
ciale wegen Roggelseweg en de
Molenstraat. In de brief stond onder
meer dat er vaak te hard wordt gereden, te veel auto’s geparkeerd staan
aan de Molenstraat en dat er te veel
landbouwverkeer gebruik maakt
van de wegen. Gevraagd werd om
het landbouwverkeer toe te laten op
Middenpeelweg om zo Helden te ontzien, de snelheid binnen de bebouwde
kom op beide wegen te verlagen naar
30 kilometer per uur en een parkeerverbod in te stellen op de Molenstraat.

Landbouwverkeer
Aan alle drie de gevraagde zaken wil
of kan Gedeputeerde Staten geen
gehoor geven, zo geeft ze aan in de
beantwoordende brief. Het open-

stellen van de Middenpeelweg voor
landbouwverkeer zal volgens GS niet
leiden tot minder verkeersdruk op de
twee Heldense wegen. Het landbouwverkeer zou namelijk ondanks het
verbod van de twee wegen gebruik
mogen maken, aangezien het bestemmingsverkeer betreft.

Maximumsnelheid
Het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer zou
volgens Gedeputeerde Staten leiden
tot een sterke verslechtering van de
doorstroming en de bereikbaarheid
van de Helden en Panningen. GS denkt

dat het sluipverkeer op onder de
Schrames, Akkerveld, Barbarastraat en
St. Annastraat sterk toeneemt bij het
verlagen van de snelheid op de provinciale wegen.
Ook zouden er wegversmallingen en
drempels aangelegd moeten worden,
waardoor lijnbussen een alternatieve
route moeten nemen. Dat zorgt ervoor
dat Helden en Panningen minder goed
bereikbaar zijn. Als derde en laatste
reden voor het niet verlagen van de
snelheid geeft GS dat de provincie
geen geld beschikbaar heeft voor de
aanpassing van de infrastructuur op de
Molenstraat en Roggelseweg.

Parkeren
Het parkeren langs de Molenstraat,
ook genoemd door de gemeenteraad
in de eerste brief, is een zaak voor de
gemeente, zo geeft GS aan. GS en de
gemeente hebben in een eerder stadium afgesproken om te kijken naar
een parkeerverbod langs de weg ter
hoogte van de horecagelegenheden
restaurant en café De Zoes, restaurant
Sphinx en Club Ultra. Dat overleg heeft
nog niet plaatsgevonden. ‘Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente’,
schrijft GS.
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Buurt blijft sceptisch

Bouw omstreden kas
Roggelsedijk weer van start
De bouw van de omstreden kas aan de Roggelsedijk in Meijel is weer
begonnen. Eerder werden de werkzaamheden stilgelegd omdat de
kas hoger was dan mocht volgens de vergunning. Dat wordt nu
aangepast. Omwonenden van het stuk land denken nog altijd dat
het om een verkapte zonnepanelenweide gaat en blijven het geheel
nauwlettend volgen.

Schuilen met de HALLO
Het relatief kleine perceel, 2,5 hectare, is volgens de buurtbewoners
lang niet groot genoeg om op een
rendabele manier groenten of planten te kweken. Dat is wel één van
de gemeentelijke voorwaarden die
op het perceel liggen: de opbrengst
van de teelt in de kas moet hoger
zijn dan eventuele neveninkomsten.
De buurtbewoners denken namelijk
dat het de eigenaar van het land,
Xaam Solar (een bedrijf in zonnepanelen), juist gaat om de zonnepanelen die op de kas komen te liggen.
De opbrengst van die zonnepanelen mag volgens de gemeentelijke
regels niet hoger zijn dan de inkomsten uit de teelt.

Bouwstop
De buurtbewoners kwamen in
opstand toen ze begonnen te vermoeden dat het geen reguliere kas
zou worden. “Daar hadden we geen
problemen mee gehad. We wonen
immers in een kassengebied”, lieten
de omwonenden weten. Een zonnepanelenweide naast hun huis
zagen ze minder zitten. Er werd hen
verteld dat het een kas zou worden
zonder zijkanten, wat bij de buurtbewoners de alarmbellen deed
afgaan. “Want wat kun je rendabel
kweken in een open kas van 2,5
hectare?”, vroegen ze zich af.
De gemeente beloofde het project
strikt in de gaten te houden. Toen
bleek dat de kas hoger was dan
toegestaan volgens de vergunning,
werd meteen een bouwstop ingelast. Inmiddels is de bouw weer
hervat. Volgens de gemeente gaat
de vergunninghouder (Xaam Solar)
de kas verlagen zodat die voldoet
aan de eisen. “Hier wordt door de
gemeente strikt op toegezien”, laat
de gemeente weten. Ook is bekend
geworden wat er in de kas geteeld
gaat worden: rabarber en bamboe.
Maurice Schoenmakers, algemeen
directeur van Xaam, heeft de buurt-

bewoners verzekerd dat er zijkanten
in de kas gaan komen, zo vertelt
Sandra Oostdam, direct aanwonende van het perceel. “Maar nog
steeds vragen wij ons af hoe het
bedrijf meer geld gaat verdienen
met bamboe en rabarber dan met
de zonnepanelen.”

Stentor
De omwonenden stuitten in hun
zoektocht naar vergelijkbare situaties op een artikel in de Stentor
van maart dit jaar. Daarin stond een
verhaal over een ‘veredeld’ zonnepark in Wilp, gemeente Voorst.
Daar werden duizenden zonnepanelen geplaatst op een leegstaand
kassencomplex. Na klachten van
de buurman bleken ze illegaal te
zijn geplaatst en het bedrijf dat ze
geplaatst had, Sutar Solar Solutions,
moest eerst een vergunning regelen. Eigenaar van dat bedrijf?
Maurice Schoenmakers.
Een aantal van de omwonenden
stuurde het artikel naar de
gemeente. Die laat weten contact
te hebben gehad met de gemeente
Voorst. “Er zijn natuurlijk wel wat
verschillen met de casus daar.
Naast deze contacten hebben we
ook contacten en informatie vanuit
andere initiatieven/gemeenten”,
stelt de gemeente in een reactie.
“Het gaat om het totaal waarbij
de bedrijfsvoering binnen het
bestemmingsplan moet passen.
Op dit wordt via ons reguliere
toezicht toegezien.”
De buurtbewoners blijven de
vorderingen nauwlettend in de
gaten houden, verzekert Oostdam.
“Het kan niet zo zijn dat iemand de
regels van de gemeente op deze
manier omzeilt. De gemeente heeft
ons in ieder geval verzekerd alles
goed in de gaten te houden.”

Per Nijssen en Ellen Geurts uit Maasbree waren onlangs in het Zwarte Woud in Duitsland voor een achtdaagse wandelvakantie. Iedere dag wandelden de twee van hotel naar hotel, in totaal zo’n 20 tot 25 kilometer. Ze begonnen in Saig aan de Titisee en eindigden in Radolfzell aan de Bodensee. Het was vaak prachtig
weer, maar toch vielen er ook enkele stevige regenbuien. Tijdens één van de buien greep Ellen haar kans
om zittend op wat strobalen de HALLO nog eens goed door te nemen.

SLA JIJ DE
SPIJKER WEL
OP Z’N KOP?

Groentes tractors kwaliteit

verschillende nationaliteiten
modern flexibel afwisselend
vooruitstrevend
productie
natuur

groen

oogsten

dagvers

Sla jij de spijker wel op z’n kop en...

...WORD JIJ
ONZE NIEUWE
MONTEUR?
Daniels Traprenovatie is op zoek
naar een vakman met een rijbewijs,
diploma en/of werkervaring die ons
team komt versterken!

Wij werken met een zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime

Allround
Tractorchauffeur

Vanuit Meijel vertrek je door heel
Nederland en België om bij klanten
trappen te renoveren. Je kunt goed
met mensen omgaan, bent
representatief, werkt nauwkeurig en
wilt graag dit vak leren. Wij bieden
je dan ook een interne opleiding bij
ons aan.

Wij vragen:

Ben je flexibel, een doorzetter en
heb je zin om bij ons te komen
werken? Dan zoeken we jou!

Wij bieden:

Sla de spijker op z’n kop en stuur
je motivatie en CV naar
info@danielstraprenovatie.nl

• Bij voorkeur een opleiding in de richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit.
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauﬀeur.
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.groenteproducties.com
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Tekst: Rob Dieleman

www.danielstraprenovatie.com

M/V

www.groenteproducties.com
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Tijdelijk parkeerplekken op
locatie postkantoor

‘Bezwaren over Kafra-huisvesting
niet terecht’

Gemeente Peel en Maas gaat binnenkort beginnen aan de sloop
van het oude postkantoor aan de Raadhuisstraat in Panningen.
Wat er in de toekomst op de locatie moet gaan komen, is nog niet
duidelijk. Totdat beslist is wat er op het perceel moet komen, gaat
de gemeente de locatie gebruiken als parkeerplaats.

Vier bezwaren kwamen bij het College van B&W van Peel en Maas binnen op het verstrekken van de omgevingsvergunning voor de huisvestingslocatie van arbeidsmigranten aan de Middenpeelweg in Maasbree.
Drie daarvan wees de bezwarencommissie af, de andere haalde het niet bij het college.
De gemeente gaf in november vorig
jaar een tijdelijke omgevingsvergunning aan Kafra Housing voor de huisvesting van 316 arbeidsmigranten aan
de Middenpeelweg in Maasbree. Op de
verlening van die vergunning kwamen
vier bezwaren binnen bij de gemeente.
Die werden in januari behandeld door
de bezwarencommissie. Die kwam
tot de conclusie dat drie van de vier
bezwaren niet ontvankelijk waren
omdat de indieners op ruime afstand
van de locatie wonen en niet als
belanghebbende kunnen worden aangemerkt, een vereiste bij een bezwaar.

Stedelijke ontwikkeling
De gemeente kocht het pand in
maart van dit jaar met de intentie
om er parkeerplaatsen te realiseren. Verschillende raadspartijen lieten vervolgens weten liever (huur)
woningen op de locatie te zien.
Momenteel is een onderzoek bezig
naar de mogelijkheden op de plek.
In het eerste kwartaal van volgend jaar moet een voorstel bij de
gemeenteraad liggen.

Totdat de nieuwe bestemming
definitief vastgesteld is, wil de
gemeente het perceel gaan gebruiken als parkeerplaats. In september
en oktober moeten het bestaande
gebouw gesloopt en de tijdelijke
parkeerplaatsen gerealiseerd worden. De totale kosten voor de sloop
en de tijdelijke herinvulling worden door de gemeente geraamd op
25.000 euro.

ADVERTENTIE WEEK
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De vierde bezwaarmaker kreeg wel
gelijk van de bezwarencommissie. De
indiener is eigenaar van een landbouw-

perceel tegenover het perceel van Kafra op, waardoor de indiener niet als
belanghebbende gezien kan worden.
Housing en dus belanghebbende, zo
oordeelde de commissie. De bezwarencommissie oordeelde verder dat
Niet ontvankelijk
de bezwaren van de persoon in kwesOok denkt het college dat de locatie
geen ‘nieuwe stedelijke ontwikketie gegrond waren en dat de vergunning ingetrokken zou moeten worden.
ling’ is. ‘Er is sprake van een stedeOmdat de huisvestingssituatie als
lijke ontwikkeling als de ontwikkeling
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ gezien een omvang van 100 hectare of meer
kan worden, zou er beoordeeld moebetreft, een aaneengesloten gebied en
2.000 of meer woningen omvat of een
ten zijn of een milieueffectrapportage
bedrijfsvloeroppervlak van 200.000
nodig was. Die beoordeling is er nooit
geweest en had wel gemoeten, zo oor- vierkante meter of meer omvat’, schrijft
het college. Dat is niet het geval en het
deelde de bezwarencommissie.
Het college is echter van mening dat de college besloot derhalve ook het vierde
bezwaarmaker niet als belanghebbende bezwaar af te wijzen.
gezien kan worden. Volgens het college De bezwaarmakers kunnen nog in
beroep gaan en naar de rechter stappen
kan het landbouwperceel gewoon nog
gebruikt worden en heeft de komst van om de beslissing van de gemeente aan
de arbeidsmigranten daar geen invloed te vechten.

Van vroeger tot nu

Kessel-Eik

Op de oude foto uit 1965 heeft de rijksmonumentale Oude Kapel of Nolissenhofkapel op de hoek van de
Maasstraat en de Haagweg in Kessel-Eik nog een dak. Inmiddels heeft de tand des tijds haar werk gedaan,
waardoor van de kapel niet veel meer is overgebleven dan een ruïne. Opmerkelijk, aangezien het een
rijksmonument betreft en de overheid dus de verantwoordelijkheid heeft. De Kesselse historicus Ton
Hendricks zei in een verhaal over de kapel in 2015 dat er maar weinig bekend is over het gebouwtje.
“Maar ik heb het vermoeden dat de Oude Kapel een kerkelijke functie had.” Inmiddels heeft een boom de
functie van het dak overgenomen. Wellicht kan die er voor zorgen dat het gebouw langer behouden blijft.
/ Beeld: Jac Willekens, Delemarre, G.Th, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via PeelenMaasNet
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Thema-avond over wonen
in Koningslust

Bert Linssen Helden
Ze groeiden op in Peel en Maas, maar besloten om diverse redenen de gemeente te verlaten. In de rubriek
Uit… Peel en Maas gaan we op zoek naar de redenen voor het vertrek en hoe het de mensen vergaan is.
Dit keer Bert Linssen (29). De Heldenaar ging voor een stage naar Shanghai en belandde later in
Hongkong. Daar woont hij nu alweer 4,5 jaar samen met zijn vrouw Delia.

In de lokalen waarin de schoolkinderen van Koningslust aan het nieuwe
schooljaar zijn begonnen, komen straks acht woningen. De basisschool
verhuist in de herfstvakantie naar het nieuwe onderkomen bij dorpshuis De Sprunkt, waardoor de oude school leegkomt. Tijdens een themaavond op 16 september over de toekomstige woonmogelijkheden in
Koningslust wordt het dorp geïnformeerd.
De pas opgerichte Stichting Spring
laevend gaat werken aan een
toekomst voor het gebouw waar basisschool De Springplank nog tot aan de
herfstvakantie gevestigd is. ‘Doel is
het beeldbepalende gebouw voor het
dorp te bewaren door het een nuttige
invulling te geven’, schrijft de stichting. Tijdens de thema-avond gaat de
stichting met de inwoners in gesprek
over de invulling van het gebouw.
‘Het pand moet straks ingevuld worden met acht woningen waar inwoners van Koningslust tot op hoge
leeftijd kunnen blijven wonen’, aldus
de stichting. ‘Ook wanneer ze lichte
zorg nodig hebben. De woningen zijn
bestemd voor inwoners van het dorp
van alle leeftijden. De vraag naar der-

gelijke woningen is echter vooral groot
onder ouderen die gebruik willen
maken van zorg op afroep.’
In de herfstvakantie verhuizen de kinderen van basisschool de Springplank
naar de nieuwe basisschool de
Avonturier in gemeenschapshuis
De Sprunk. De nieuwe stichting
Springlaevend streeft ernaar na de
herfstvakantie zo snel mogelijk met
de verbouw te beginnen. De themaavond over wonen in Koningslust vindt
plaats op 16 september om 19.00 uur
in gemeenschapshuis De Sprunk. Wie
de avond wil bijwonen, wordt verzocht
zich voor 9 september aan te melden, in verband met de coronaregels.
Aanmelden kan op www.dorpsoverlegkoningslust.nl/wonen

autoglasherstel
en reparatie

Uitdagender werk
Die terugkeer duurde echter niet
lang. “Werken in China is zo veel
anders dan hier”, vertelt hij. “De projecten zijn veel groter. In Nederland
ben je als landschapsarchitect bezig
met de herinrichting van een straat.
In China worden complete nieuwe
steden aangelegd. Dat is zo veel uitdagender.” Hij kon beginnen bij een
bedrijf in Shanghai en bleef uiteindelijk in totaal 2,5 jaar in de stad.
In zijn periode in de Chinese miljoenenstad leerde hij ook zijn vrouw
Delia kennen. “Via vrienden van
vrienden”, vertelt hij. De band tussen de twee bleek zo goed dat Delia
met Bert meeging toen hij een baan
kreeg in Hongkong. Sindsdien, zo’n

Wat veel mensen niet weten, zegt
Bert, is dat Hongkong veel meer
is dan alleen de stad. “Er ligt een
geweldige natuur omheen. We gaan
regelmatig hiken in de bergen of
naar het strand. Dat ligt allemaal
in de buurt.” En als die natuur niet
voldoet, liggen veel andere toeristische bestemmingen in Azië op een
paar uurtjes vliegen. “Zo ben ik al
in Japan, Zuid-Korea, de Filipijnen,
Maleisië en Thailand geweest. Dat is
allemaal goed te doen.”

In Hongkong
is alles tweetalig

Niet naar Helden
Door de coronacrisis speelt het leven
van de Hongkongers zich de afgelopen tijd echter voornamelijk binnen
af. “Het leek goed onder controle”,
vertelt Bert, “maar de laatste weken
worden er steeds meer mensen
ziek.” Bert heeft gelukkig een airco
in zijn appartement, want anders
was het in de 35 graden die het
rond deze tijd is, niet uit te houden
geweest. “Door het weer speelt het
leven zich normaal gesproken ook
voornamelijk buiten af. We gaan
vaak uiteten of iets drinken.”

Weggaan uit Hongkong is dus
ook niet aan de orde, vertelt hij.
“Het bevalt me hier nog uitstekend. Ik doe zoveel ervaringen op.
Misschien dat ik ooit in de toekomst
nog eens terugga, maar dat weet ik
nog niet. Ik ga wel ieder jaar naar
Helden om mijn familie en vrienden te zien. Vaak is dat in de zomer.
Dan is er een grotere kans op mooi
weer.” Dit jaar moet hij de jaarlijkse
trip overslaan vanwege corona.
“Dat is wel jammer. Ik mis Helden
toch wel een beetje. Volgend jaar
kom ik weer.”

Chinees leren
Doordat Bert er al verschillende

Tekst: Rob Dieleman

zakelijk en particulier

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

jaren woont en Hongkong een op
het buitenland georiënteerde stad
is, heeft hij een internationale vriendenkring. “Canadezen, Fransen,
Chinezen, uit veel landen eigenlijk.
Veel van hen wonen ook in de buurt.
Dus we zien ze regelmatig. Met hen
praat ik Engels. Ik ben wel bezig
met het leren van Mandarijn. Dan
kan ik wat beter communiceren met
de familie van Delia, die spreekt
namelijk geen Engels. Gelukkig is in
Hongkong alles tweetalig, zelfs de
verkeersborden.”
Hongkong kwam de afgelopen tijd
niet heel positief in het nieuws.
Er waren vaak demonstraties en rellen in de stad. Dat komt voornamelijk doordat China een nieuwe wet
doorgevoerd heeft in de kolonie die
voorheen een autonome status had.
Bert merkt er niet al te veel van.
“Ik kan nog steeds doen wat ik wil
hier. Ik ben er niet bang voor dat ik
opgepakt word of iets dergelijks. Het
is ook een superveilige stad. Je hebt
niet eens van die buurten waar je
beter niet kunt komen.”

ballro
om

4,5 jaar geleden, wonen de twee
samen in een appartement in de
voormalig Britse kolonie. “Ik woon
dicht bij mijn werk in de buurt. Ik ga
er te voet heen. Momenteel ben ik
bezig met het ontwerpen van een
luxe appartementencomplex in Ho
Chi Minhstad in Vietnam.”

- sa
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n
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-w

In de zomer van 2012 was
Heldenaar Bert Linssen klaar met
zijn studie landschapsarchitectuur.
In Nederland lagen de banen in dat
werkveld niet voor het oprapen. Een
bezoekje aan de Floriade in Venlo
bracht uitkomst. “Ik kwam daar in
gesprek met de ontwerpers van de
Chinese tuin. Ze vroegen of ik bij
hen stage wilde lopen in Shanghai.
Ik had hier toch niet veel vooruitzichten op een baan, dus ik besloot
op het aanbod in te gaan.” Bert ging
eigenlijk voor drie maanden naar
de wereldstad, maar bleef er negen
maanden hangen. “Het beviel zo
goed dat ik de stage verlengd heb.”
Het was toch wel wat wennen: van
Helden met 6.500 inwoners naar
Shanghai met 27 miljoen inwoners.
“Overal waar je kijkt in die stad zie
je gebouwen zover het oog reikt. En
mensen, heel veel mensen.” Bert
ontdekte de stad en vond het leven
er geweldig. Toch koos hij ervoor om
na negen maanden weer naar ‘Dörp’
terug te keren.

Dansstudio

van Tuijl

S
N
DA E!
ME

Altijd al willen dansen?
Of de draad weer oppakken?
Schrijf nu in voor 15 weken
dansplezier in een
gezellige en ontspannen omgeving!
Kijk op de website voor alle informatie
en de lesweek-indeling.
Start van het seizoen is 1 september 2020!

kleine groepen
& volgens de
regels van het
RIVM en het
protocol van
Dansondernemers
Nederland

Lokaties:
Gemeenschapshuis De Paort - Markt 2 - Kessel
Gemeenschapshuis - Lindelaan 4 - Kessel-Eik
www.dancewithleon.nl
info@dancewithleon.nl
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Mét groëte verslagenheid krege wae ut trieste bericht
det os ziër gewaardeerd kaderlid

Luc Draak

plotseling overleje is.
Dit is neet te begriépe en zeker neet ierlik!
Luc waas eine ziër entoesiaste, aktieve, betrokke leider,
ziër begaon mét de kinger van Jông Nederland en unne echte
vriend van unne groëte groep leiding.
Luc, dao kôsse good mét samenwérke!
Wae kôste Luc alles vraoge en dae holp dich.
Ziene oéhtspraok: ‘Alles kump good’!
Luc hertstikke bedankt!
Wae winse Wilma, Ilse, Edwin, Jamie en femilie
hiël veul sterkte beij ut verwérke van dit groëte verlees.
Leiding, leden, vrijwilligers en bestuur
van Stichting Jông Nederland Helje.

Meer debat in gemeenteraad

Luc:
Soms is ut zoe donker
Desse nurges leecht kins zeen
Dan is der allein mer verdreet
Zoe wiet asse kins kiehke
Det alle dagen nachten lieke
Dan wille wae en hiel veul minse

‘Wij moeten als raad zelf
de regie pakken’
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van een gemeente.
De raad stelt de kaders vast, controleert het college en debatteert over
zaken die de bevolking aangaan. VVD-raadslid Teun Heldens denkt
echter dat de gemeenteraad in Peel en Maas veel meer haar rol moet
pakken. “Het college loopt hier regelmatig de raad voorbij en een echt
debat hebben we in Peel en Maas al heel lang niet meer gezien.”

Uch kracht en sterkte winse
Uch steunen in ut gemis
Det eigenlijk neet te dragen is
Alle medewerkers en bestuur
van Dörper Revue: Kammeräöj

Ozze ruige vent mèt ut kleine hertje
Mer wel ut hert van goud

Luc Draak
Nog zoeveul daag moste geplökt waere
Mer helaas waere de sjónste blome as iers geplökt
De roeëje draod daes dich zoogs in dien kammeröj
Zulle wae mètneme en doorgaeve
Ilk sjandaal zoeë zien eige verhaal
Ilke gek zoeë zien gebrek
“Doon mer rustig, alles kumt goad”
Namens al dien kammeröj,
Luc,
doe zals altied blieve en wae haoje van dich
Haije hè jong

Op 1 september is dit bruidspaar
60 jaar getrouwd.

Jan en Ger
van Zon-Claasen
Diamanten bruidspaar,
Jullie verbintenis groeit
al 60 jaar in waarde.
Samen hebben jullie veel beleefd,
jullie band is sterk gebleven.
Wees zuinig op de
liefde die in jullie leeft.

Dankbetuiging

Niet meer in ons midden,
maar voor altijd in ons hart.
Heel veel dank aan iedereen voor het medeleven,
de lieve troostende woorden, kaarten en bloemen tijdens
de ziekte en na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Leny Bongers-Steeghs
Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat Leny bij zovelen geliefd was.
Kinderen en kleinkinderen.
Meijel, augustus 2020

Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Rechtgezet: camperplaats Helden

Hartelijk gefeliciteerd met
jullie diamanten huwelijk.
Kinderen en kleinkinderen.

Toen Heldens net bij de gemeenteraad kwam in 2014 ging hij maar
gewoon met de ‘flow’ mee, vertelt
hij. “Ik ging ervan uit dat alles wat
gebeurde, zo hoorde.” Gedurende zijn
jaren in de raad ondervond Heldens
dat in Peel en Maas veel gebeurt
op basis van ‘zo hebben we het
altijd gedaan’. “Het is in het tienjarig bestaan van Peel en Maas in
totaal twee keer voorgekomen dat de
gemeenteraad een interpellatiedebat
op de agenda heeft gezet”, vertelt
de Meijelnaar. “De raad beperkt zich
hier vaak tot moties indienen, vragen
stellen en reageren op collegestukken. We reageren te veel en regeren
te weinig. In andere gemeentes en in
de Provinciale Staten wordt bijvoorbeeld regelmatig een interpellatiedebat op de agenda gezet. Dat kan vaak
al als 20 procent van de raadsleden
het ermee eens is. In Peel en Maas
is dat de helft plus 1. Dat is een regel
die we kunnen aanpassen.”

Slechtste debat

Geboren

Tess

12 augustus 2020
Dochter van
Paul Hesen &
Sandra Bussemakers
Zusje van Bo
Deken Rolkensstraat 8
5988 GG Helden
Ook een bosje sneeuwbessen
staat leuk in een vaas. Loosteeg
19 te Panningen € 5,= per bos.
Graag contant betalen.

In het stuk over de camperplaats aan de Baarloseweg in Helden in de editie van 20 augustus stonden een aantal
fouten. Zo ging het niet om een uitspraak van de Raad van State, maar van de Rechtbank Limburg. Het besluit
van de rechtbank houdt in dat de gemeente de vergunning voor de camperplaats opnieuw tegen het licht moet
houden. ‘Hierbij is de kern van de zaak om vast te stellen of de camperplaats er kan komen zonder dat de belangen en bedrijfsvoering van de buurman (paardenhouderij/dressuurpaarden) onevenredig worden geschaad’,
zo laat de gemeente weten. ‘Duidelijkheid over de camperplaats en het bericht dat de gemeente bezig is de
vergunning te verstrekken, zijn nu dus niet aan de orde.’

Twee zaken die volgens Heldens
pijnlijk duidelijk maken dat er iets
mis is met de debatcultuur in Peel en
Maas vonden net voor het zomerreces plaats. De VVD’er vroeg om een
debat over de coronacrisis en daarmee gepaard gaande maatregelen.
Een meerderheid van de raadsleden had daar geen behoefte aan en
stemde tegen het debat. De kadernotavergadering, een opzet naar de
begroting, was helemaal het toppunt,
aldus Heldens. “Dat was het slechtste
debat dat ik ooit heb meegemaakt
als raadslid.”
Volgens Heldens was er zelfs helemaal geen debat. “De fractievoorzitters lazen voor vanaf hun papiertjes
en twee uur later mocht de raad daar
op reageren. Alle dynamiek ging
zo verloren en de boodschap van
het verhaal was alweer vergeten.”
Heldens probeerde nog wel een
debat uit te lokken over een motie
die hij indiende, maar werd er door
burgemeester Wilma Delissen-van

Tongerlo op gewezen dat dat geen
normale gang van zaken was. “Dat
is precies wat er mis is: het terugvallen op ‘zo doen we het altijd’.” Bij de
kadernotavergadering werd door verschillende partijen al aangegeven dat
er een evaluatie moet plaatsvinden
over het reglement.

Spelregels herzien
De regels moeten aangepast worden,
vindt Heldens. “Toen ik het debat
over de coronacrisis aanvroeg, stemden coalitiegenoten CDA en Lokaal
Peel&Maas tegen. Dat is hun goed
recht en ons reglement van orde
staat het toe. Maar hoeveel hebben
we aan dat reglement als twee partijen een debat tegenhouden waar
de andere drie partijen wel voor zijn?
Onze spelregels moeten echt herzien
worden.”
Volgens Heldens wordt zo de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers de kans ontnomen om
in discussie te gaan met elkaar en
met het college. Zeker als het gaat
om zaken als de coronamaatregelen.
“Nu kregen we het persbericht over
het afgelasten van de kermissen in
de gemeente tegelijk met de pers.
Zoiets moeten wij eerder horen en
ook de reden erachter moet met ons
besproken worden. Ik vind dat we
hier als raad een grotere rol in moeten krijgen.” Heldens stuurde vragen
aan het college over het onderwerp
waarin hij ook duidelijk maakte dat
de raad een grotere rol toebedeeld
moet krijgen in het coronavraagstuk.
Heldens heeft wel suggesties voor
verandering. “Schrijf als gemeenteraad de kadernota zelf en vraag
als college vaker aan de voorkant
de mening van de gemeenteraad
bij moeilijke dossiers. Dat is verstandig. We hebben jaren geleden
afgesproken dat de gemeenteraad
in de ‘drivers seat’ zit en het college
achterin. Die rol moeten we dan ook
meer pakken.”
Tekst: Rob Dieleman
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Hoogspanningslijnen Kessel en Kessel-Eik

College geeft groen licht voor vervolgonderzoek
naar verkabeling
Het College van B&W van Peel en Maas wil 100.000 euro uittrekken voor een vervolgonderzoek naar het onder de grond leggen van hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik. Het is nog geen definitieve stap naar verkabelen, zegt wethouder Paul Sanders. “We willen weten wat het precies kost
en of het haalbaar is.” De gemeenteraad beslist tijdens de vergadering van dinsdag 22 september over het voorstel.

eigenaren”, vertelt Sanders. “Daaruit
moet blijken of het überhaupt mogelijk
is. Misschien willen de grondeigenaren niet meewerken en moet het tracé
anders aangelegd worden. Dan worden de kosten natuurlijk hoger.” Aan
de andere kant wordt ook onderzocht
wat voor kansen het verkabelen de
gemeente kan opleveren. “Denk aan
woningbouw of het uitbreiden van het
industrieterrein”, aldus de wethouder.
TenneT neemt het gros van de kosten voor verkabeling voor de rekening.
Gemeente Peel en Maas moet twintig
procent bijdragen. Dat zou bij 11 miljoen
euro neerkomen op een bedrag van
3,3 miljoen euro. “Als het onderzoek is
afgerond, moeten we als college beslissen of we bereid zijn het benodigde
bedrag te betalen. Daarna is het woord
aan de gemeenteraad.”

Jaren

Het voorkeurstracé dat onderzocht wordt

Vorig jaar gaf het college netbeheerder
TenneT de opdracht een haalbaarheidsstudie (vooronderzoek) te starten naar
het verkabelen (onder de grond leggen)
van de hoogspanningslijnen in Kessel
en Kessel-Eik. Dat gebeurde nadat er
in de dorpen onrust was ontstaan over
de straling vanuit de lijnen. Veelvuldig
in de buurt van de hoogspannings
lijnen verblijven, zou slecht zijn voor de
gezondheid, zo bleek uit diverse onderzoeken. CDA-raadslid Roel Boots stelde
vragen aan het college en de dorpsoverleggen van Kessel en Kessel-Eik richtten
een gezamenlijke werkgroep op die zich
bezig ging houden met het verkabelen.

Voorkeurstracé
Twee leden van de werkgroep sloten
aan bij het onderzoeksteam dat verder
gevormd werd door medewerkers van
TenneT en gemeente Peel en Maas. In
april van dit jaar werd de studie afgeleverd aan het college. Drie mogelijke tracés werden in de studie onderzocht en
bij alle varianten werd een ruw kostenplaatje geschetst. Het onderzoeksteam
gaf vervolgens een voorkeurstracé aan
dat volgens hen de meeste kans van
slagen heeft.
Het eerste onderzochte tracé volgt de
huidige route van de lijnen, midden
door Kessel-Eik en langs het industrieterrein af. Bij de tweede optie worden de kabels grotendeels onder de
Napoleonsbaan gelegd. Bij de derde

optie wordt al vóór Kessel-Eik een afbuiging richting het noorden gemaakt om
vervolgens in voornamelijk landbouwgrond gelegd te worden. Dat laatste
tracé kwam uit de haalbaarheidsstudie
als beste optie naar voren, omdat bij die
optie geen woonbestemmingen geraakt
worden, het de minste impact heeft op
de infrastructuur, de impact tijdens de
bouw op de verkeershinder het minst is,
de lijnen grotendeels in open ontgravingen aangelegd kunnen worden en de
aanlegkosten het laagste zijn.

100.000 euro moet inleggen. De rest
betaalt TenneT. Omdat het om een
fors bedrag gaat voor een onderzoek,
moet de gemeenteraad beslissen of het
instemt met de uitgave. Dat wordt op
dinsdag 22 september gedaan bij de
gemeenteraadsvergadering.

11 miljoen
Uit de haalbaarheidsstudie kwam naar

voren dat bij alle drie de tracé-opties
een kostenplaatje van 11 tot 12,5 miljoen euro zit. Echter zit daar een foutmarge van 30 procent in, vertelt
wethouder Sanders. “Uit het volgende
onderzoek moet een definitief bedrag
komen. Ook moet duidelijk worden
of het allemaal haalbaar is. Er worden
bijvoorbeeld proefboringen gedaan
en gesprekken gevoerd met de grond

Het onderzoek gaat zo’n vijftien maanden duren, verwacht Sanders. Dan
volgt het besluit van het college en de
gemeenteraad en vervolgens duurt het
nog 2 tot 3 jaar voor de realisatie. “Het
duurt nog lang voordat het verkabelen
echt kan beginnen”, vertelt Sanders.
“Maar het definitieve onderzoek is wel
een stap in die richting. Zoals gezegd:
we krijgen maar één kans om die hoogspanningslijnen onder de grond te leggen. Dan moeten we wel zorgen dat het
goed gebeurt.”
De grondeigenaren zijn al in gesprek
geweest met de gemeente en de rest
van de inwoners wordt via een uitzending bij Omroep P&M op de hoogte
gebracht. “We kopen zendtijd in en
in een filmpje leggen we vervolgens
de processen rondom het verkabelen
uit”, laat een woordvoerster weten.
Ook komt er een mogelijkheid om
vragen te stellen. “We hadden graag
iedereen fysiek uitgenodigd, maar door
het coronavirus is dat nu niet mogelijk. Daarom hebben we dit alternatief
bedacht.”
Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Rob Dieleman,
Haalbaarheidsstudie TenneT

Eén kans
Het duurde even voordat het college
een beslissing maakte over wat de vervolgstap moest zijn. “We wilden heel
secuur te werk gaan, want je hebt maar
één kans om de kabels in de grond te
leggen”, legt wethouder Sanders uit.
Ook vertraagde het coronavirus het proces. “We hebben nu besloten dat we als
college een definitief onderzoek willen
laten uitvoeren naar het tracé dat als
voorkeursoptie naar voren kwam. De
regering geeft aan dat de straling niet
gevaarlijk is voor de gezondheid, maar
er ligt een duidelijke wens vanuit de
dorpen om te verkabelen. Daarom willen we het verder laten onderzoeken.”
Het instellen van een vervolgonderzoek is geen definitieve keuze om te
gaan verkabelen, benadrukt de wethouder. Het onderzoek kost in totaal bijna
500.000 euro, waarvan de gemeente

Nieuw in Panningen!
Parket even anders...

Schoolstraat 55, Panningen
Bel 06 51 53 70 38

www.robiyo.nl
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Prooste op ut laeve

Lei Heijnen
‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

† 22 augustus 2020

* 2 februari 1935

echtgenoot van Elly Heijnen-Schroën †

077 308 28 33
06 30 921 961

ozze pap
opa Helden

regio Peel en Maas

fienbosuitvaartzorg.nl

Angelique en Roland
Vicky en Joseph
Joep
Maud en Bas
Janske

HAN-MARK
ARENDSE

Correspondentieadres:
Angelique Heijnen, Alver 16, 4007 NX Tiel

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

We hebben in besloten kring afscheid genomen van pap.

Volop uit ‘t leven weggerukt

Maurice Lemmen
Geldrop, * 6 september 1977
Venlo, † 20 augustus 2020
zoon van
schoonzoon van
schoonbroer van
oom van
beste maatje van
grote vriend van

Marieke van Gemert - van de Laar
Wiel van Gemert
Keith en Corina
Debby en Marc
Sanne, Isa
Suus, Dees
Chuttula
Pip D

Correspondentieadres:
Beekstraat 61, 5981 NV Panningen
Wij willen u bedanken voor de wijze waarop wij samen
afscheid hebben genomen van mijn lieve man,
onze pap en opa

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Dankbetuiging

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

Jo Nouwen
Dit heeft ons geraakt en is voor ons een
grote steun geweest.
Het medeleven, persoonlijk of in schriftelijke vorm
was voor ons een grote troost en zal steeds
een dankbare herinnering blijven.
Mie Nouwen- Smolders
Peter en Annie, Henk, Gertie en Rick
en alle kleinkinderen

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

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

Helden, augustus 2020

We nemen in besloten kring afscheid van Maurice op
donderdag 27 augustus.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de
vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn
dierbare man, onze lieve pap en opa

Jeu Colbers
De vele persoonlijke uitingen van betrokkenheid
hebben ons diep geroerd en getroost.
Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken
wat een bijzonder persoon Jeu, niet alleen voor ons,
maar ook voor velen is geweest.

Baarlo
Kessel
Maasbree

www.vooraltijdbijzonder.nl

Mia Colbers-Pubben,
kinderen en kleinkinderen

Claudia van Haeﬀ |06-15156046

Dankbetuiging
Zoveel kaarten,
zoveel hartelijke woorden,
zoveel warme belangstelling bij
de uitvaartdienst en erehaag.
Zoveel troost.
Het doet ons goed.
Wij danken iedereen die heeft meegeleefd tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn man, pap en sjoeënpap

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

Martin Cox
Riet Cox-Hendrix
Jean en Neeltje

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

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

Te Koop: half rijpe soepbonen,
in Grashoek, tel.: 06 46 44 37 76.

Te koop snijbonen en tomaten enz.
bij Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.

We zijn op zoek naar hulp in de
huishouding voor 1 dagdeel in de
week (Maasbree). Tel: 06 30 73 33 31.

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

TD Meijel zoekt chauffeurs!
Wij zijn een klein transportbedrijf
en leveren verschillende diensten.
Wij zoeken een zzp’er of een AOW
gerechtigd persoon (68+) met
B-rijbewijs. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar planning.
tdmeijel@gmail.com t.a.v. Debbie Naus.

Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Wie helpt ons met de tuin??
Vergoeding in overleg.
Tel.: 077 382 15 23.

Een warmer en mooier afscheid van mijn vrouw,
onze moeder, schoonmoeder en oma

Hannie Rutten-Oomen
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken
van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes,
bloemen en donaties.
Uw warme reacties zijn niet alleen voor ons een
grote steun, maar laten ook zien wat voor een voorbeeld
zij voor anderen was.
Geert, Joyce en Marcel, Suzanne en Sjaak, Luc
Cas, Dex, Jesse, Fen, Fiene

Panningen, augustus 2020

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl

De zeswekendienst vindt op zaterdag 29 augustus plaats
om 19.15 uur in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk te Kessel.

Gezocht hulp in de huishouding.
Tel.: 06 22 17 31 09.
Mindfulness training in Panningen
start woensdag 2 sept. van 19.30-21.30
uur incl. werkboek, meditatiekussen &
mat. Aanm. tot 30 aug.
info@sensus-pvs.nl /06 13 74 75 29.
Te koop gevraagd 2-onder-1-kap
woning. Geen makelaarskosten.
Vestjens Grondzaken BV. Tel. 307 28 18.
Brasserie Vios – Beringe
Lunch van 12:00-16:00u
vanaf 17:00u à la carte.

De “mindfulness meditatiegroep”
start dinsdag 1 sept. 19.30-20.30 u.
Aanm. tot 30 aug. mfcentrump@ziggo.nl
/ 06 13 74 75 29 Mindfulness Centr.
Panningen. 7 lessen! € 63,=
Vergoeding is mogelijk.
Te koop eigengeteelde aardappelen
Frieslanders in 2 en 4.5kg verpakking,
gele en groene onbespoten
spercieboontjes prei koolrabi courgette
en vele soorten vollegrond- en
kasgroenten van goede kwaliteit
en betaalbaar. Kwekerij Brummans
Vosberg 16a Panningen.
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Zorgen vanuit Horst over Grashoekse
windmolens
Het College van B&W van gemeente Horst aan de Maas heeft een brief gestuurd aan haar collega’s van het
college van Peel en Maas. In de brief uit het college haar zorgen over het plan voor vijf windmolens langs de
A67 in het buitengebied van Grashoek. ‘Wij maken ons zorgen over de belangen van de (recreatieve) ondernemers in de Peelbergen en onze inwoners in de Peel.”
Vorig jaar werd bekend dat het energiebedrijf Renewable Factory (REF)
het plan heeft om vijf windmolens te
realiseren langs de A67 op de grens
van gemeente Peel en Maas met de
gemeentes Deurne en voornamelijk Horst aan de Maas. Omwonenden
uit Grashoek, Sevenum, Evertsoord
en Helenaveen pakten zich toentertijd samen en richtten een stuurgroep
op die alles in het werk moest gaan
stellen om windmolenpark De Groote
Molenbeek niet door te laten gaan.
Ook vanuit ondernemers, voornamelijk
aan de Horster kant, kwamen tegengeluiden.
Die geluiden hebben ook het college
van Horst aan de Maas bereikt, zo
blijkt uit de brief die verstuurd werd
aan de collega’s in Peel en Maas.

“Wij sturen u deze brief omdat wij
ons zorgen maken over de belangen van onze inwoners en met
name de (recreatieve) ondernemers
in de Peelbergen”, zo is te lezen.
“Deze groep ondervindt direct de
gevolgen van de windmolens, valt
buiten de gemeentegrens van Peel en
Maas en de belangen van deze groep
is niet in wetgeving geborgd zoals dat
met burgerwoningen wel het geval is.
Een goede en zorgvuldige belangenafweging is daarom extra van belang.”

Nieuw beleid
Momenteel hoeven de ondernemers in
de gemeente Horst aan de Maas nergens voor te vrezen, aangezien Peel en
Maas nog bezig is met het herzien van
het beleid rondom windmolens en zon-

neweides. Eigenlijk zou in mei nieuw
beleid gepresenteerd moeten worden,
maar vanwege het coronavirus werd
dat uitgesteld. Uiterlijk 16 december
moet er nieuw beleid zijn.
“Wij vertrouwen er op dat u na de
zorgvuldige herziening van uw windbeleid, de gemeente Horst aan de
Maas en de belanghebbenden in de
Peelbergen betrekt bij ontwikkelingen over Windmolenpark De Groote
Molenbeek”, sluit het Horster college
de brief af.
Als reactie geeft wethouder Paul
Sanders dat er nog helemaal geen
aanvraag ligt. “Dus we kunnen nu niks
toezeggen. Als de aanvraag wel komt,
nemen we alle belangen mee. Het
maakt dan niet uit in welke gemeente
de belanghebbenden liggen.”

Virtuele vierdaagse in Meijel
Omdat de Fiets4Daagse en de Wandel3Daagse dit jaar niet door kunnen gaan in Meijel, besloot gezondheidsorganisatie Ben Bizzie een virtuele variant op te zetten. Van 18 tot en met 27 september kunnen mensen bij de
Stap & Trap vierdaagse vier dagen lang een zelfgekozen afstand afleggen. Via een app is iedereen te volgen.
Via een app kan een afstand gekozen worden die deelnemers vier keer
afleggen. Er kan gekozen worden tussen 2,5, 10 of 25 kilometer. Ook hardlopen, fietsen en skaten is toegestaan.

Met de app kan iedereen live gevolgd
worden. Bij voltooiing van de vier
dagen, ligt er een medaille in het verschiet.
Een gedeelte van het inschrijfgeld

wordt geschonken aan de organisatie
van de Wandel3Daagse voor de editie
van volgend jaar.
Kijk voor meer informatie over de vierdaagse op www.benbizziemeijel.nl

Weer in Peel en Maas

Verrassingspakket voor
gasten Zonnebloem
De afdeling Panningen van De Zonnebloem heeft tijdens de coronaperiode, voor veel mensen een eenzame periode, extra haar best moeten
doen om haar gasten en vrijwilligers aandacht te schenken. De vereniging deed dat door telefoontjes te plegen, kaartjes met bemoedigende teksten af te leveren en een legpuzzel te bezorgen. In de
vakantieperiode werd een verrassingspakket bezorgd door
Panningse afdeling.

Vacature
Junior-woningstoffeerder
Fulltime of parttime

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar
een junior-stoffeerder. Ben je een aanpakker met
twee rechterhanden? Werk je netjes en heb je oog
voor detail? Vind je het leuk om in de interieurbranche te werken? Dan is het vak van woningstoffeerder misschien iets voor jou.
Samen met onze ervaren stoffeerders installeer je
bij particuliere en zakelijke klanten vloerbedekking,
raambekleding, shutters, zonwering en gordijnen.
Je start met eenvoudige ondersteunende werkzaamheden. Je krijgt goede begeleiding van
professionals zodat je gaandeweg zelf het
stoffeerdersvak leert.

Kans op zomerstorm
We kunnen deze week al duidelijk de herfst zien. Die heeft echter wel twee oorzaken. De in de natuur zichtbare
bladverkleuring heeft puur met de droogte te maken, want het is immers pas eind augustus. Qua weerpatroon
heeft zich een zeer duidelijke omslag laten zien deze week. Lagedrukgebieden hebben weer even vrij toegang
tot ons vasteland en brengen met een westelijke stroming regen en ook veel wind mee. Waarschijnlijk is dit de
week waarin zich een echte zomerstorm manifesteert. De bomen hebben door de droge ondergrond en een vol
bladerdek nog meer moeite om deze wind op te vangen dan normaal, dus dit is riskant. Wat echter opvalt, is
dat er weinig neerslag valt in Limburg. De storingen zijn door de betere atmosferische setting in het noorden
en het warme zeewater daar actiever. Komende vrijdag en mogelijk ook zaterdag kunnen er echter wel enkele
felle buien de kop op steken waarbij er kans op onweer is. In het weekend blijft het wisselvallig en de temperatuur zal voor het eerst sinds lang weer eens onder de 20 graden duiken. Foto is gemaakt op de Schijfweg-Noord
in Kessel tijdens veel onstabiliteit in de lucht. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Deze baan kan iets voor je zijn als je net van
school bent, maar ook als je van plan bent een
BBL studie (een combinatie van werken en leren)
te gaan doen. Beumers Ateliers is een erkend leerbedrijf. Dit betekent dat we een goede werken leeromgeving bieden en vakmanschap willen
garanderen en stimuleren.
Een indruk van ons bedrijf en de klanten waar we
voor werken vind je op: www.beumersateliers.nl
Heb je interesse? Reageer dan snel. Mail je
sollicitatie met cv naar: marc@beumersateliers.nl
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Geplukt

Rob van Soest Helden
Rob van Soest (41) is een echte ‘Dörper’. De geboren en getogen Heldenaar werkt al sinds het einde van zijn schooltijd in de zorg, maar dat is niet
waar de meeste mensen hem van kennen. Al sinds zijn 15e is Rob namelijk dj. Muziek loopt dan ook als een dikke, rode draad door het leven van
de Heldenaar. Deze week wordt hij geplukt.

show wordt opgevoerd, interactief en
chaotisch. Ik was helemaal gefascineerd. Dat wilde ik ook.” Samen met
collega-dj Leon Tillemans startte Rob
daarom met Beck & Bauer. “In het
begin wisten we totaal niet waar we
mee bezig waren. We deden maar
wat.”
De Duitse act vol chaos sloeg desondanks aan en groeide. Toen Leon
stopte, kwam Joeri Metsemakers
in diens plaats. “Toen is het echt
groot geworden.” De twee namen
een plaatje op met carnavalsartiest
Björn van Berkel dat viraal ging en
de optredens worden sindsdien aaneengeregen. “In 2018 wonnen we
zelfs de Party Award voor populairste Duitse act van heel Nederland,
een mooie waardering vanuit het
publiek. We weten nu ook precies wat
we doen. Het lijkt misschien chaos,
maar er zit een duidelijke structuur
in de show.” Er staan op dit moment
een aantal nieuwe dingen en samenwerkingen op de agenda en zodra
het weer kan, zullen de twee dj’s
wederom te zien zijn op het podium.

Zondagochtend

Overal in het huis van Rob en zijn
vriendin Carla zijn tekenen van
muziek te vinden, maar nergens is
de muzikale vibe zo groot als in zijn
platenkamer waar honderden cd’s en
albums staan. “Iedere week valt hier
wel een pakketje van Amazon of
Bol.com op de deurmat met nieuwe
cd’s”, vertelt Rob. “En ik ga ook nog
regelmatig naar de muziekwinkel
Sounds in Venlo. Voorheen belde ik
ze op dat ik zou komen en dan lagen
er al cd’s en platen klaar die ze bij
mij vonden passen. Acht van de tien
kocht ik dan uiteindelijk ook.”
De albums verschillen van
Michael Jackson tot aan
De Heideroosjes. “Ik heb een hele

brede muzieksmaak. Zo hou ik van
(prog)rock en iets hardere metal tot
aan blues. Uiteraard ontbreken Queen
en zelfs Marco Borsato niet in mijn
platenkast. Ik merk ook zeker dat mijn
muzieksmaak breder is geworden met
de jaren.” De fascinatie voor muziek zit
er al sinds jongs af aan in, vertelt Rob.
“Pap was dj bij café De Zoes, de kroeg
van mijn opa en oma. Daar werd het me
met de paplepel ingegeven.”

Apollo
Toen Rob 15 was klopte hij zelf aan bij
het Mafcentrum in Maasbree om daar
plaatjes te gaan draaien. Later deed
hij hetzelfde bij Apollo (Aerdts in de
volksmond) en bij die discotheek bleef

Puzzel

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.

2

8

4
9

1

6

3

3

9

2

5

1

6

8

9
7

8
3
6

1

8

4

4

5

5

7
7

6

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

5

3

Oplossing vorige week:
6

9

1

2

3

4

7

5

8

8

7

5

1

6

9

4

2

3

2

3

4

8

5

7

9

1

6

9

1

3

5

7

6

8

4

2

4

8

7

9

2

3

5

6

1

5

2

6

4

1

8

3

9

7

1

4

9

3

8

2

6

7

5

7

5

8

6

9

1

2

3

4

3

6

2

7

4

5

1

8

9

Rob uiteindelijk veertien jaar hangen.
“Ik draaide voornamelijk in de Skihut,
een aparte zaal achterin. Daar heb ik
echt veel geleerd.” Hij werd op een
gegeven moment zoveel gevraagd voor
feestjes en kermissen dat Rob besloot
als freelancer aan de slag te gaan.
“Sindsdien ben ik in te huren als dj.”
Rob is daarnaast precies 25 jaar vrijwilliger bij Omroep P&M. “Ik heb door de
jaren heen verschillende radioprogramma’s gepresenteerd. Tegenwoordig presenteer ik nog geregeld het programma
‘Weekend Met P&M’ op de zaterdagmiddag en ik heb een eigen show op de
televisiezender van de omroep: Rob’s
Platenkast. Daarvoor ga ik bij bekende
mensen uit Peel en Maas langs om te
praten over hun muzieksmaak. Daar kan
ik echt van genieten. Horen hoe mensen over muziek praten met passie.
Mooi om de interesses en verhalen te
leren kennen.”

aan miMakkus. Daarin leer je je volledig te verplaatsen in die ander. Het
afstemmen op mensen met dementie is belangrijk om wezenlijk contact
van ‘hart tot hart’ te kunnen maken.
Samen met twee andere collega
miMakkers zijn we nu bezig om deze
methodiek van persoonsgericht werken iedere dag een plek te geven binnen Proteion.”

Beck & Bauer
Het clowneske komt ook terug in de
show die Rob alweer verschillende
jaren op het podium brengt: Beck &
Bauer. “Als bezoeker van Palladio zag
ik een act waarbij het niet alleen om
de dj draait, maar waarbij een hele

Rob kijkt heel erg uit naar de tijd wanneer alles weer ‘gewoon’ kan en ieder
weekend volgeboekt is. “Ik betrap me
er nu zelfs op dat ik het al normaal
vind om op zondagochtend hier in
de keuken te staan en een boterham
te eten. Normaal lag ik tot 13.00 uur
in bed omdat ik laat naar bed was
gegaan vanwege optredens.” Ook zijn
muzikale passie lijdt eronder. “Ik heb
voor duizend euro aan concertkaartjes van dit jaar hier thuis liggen. Ik ga
altijd graag naar concerten, maar dat
kan nu niet.”
Het voordeel is dat Rob nu meer tijd
heeft voor zijn vriendin Carla en hij
kan makkelijker tijd vrijmaken om
samen met zijn vrienden iets te drinken op het terras. “Dat vind ik ook
hartstikke leuk om te doen. Maar ik
hoop wel dat het optreden voor
publiek weer gewoon terugkomt.
Daar leef ik voor.”

Tekst en beeld: Rob Dieleman

miMakker
Rob werkt in zijn dagelijks leven als
miMakker bij zorgverlener Proteion.
“Alhoewel ik deze vergelijking niet
helemaal mag maken, werk ik als een
soort cliniclown, speciaal voor mensen
met dementie of een verstandelijke
beperking. Ik ga naar de zorgwoningen toe en ik probeer het contact
met de bewoners te maken op een
‘clowneske’ manier. Naast dit ‘miMakken’ binnen de woningen probeer ik
collega’s en andere disciplines mee
te nemen in de methodiek. Dit doe ik
voornamelijk vanuit een ondersteunende en coachende rol, echt een hele
leuke baan.”
Het werk bestaat niet enkel uit die
rode neus opzetten, legt hij uit. “Er zit
een 1-jarige, pittige opleiding vast

NIEUW,

WE KOMEN NAAR EGCHEL!
Vanaf vrijdag 4 september staan we
met onze ‘Hollandse Vishandel’ in
Egchel bij Gemeenschapshuis ‘t Erf.
Vanaf 09.30 tot 12.30 uur kun je terecht
voor gebakken vis, kibbeling, haring,
paling en diverse wokschotels.
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Corona update










Aantal besmettingen

Thuiswerken

Het aantal besmettingen gaat omhoog. Hou je aan
de regels anders zijn we zo weer terug bij af.

Werk zo veel mogelijk thuis. Ook ná 1 september.




Basisregels
• 1,5 meter
• Blijf thuis bij klachten en
laat je snel testen
• Werk thuis
• Was je handen
• Vermijd drukte

Reizen

Bij u thuis

Bij thuiskomst uit een oranje land of gebied; test
en thuisquarantaine.

Het gaat vooral mis bij privé-bijeenkomsten.
Maximaal 6 gasten thuis. Kinderen tot 12 jaar
niet meegeteld. Ga liever naar een zaaltje.

Horeca

Klachten

Thuisquarantaine

In de horeca zitten we altijd, zowel binnen als
buiten. Reserveer en laat je contactgegevens
achter.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Thuisquarantaine gaat naar 10 dagen. Kinderen
blijven thuis bij klachten, óók als iemand in het
gezin positief test op corona.

De GGD is bereikbaar via 0800 - 1202
van 8.00 tot 20.00 uur.
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Testen
coronavirus:
Testen op
op het
het coronavirus:
Hoe
afspraak?
Hoemaak
maak je
je een
een afspraak?
JeJehebt
coronavirus.
hebtmilde
mildeklachten
klachtendie
diepassen
passen bij
bij het
het coronavirus.
Verkoudheidsklachten,
verhoging,of
ofplotseling
plotselingverlies
verliesvan
vanreuk
reuk
smaak.
Verkoudheidsklachten,keelpijn,
keelpijn,hoesten,
hoesten, verhoging,
ofof
smaak.

Stap1:1:
Stap
Maakeen
een
Maak
afspraak
afspraak

Bel
0800-1202 en
enhoud
houdjejeburgerservicenummer
burgerservicenummer
(BSN)
hand.
Belvoor
vooreen
eenafspraak
afspraak met 0800-1202
(BSN)
bijbij
de de
hand.
Hettelefoonnummer
telefoonnummer isis 7 dagen per
bereikbaar.
Het
per week,
week,van
van08.00
08.00uur
uurtot
tot20.00
20.00uur
uur
bereikbaar.

of:of:
Maakonline
onlineeen
eenafspraak
afspraak via
via rijksoverheid.nl/coronatest
inin
met
je DigiD.
Maak
rijksoverheid.nl/coronatest enenloglog
met
je DigiD.
Bijhet
hetmaken
makenvan
vande
de afspraak
afspraak moet
jeje
hebt,
wat
je beroep
is, is,
Bij
moetje
jeaangeven
aangevenwelke
welkeklachten
klachten
hebt,
wat
je beroep
hoejejenaar
naarde
detestafspraak
testafspraak kunt
hoe
kunt komen
komenen
enwat
watjejepostcode
postcodeis.is.
Je
krijgt
een
afspraakbevestiging
via
SMS
en
e-mail.
Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.
Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Stap 2:
Stap 2:
Laat je testen
Laat je testen

Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie.
Kom
opjede
afgesproken tijd
naar
de testlocatie. mee.
Neem
identiteitsbewijs
en de
afspraakbevestiging
Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee.
Volg de aanwijzingen van het personeel op.
Volg
heterpersoneel
op. uit je keel en neus gehaald.
Metde
eenaanwijzingen
wattenstaafjevan
wordt
wat slijm achter
Met een wattenstaafje wordt er wat slijm achter uit je keel en neus gehaald.
Je hoeft niet te betalen voor deze test.
Je hoeft niet te betalen voor deze test.

Stap 3:
Stap
3:
De uitslag
De uitslag

Behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek?
Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd?
Bel jeje tot
huisarts,
behandelende
artsjeofernstig
de huisartsenpost.
Behoor
een risicogroep
of ben
ziek?

Heb je
bijvoorbeeld
hoge koorts of ben situatie
je benauwd?
Bel
bij een levensbedreigende
altijd 112.
Bel je huisarts, behandelende arts of de huisartsenpost.
Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Na de test ga je direct naar huis. Ga niet naar buiten, tot je de uitslag hebt ontvangen.
Je de
ontvangt
snelhuis.
mogelijk.
Datnaar
gebeurt
telefonisch
of via
de coronatest
website.
Na
test gadejeuitslag
directzo
naar
Ga niet
buiten,
tot je de
uitslag
hebt ontvangen.
je de afspraak
online
via e-mail
een melding
datde
decoronatest
uitslag klaarstaat.
JeAls
ontvangt
de uitslag
zo had
snelgemaakt
mogelijk.krijg
Datjegebeurt
telefonisch
of via
website.

Als je de afspraak online had gemaakt krijg je via e-mail een melding dat de uitslag klaarstaat.
Heb je de uitslag nog niet binnen en worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.
Heb je de uitslag nog niet binnen en worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest
Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest
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Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

1 september 2020

Commissievergadering
Op dinsdag 1 september 2020 is om 19.30 uur een commissievergadering.
Door het coronavirus is dit een vergadering in aangepaste vorm. Dit betekent het volgende:
• De commissie vergadert fysiek in het Huis van de Gemeente.
• Voor publiek is de vergadering uitsluitend digitaal te volgen op de website. Dat kan live
en het is mogelijk om de uitzending via de ‘uitzending gemist’-functie op onze website
terug te kijken. Ga hiervoor naar www.peelenmaas.eu > Raadsvergadering Live.
• Inwoners die gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich hiervoor
aanmelden tot uiterlijk dinsdag 1 september 2020 11:30 uur bij de griffie
(griffie@peelenmaas.nl).
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
bekijken op de website: www.peelenmaas.eu > Vergaderingen raad >
Commissie 1 > Datum: 1 september 2020.
Agenda
1. Opening en korte uitleg door de voorzitter
2. Spreekrecht
3. Besluitenlijst Digitale Commissievergadering van 26-05-2020 (2020-001)
4. Principeverzoek voor de realisering van een woon-zorgcomplex op de locatie
Veersepad 13 in Kessel (2020-044)
5. Regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 (2020-047)
6. Vernieuwbouw kindcentrum Kloosterstraat Helden (2020-050)
7. Aanwijzing Omroep P&M als lokale publieke media-instelling (2020-051)
8. Concept Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg (2020-046)
9. Duurzaamheidsagenda, Beleef Samen Duurzaamheid (2020-045)
10. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Peel en Maas (2020-049)
11. Verkabeling Hoogspanningslijn Kessel - Kessel-Eik (2020-048)
12. Sluiting

Taxus snoeien?
Doe het voor 11 september!
Uw taxussnoeisel is nog hard nodig in de ´strijd tegen kanker´

www.peelenmaas.nl

Gemeentegids 2021

Doet u ook mee aan de Peel en
Maas fotowedstrijd?
Voor de gemeentegids 2021 willen we de
gids weer samen met u maken. Daarom
organiseren wij weer een fotowedstrijd,
waarbij de winnende foto’s een plaats
krijgen in de gemeentegids 2021.
Hoe doet u mee?
Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd,
kunt u tot en met woensdag 14 oktober 2020
uw foto‘s sturen naar maria.witbaard@
peelenmaas.nl onder vermelding van uw naam
en adresgegevens. Heeft u veel foto’s, maak dan
gebruik van www.wetransfer.com
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een VVVcadeaukaart van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De beste foto
wordt bovendien geplaatst op de kaft van de gemeentegids.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd dan rekening met de volgende criteria:
1. De foto’s moeten genomen worden/zijn in Peel en Maas en moeten herkenbaar zijn voor de
gemeente en/of de samenleving van Peel en Maas. Geef in de documentnamen en/of in de
mail ook aan waar de foto’s zijn gemaakt.
2. De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG-formaat met een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 Mb per foto en zijn vrij van auteursrechten.
3. De gemeente Peel en Maas kan daarom de foto’s ook vrij gebruiken voor promotionele
doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u
toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website,
folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, enzovoorts.
4. Als u personen fotografeert, moet u vooraf toestemming vragen aan de personen op de foto
voor publicatie van de foto. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
5. Medewerkers van de gemeente Peel en Maas zijn uitgesloten van deelname.
Stuur uw foto’s in
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe gemeentegids of andere uitingen? Pak uw
camera en maak de winnende foto. De winnende foto’s worden in november bekend gemaakt.
De winnaars krijgen schriftelijk bericht.

Rommel bij ondergrondse
containers
Zet geen spullen naast de ondergrondse containers maar breng het weg naar
het milieupark. Gooi na 20.00 uur geen glas in de glasbak want dit geeft overlast
voor de buurt.

Waarschuwing
De einddatum van de Taxus Taxi is bekend. Heeft u nog plannen om uw taxushaag te snoeien?
Doe dit dan vóór 11 september.
Heeft u minimaal 1 kruiwagen taxus-snoeiafval dan haalt de Taxus Taxi het gratis bij u op.
Ookzijn er speciale gratis zakken voor het snoeiafval verkrijgbaar bij de lokale afhaalpunten.
Strijd tegen kanker
De taxusnaalden bevatten de basisgrondstof voor chemotherapieën. Daarom is het belangrijk
dat er zoveel mogelijk snoeisel wordt ingezameld. Op www.taxustaxi.nl leest u meer informatie
en aan welke voorwaarden het snoeisel moet voldoen.
Aanmelden
Het taxussnoeisel aanmelden kan nog tot en met donderdag 10 september via
www.taxustaxi.nl of telefonisch via 085 489 63 50.

Het blijkt dat ondernemers in Peel en Maas weer benaderd
worden door bedrijven die beweren namens de gemeente Peel en
Maas advertenties te werven voor een (digitale) gemeentegids.
Let op: de gemeente Peel en Maas doet voor de (digitale)
gemeentegids alleen zaken met Akse Media B.V.
Akse Media is gestart met de voorbereidingen. Zij benaderen u telefonisch voor een
afspraak bij u op de zaak om de mogelijkheden voor de print- en de digitale versie
vrijblijvend aan u voor te leggen. Vraag altijd naar onze officiële aanbevelingsbrief.
Bij twijfel neem contact op met Maria Witbaard van de gemeente (077) 306 66 66.
Wij adviseren u dan ook extra alert te zijn als u telefonisch, via fax of e-mail
benaderd wordt om een advertentie of vermelding in een (digitale) gids goed te
keuren of te betalen. Bij Akse Media krijgen alle adverteerders NA verschijning
een bewijsexemplaar met bijbehorende factuur, zodat u ziet waarvóór betaald
moet worden!
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Zzp’ers in de evenementensector
moeten meer steun krijgen
Zzp’ers die werkzaam zijn in de evenementen- en feestensector hebben het erg zwaar. Tot vorige week dinsdag konden ze het wegvallen van
grotere evenementen als kermissen en dorpsfeesten opvangen met kleinschalige verhuur. Er kon bijvoorbeeld nog een koelkast, geluidsbox of
feestverlichting worden voor onder meer familiefeestjes of verjaardagen. Dat viel weg na het dringende advies van de overheid om niet meer
dan zes mensen thuis uit te nodigen.
De zzp’ers in de sector worden onevenredig hard
getroffen door de coronacrisis. Zij kunnen er niets
aan doen dat alle feestjes afgelast worden, maar
ze krijgen geen fatsoenlijke vergoeding. Waar
andere sectoren nog met creativiteit iets kunnen
bewerkstelligen, is dat voor de evenementen- en

feestensector vrijwel ondoenlijk.
Van de andere kant is het zo dat wel meer sectoren erg hard geraakt worden. Waarom zou alleen de
evenementenbranch extra steun moeten krijgen?
Het is juist een sector waar iemand anders in het gat
kan springen dat ontstaat als er een bedrijf wegvalt.

Dat is marktwerking. De mensen die actief zijn in
die wereld kunnen ook tijdelijk ander werk doen.

Zzp’ers in de evenementensector moeten meer
steun krijgen. Wat vindt u?

DURF JIJ ER EEN
KLAP OP TE GEVEN?

Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime

M/V

Medewerker verpakkingshal
& expeditie
Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree telen we jaarrond dagverse bladgewassen op een
zeer innovatieve en duurzame wijze. Als medewerker verpakkingshal & expeditie ben je
verantwoordelijk voor de planning en aansturing van je team medewerkers. Tussentijds werk je
zelf ook actief mee. Je zorgt voor de orde en netheid op de werkplek en controleert de kwaliteit
van het product. Je zorgt dat de interne logistiek goed verloopt en hebt contact met chauffeurs.
Heb je leidinggevende capaciteiten en wil je zelf ook graag de handen uit de mouwen steken dan
is dit je kans om mee te groeien in een vooruitstrevende en groeiende organisatie.
Wij vragen:
• Werkervaring en affiniteit in de agrarische sector;
• Sociaal en communicatieve vaardigheid;
• Een gedreven persoon die initiatief durft te nemen;
• Bereidheid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Beheersing van de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels;
• Ervaring in de uitvoering en naleving van procedures en voorschriften van o.a. veiligheid,
hygiëne en kwaliteit;
• Computerervaring.

Durf jij er een klap op te geven en...

...BEGIN JIJ BIJ
ONS ALS
HULPMONTEUR?
Daniels Traprenovatie is op zoek
naar een leergierig iemand met een
rijbewijs, die handig is en bij ons de
ruimte krijgt om een vak te leren.
Vanuit Meijel vertrek je samen met
een collega door heel Nederland en
België om bij klanten trappen te
renoveren.
Je kunt goed met mensen omgaan,
bent representatief en wilt graag dit
vak leren. Wij bieden je dan ook een
interne opleiding bij ons aan.
Ben je flexibel, een doorzetter en
heb je zin om bij ons te komen
werken? Dan zoeken we jou!
Geef er een klap op en stuur
je motivatie en CV naar
info@danielstraprenovatie.nl

Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.danielstraprenovatie.com

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Karin vertelt

Column

Dagje
Nederland
De vakantie is weer voorbij,
alles start weer in z’n normale
ritme. Het is dus weer even
allemaal onze draai vinden.
Want de afgelopen weken
verliep alles door de hitte in
vertraagd tempo. Omdat ik juist
in die weken zelf vakantie had,
was dat ook niet erg. Maar iets
leuks gaan doen werd ook iets
lastiger. Er stond maar één echt
uitje gepland: een dag naar
Volendam.
Ik zou er zelf niet over nagedacht
hebben, want een vissersdorpje
en lopen in klederdacht is niet iets
waar ik meteen warm voor loop.
Maar pap werd 70, en dan valt
die dag ook nog eens samen met
mam’s sterfdag. Heel dubbel, maar
dus wel een dag die je met je familie door wil brengen. En dus werden de mondkapjes ingepakt, en
besloten we de dag maar op ons af
te laten komen.

Volendam bleek
een charmant
dorpje te zijn

Het werd een verrassend leuke dag.
Gelukkig bleek het veel rustiger
dan normaal, en dus konden we
afstand houden. Volendam bleek
een charmant dorpje te zijn. Het
weer werkte mee, en iedereen had
zich voorgenomen er een mooie
dag van te maken. De sfeer was
dus ontspannen, en niets moest.
De geplande puzzeltocht werd dus
al gauw afgebroken, want die bleek
niet zo heel spannend. De geheimen van Volendam moesten dus
maar geheim blijven, vonden we.
Een ijsje eten was leuker!
En natuurlijk moesten we ook op
de foto, tot grote hilariteit van
iedereen. Wat zagen we er grappig
uit, en het eindresultaat bleek
geweldig. Het werd de perfecte
blijvende herinnering voor pap.
Daarna was het programma vrij
en dus konden de kids met hun
voeten het water in. Even lekker
afkoelen en een beetje waterpret.
Nog een hapje eten samen en de
dag was voorbij. De tijd was
omgevlogen en de fijne herinnering blijft.
Karin
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Hoogste score voor John
Steeghs

Baarlose voetbalmeiden willen naar
Denemarken

Paardensportvereniging PSV Caprilli uit Panningen deed in het
weekend van zaterdag 22 en zondag 23 augustus mee aan een
dressuurwedstrijd in Hegelsom. John Steeghs wist op zaterdag de
hoogste score te halen.

De speelsters van MO17 van voetbalclub VV Baarlo willen volgend jaar juli deelnemen aan een toernooi in
Denemarken. Omdat het een meerdaagse toernooi betreft, brengt dat kosten met zich mee. Het meidenteam
besloot een crowdfunding op te starten om zich zo te verzekeren van deelname aan het prestigieuze toernooi.

John Steeghs wist op zaterdag met
Gesture S (Moorlands’ Bodyguard)
bij de wedstrijd van Ruitersport
Wittenhorst in de klasse Z2 de hoogste score te halen. Het duo wist
227,5 punten te scoren. Een dag later
was het de beurt aan de pony’s. Er
waren geen klasseringen, maar veel

ruiters van Caprilli wisten winstpunten per proef te halen. Dana de Voigt
reisde met haar pony Fade to Grey
af naar Asten. Ze wist daar bij een
dressuurwedstrijd de derde plek te
halen met 190,5 punten.
Beeld: Gemma Baltussen

VV Helden wint oefentoernooi
in Baarlo
Op Sportpark De Meeren van VV Baarlo vond afgelopen zaterdag
22 augustus een voetbaltoernooi plaats, dat voor de deelnemers
vooral in het teken stond van de voorbereiding op het nieuwe
seizoen. VV Helden bleek de sterkste van het deelnemersveld dat
verder bestond uit VV Baarlo, RKSVN uit Neer en SV Heythuysen.

Alle duels werden gespeeld in een
tijdsbestek van 45 minuten. In de
voorronde was Baarlo te sterk voor
RKSVN. Nieuwkomer Nick Benders
opende de score voor Baarlo en
Laurents van den Ham zorgde
met een ‘beauty’ van een treffer voor de 0-2 eindstand. Helden
won in die eerste ronde nipt van
Heythuysen met 1-0.
De ‘verliezersfinale’ ging aldus tussen vierdeklasser Heythuysen en
RKSVN, die toch wel enigszins verrassend ruim met 1-4 gewonnen
werd door de vijfdeklasser uit Neer.
De finale ging tussen de derdeklas-

sers Baarlo en Helden, die elkaar
ook weer in de komende competitie tegen komen. Baarlo liet de
nodige steken vallen in de matige
eindstrijd waarvan Helden gretig gebruik maakte. De Heldense
ploeg zegevierde uiteindelijk, zij
het enigszins geflatteerd maar wel
verdiend, met 0-3 en kroonde zich
zo tot winnaar van dit nieuw opgezette toernooi, dat volgend seizoen
bij een van de andere deelnemers
zal plaatsvinden.

Tekst en beeld: Len Gielen

Er stonden dit jaar eigenlijk twee
toernooien op het programma voor
de meiden van MO17. Vanwege het
coronavirus werden die echter afgelast en bleef er een leegte over voor
de uiterst succesvolle lichting voetbalsters. Trainer René Janssen besloot
op zoek te gaan naar een alternatief
voor volgend jaar omdat het voor de
meiden de afsluiter van hun gezamenlijk periode betekent. Daarna maken
ze de overstap naar de dames van VV
Baarlo. “Ik vind dat het team van afgelopen seizoen een waardige afsluiting
verdient na een mooie eerste seizoenshelft. Een kampioenschap en een
derde plek op het districtskampioenschap van Limburg, waar ook nog eens
de sportiviteitsprijs werd behaald. Dat
mag best beloond worden.”

Janssen kwam uiteindelijk uit bij twee
toernooien die eventueel zouden kunnen. Eentje in Denemarken en eentje in Duitsland. “De promofilmpjes
van Denemarken hebben ons toen
overtuigd om voor de Dana Cup in
Hjørring, in het Noorden van het land
te kiezen”, vertelt hij. De speelsters
hebben er in ieder geval veel zin in,
vertelt Janssen. “Toen ik een promofilmpje liet zien en de vraag stelde of
ze interesse hadden in een weekje
Denemarken, waren de meiden direct
verkocht. Dat leverde gelijk wel een
probleem op, want er was al geen
weg meer terug.”

Hoog niveau
Janssen schreef het team in en hij geeft
aan dat het team al enorm uitkijkt naar

de zomer van volgend jaar. “Het is
één van de grootste internationale
jeugdtoernooien in de wereld”, vertelt
Janssen. “Er doen dan ook teams mee
uit de hele wereld. Voor de meiden
onder 18 zijn het voornamelijk teams
uit Zweden, Noorwegen, Denemarken
en de Verenigde Staten die deelnemen.
Ik verwacht dat het niveau behoorlijk
hoog zal liggen. Ik ben daar ook wel
heel benieuwd naar.”
Omdat het een meerdaags toernooi
betreft, moet er ook overnacht worden. Dat levert kosten op. Om die
te betalen, werd een crowdfunding
opgestart. Op dinsdag 25 augustus
was al 2.200 van de 2.500 euro binnen. Kijk op gofundme.com en zoek op
Meiden VV Baarlo naar Denemarken
om te doneren.

Geslaagde zomerse vrijdagen
De jeugd van Kessel en Kessel-Eik leek een nogal rustige zomer tegemoet te gaan vanwege alle afgelastingen. Verschillende verenigingen besloten echter hun handen ineen te slaan en op drie vrijdagen activiteiten te organiseren. Zo werd er bij Jong Nederland een obstaclerun gebouwd, waren er waterspellen op de
velden van VV Kessel en na clinics van de volleybal- en tennisclub eindigde het geheel bij Zwembad Kessel.
De organisatie kijkt terug op drie fantastische vrijdagen, zo laat ze weten. “We zagen zoveel inzet, enthousiasme en blije gezichten bij de kinderen, daar deden we het voor!” / Beeld: Loek van Haegen
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15-vragen aan

Maren Verstappen Meijel
Hoi

Column

Inspiratie
bij lange
verhalen
Het komt vaak voor dat ik
ineens veel inspiratie heb voor
een nieuw verhaal en dat ik dan
ook meteen enthousiast begin
met schrijven. De dagen daarna
bedenk ik steeds wat nieuwe
dingetjes die ik nog meer zou
kunnen gebruiken, maar om de
een of andere reden schrijf ik
het na een tijdje niet meer op.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Maren Verstappen
12
Het Bouwens
Meijel

Welk gezelschapsspel vind jij
het leukst om te spelen?

Welk lied luister je het meest en
waarom?
Ik luister niet echt een bepaald liedje
of artiest. Ik luister vaak de top 40 op
Spotify en daar zit van alles en nog
wat tussen.

Ik vind Uno erg leuk om te spelen,
want het is makkelijk mee te
nemen en het is ook nog eens
leuk om te doen. Vooral als
iemand bijna Uno heeft. Dan leg
ik altijd snel een pestkaart
op. Dat verwachten ze niet en
daardoor verliezen ze soms en win
ik alsnog.

Wat doe jij als het 30 graden is?

Hoe beleef jij deze coronacrisis?

Een Instax camera (een soort polaroidcamera, red.), want die drukt
de foto meteen af. Ik maak ook veel
foto’s met mijn telefoon, maar die
druk ik eigenlijk bijna nooit af.

Ik beleef deze crisis als een erg
rare en bijzondere tijd, omdat je
ineens overal je handen moet
desinfecteren en afstand moet
houden. Ik moet nu nadenken
waar ik loop en ik mag vrienden
niet meer spontaan knuffelen.

Waar heb je het laatst de slappe
lach om gekregen?
Om mijn vader die ook eens
Snapchat wilde proberen en niet
wist hoe het werkte en toen
allemaal grappige filters had
gevonden.

Dan vraag ik aan een vriendin of ze
zin heeft om samen te zwemmen.
En als er niemand kan, dan ga ik zelf
een beetje met water spelen of lekker binnen Netflixen. Wel met de
ventilator aan.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?

Wat heb je gedaan in de zomervakantie?
Ik ben op vakantie geweest naar
Tenerife in Spanje met mijn vader en
moeder. En ik heb deze vakantie veel
met vrienden afgesproken om iets te
gaan doen.

Wat kies je? Iedereen hoort wat jij
denkt, of jij hoort wat iedereen

Ik kies dan denk ik toch voor dat ik
hoor wat iedereen denkt. Want ik
denk dat het soms nog best handig kan zijn bij sommige dingen.
Bijvoorbeeld als je niet helemaal
overtuigd bent over wat diegene
zegt, of dat die dat ook echt meent.

Wat is de leukste vakantie die je
ooit hebt gehad?
Ik vond vorig jaar een superleuke
vakantie, want we hadden een heel
mooi hotel. En ik heb toen ook superleuke vakantievrienden gemaakt.
Daar heb ik nu nog steeds contact
mee.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?

Welke serie of film moet iedereen
gezien hebben?

Dat was in groep 1, waar ik mijn
beste vriendin heb leren kennen.
Ik had haar ook al een paar keer bij
de opvang gezien en vond haar heel
aardig en dat is nu nog steeds het
geval.

Ik vind Bon Bini Holland een best wel
grappige (Nederlandse) film.

Wat is je laatste miskoop
geweest?
Een T-shirt, want in de winkel vond
ik hem helemaal geweldig, maar
eenmaal thuis vond ik hem toch niet
meer zo mooi.

Welke tip zou je iemand van jouw
leeftijd geven om de coronatijd
door te komen?
Was je handen goed als je ergens
bent geweest en hou een beetje
afstand bij mensen die je niet kent.
Je weet immers niet weet waar die
mensen allemaal zijn geweest.

Wie of wat neem jij mee naar een
onbewoond eiland?
Ik neem denk ik dan mijn beste
vriendin mee en een koelkast vol
met eten en drinken.

Wat was de leukste dag van de
zomervakantie?
Ik zou het eerlijk gezegd niet weten,
want ik heb best veel leuke dingen
gedaan afgelopen vakantie. Een van
de leukste dingen was dat ik met
een paar vriendinnen in een tent heb
geslapen. Dat was supergezellig.

Tekst: Lotte Thijssen

VAKGARAGE
PEETEN BV

Wespenbestrijding Peel en Maas
Ook voor andere plaagdieren!

Onderhoud en
reparatie van
alle merken
Constant Plaagdier Preventie
06 39 02 22 51 • Panningen

denkt?

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Dekbed
schoon & fris

virus- en bacterie vrij
Tel. 077-3072462
vanhalstomerij.nl/gordijnen

Dan gaat er een lange tijd voorbij
en op een gegeven moment is het
zo lang geleden sinds ik aan het
verhaal geschreven heb, dat ik óf
gewoon vergeet dat ik er überhaupt
aan begonnen was, óf dat ik het, als
het een lang verhaal is, eerst helemaal opnieuw zou moeten lezen
voordat ik weer weet waar het allemaal precies over ging.

Wel inspiratie,
maar op papier
zetten doe je niet

Aan de ene kant vind ik het dan
best vreemd dat ik gewoon gestopt
ben met schrijven, terwijl ik er eerst
wekenlang mee bezig was. Aan
de andere kant hoor ik wel vaker
dat mensen het moeilijk vinden
om maandenlang aan één verhaal te werken, dus het heeft denk
ik gewoon iets te maken met het
feit dat je op een bepaald moment
steeds minder de neiging hebt om
verder te gaan. Je hebt misschien
wel inspiratie, maar het echt op
papier zetten doe je niet.
Het kan ook zijn dat je juist geen
inspiratie hebt, terwijl je wel zin
hebt om verder te werken. Als je dan
verder schrijft, wordt het meestal
uiteindelijk niet wat je in gedachten had. Dat merkte ik vaak als ik
een paar jaar geleden hele lange
verhalen schreef. Dan kreeg je van
zo’n stukken die op een gegeven
moment teveel afweken van het
originele idee, waardoor het allemaal gewoon niet meer bij elkaar
paste. Maar goed, waarschijnlijk
hoort het er allemaal gewoon bij als
je graag schrijft. En inspiratie of niet,
zolang je de enige bent die het verhaal gaat lezen, zal het vast niet zo’n
groot probleem zijn. En dat is bij mij
sowieso vaak toch het geval.
Lisa
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do
27
08
vr
28
08
za
29
08

Kerk Baarlo geopend
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Organisatie: Kerk Baarlo
Locatie: Kerk Baarlo

Wandelen 5 en 10 kilometer
Tijd: 09.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: start Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Oud ijzer inzameling
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Organisatie: Fanfare Eendracht
Locatie: Sprunklaan Baarlo

Krenske
zo Kepèls
Tijd: 10.00-12.00 uur
30 Organisatie: KBO Panningen
08 Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen
ma Klik&Tik-bijeenkomst
10.00-11.30 uur
31 Tijd:
Organisatie: Bibliotheek Panningen
08 Locatie: Huis van de Gemeente Panningen
17+ Open Tennistoernooi
Tot en met zondag 6 september
Organisatie: TV BEVO
Locatie: tennisvelden Beringe

di
01
09
wo
02
09
do
03
09

Kaarten
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Bridgen
Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Informatieavond Niet Aangeboren
Hersenletsel
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Durnééve

Repair Café Baarlo

Koersballen

Van gaap naar slaap

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Bibliotheek Maasbree
Locatie: bibliotheek in MFC De Engelbewaarder Baarlo

Tijd: 13.30-17.30 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: Gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom Panningen

Muziek onder de Toren met Die Zwei
Dörfer

Lotenverkoop Zonnebloem Beringe
tot donderdag 3 september

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 14.00-17.15 uur
Organisatie: Cultuur in Hartje Peel en Maas
Locatie: Raadhuisplein Panningen

Organisatie: Zonnebloem Beringe
Locatie: Huis-aan-huis Beringe

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

Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree
telen we jaarrond dagverse bladgewassen
op een zeer innovatieve en duurzame wijze.

Medewerker teelt planning/kas

M/V

Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime

Je bent verantwoordelijk voor de planning van de teelt in de kas. Dit begint bij het zaaien
tot aan de oogst. Je werkt nauw samen met je collega’s in de teelt en in de productiehal.
Je instrueert en begeleid de medewerkers ten aanzien van de zaaitechniek. Je houdt
registraties bij van de teeltplanning, gewasontwikkeling en signaleert afwijkingen. Zorg voor het
milieu, innovatie en duurzaamheid, interne kennisdeling staan hierbij centraal. Het beoordelen
van de gewassen en zo nodig bijsturen tijdens de groei, zodat deze aan de verwachtingen van
de klant voldoen. Je denkt mee aan verbeterpunten en adviseert op het gebied van teelt en
automatisering. Dit alles wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Je hebt de mogelijkheid
om door te groeien.

Joep Kerren koning
schutterij St. Anna
Schutterij St. Anna uit Maasbree heeft op zondag 16 augustus, met
inachtneming van de RIVM-regels, het jaarlijkse koningsschieten
gehouden. Joep Kerren wist uiteindelijk met het 161e schot de vogel
naar beneden te schieten en kroonde zich zo tot koning. Na afloop
werd de nieuwe koning van de in 1596 opgerichte schutterij gehuldigd
in clublokaal café De Pool. / Tekst: Mat Nellen, beeld: Lotte Lenders

Wij vragen:
• Je hebt een brede kennis van glastuinbouw;
• Je hebt kennis en interesse in teelttechnische zaken;
• Je bent bereid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Je beheerst de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels en of Duits;
• Je werkt zelfstandig en gedisciplineerd;
• Je hebt enige computerkennis.
Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Zuilen in de Peel Meijl V en VI

Al voor de Romeinse tijd bewoning

De nieuwe wandelroute Wegh van Meijl op Seven (WvMoS) door de Peel wordt op zondag 11 oktober officieel
geopend. De route loopt van Meijel tot Sevenum en bestaat uit tien ‘Meijlen’, die gemarkeerd worden door tien
basaltzuilen. In de serie ‘Zuilen in de Peel’ neemt de HALLO je samen met historicus Huub Kluijtmans alvast mee
in de geschiedenis van de Peel in een voorproefje van de route. In deze aflevering: de vijfde en de zesde Meijl.

lagen meters hoger dan de omliggende
gebieden. De zandplateaus en de hoge
ruggen vormden een natuurlijke wal,
waarover het Peelwater niet weg kon
stromen. Kleine riviertjes als de Groote
Molenbeek zorgden ervoor dat het
water aan de oostzijde toch een gaatje
in deze natuurlijke omwalling vond, en
zo dus mondjesmaat weg kon vloeien.”

Grote wildernis

De vierde basaltzuil midden op de
Houwenberg is het startpunt voor de
vijfde Meijl van de WvMoS. Over een
wandelafstand van 1.788 meter (of
2.003 meter met de fiets of auto)
leidt deze Meijl langs de Groote
Molenbeek naar de Vliegert. “De originele Weg van Meijl op Seven liep

niet langs deze beek”, vertelt Huub.
“Dit originele pad is echter niet meer
te volgen, omdat de oude wegen en
paden zijn overploegd tot landbouwgrond. Daarom loopt de nieuwe route
door het vloeiveld van de Groote
Molenbeek, om moderne ‘bio-industriële obstakels’ in de natuur te omzeilen.”

Natuurlijke wal
Vanaf de vierde zuil loopt de weg
omlaag en is de Groote Molenbeek
direct goed zichtbaar. Het riviertje
meandert en zorgde er vroeger voor
dat het water vanuit de oostzijde van
de Peelrand richting de Maas stroomde.
Huub: “De turfvelden van de Peel

HALLO...
HALLOOO...
HALLOOO-OW....

De Warme Maaltijdvoorziening in
Peel en Maas zoekt extra bezorgers.
Dagelijks breng je als bezorger rond het middaguur een
warme maaltijd aan huis, bij mensen die aangewezen zijn op
deze hulp. Je hebt als bezorger dus een dankbare en sociale
taak. Kom jij helpen voor één of meerdere dagen per week?
Wat wordt er van jou gevraagd?
• Je beschikt over een eigen auto.
• Om 11 uur ben je aanwezig bij de keuken in Maasbree of in
Panningen. Vandaaruit start jouw bezorgroute.
• Je neemt (buiten) bij de woning de maaltijdbox van de voorgaande dag mee en zet daar de nieuwe maaltijdbox weer neer.
• Je hebt kort contact met de bewoner.
Wat krijg je er voor terug?
• Blije deelnemers en sociale contacten.
• Je ontvangt per gereden route een km-vergoeding.
• Een leuk team vrijwilligers.
Heb je interesse in deze dankbare taak? Bel dan met
Ondersteuning Vorkmeer op (077) 3077350 maandag t/m vrijdag
tussen 8:30 en 13:00uur of mail naar ondersteuning@vorkmeer.nl
Namens alle deelnemers aan de Warme Maaltijdvoorziening,
Hartelijk dank.

Op de picknickplaats bij de Vliegert,
aan de Groote Molenbeek, staat de
vijfde basaltzuil. Bij deze zuil start
de zesde Meijl, die 2.344 meter
bedraagt. Deze Meijl voert over een
restant van wat ooit een brede zandrug was door het gebied ‘De Struiken’.
“Deze naam heeft het gebied te
danken aan een struikgewas dat hier
vroeger rijkelijk voorkwam, de gaspeldoorn. Vroeger bestond dit gebied
uit een perfect gewelfde zandrug van
wel één kilometer lang en vijf meter
hoog.” Met het zand uit deze zandrug werd in de jaren 60 van de vorige
eeuw echter de A67 aangelegd, waardoor alleen het weggetje dat over het
hoogste deel liep overbleef. “Een verdwaalde dijk”, noemt Huub restant
van deze eens brede, langgerekte
zandduin.

Turfhoeve
Over het restant van de dijk loopt de
zesde Meijl richting de snelweg. Bij de
A67 aangekomen gaat de route onder
de brug door op Sevenums grondgebied en wordt een oud boerderijtje
zichtbaar. “Heel lang geleden lag dit
oude boerderijtje er al, met een gelagkamertje voor doortrekkend handelsvolk. Nu, ruim tweehonderd jaar later
ligt het er nog steeds en staat het
bekend als restaurant de Turfhoeve.”
Tegenover de ingang van de Turfhoeve,
bij de fietsenstalling van het restaurant,
staat Meijlsteen VI, het startpunt voor
de zevende Meijl. Daarover in de volgende aflevering meer.

Hallo hallo...

...WORD JIJ ONZE
TELEMARKETING
MEDEWERKER(STER)?
Daniels Traprenovatie is op zoek
naar iemand die ouder is dan 18
jaar, die goede communicatieve
eigenschappen heeft en bereid is
om deels werkzaam te zijn in enkele
avonduren. Het aantal uren is in
overleg bespreekbaar!
Als telemarketing medewerker(ster)
heb je telefonisch contact met
(potentiële) klanten. Je bent niet
bang om vragen te stellen en weet
hoe je met de juiste vragen de
antwoorden krijgt waar je naar op
zoek bent. Bij ons staat klantgerichtheid en een commerciële instelling
centraal, en daarom bieden wij je
een interne opleiding bij ons.
Heb je een goede telefoonstem, ben
je stressbestendig, fexibel en een
doorzetter? Woon je ook nog in de
buurt van Meijel en heb je zin om bij
ons te komen werken? Dan zoeken
we jou!
Stuur je motivatie en CV naar
info@danielstraprenovatie.nl

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

Langs de Grote Molenbeek loopt de
vijfde Meijl naar de Vliegert, een
verlengstuk van de Houwenberg.
“Hier zijn vroeger, met name aan
de oostzijde van de Lorbaan, tijdens de ontginningswerkzaamheden
veel urnen gevonden”, zegt Huub.
“De vondst van deze grote aantallen urnen wijst erop dat het gebied
hier al ruim voor de Romeinse tijd
bewoond werd.” De Vliegert is tegenwoordig een uitgestrekt gebied waar
geen heuveltje meer in te bekennen
is, maar vroeger was dat wel anders.
“Slechts zo’n honderd jaar geleden
was het hier nog één grote wildernis.
Een jonge ondernemer uit Grashoek
bracht daar verandering is. Hij haalde
Hollandse pioniers naar de Vliegert,
met de belofte dat de woeste gronden
niet alleen goedkoop waren, maar ook
uitermate geschikt voor het kweken
van nieuwe gewassen als vlas en hennep. Verschillende families kwamen
vanuit Holland hierheen. Na verloop
van tijd vertrok de ene na de andere
familie echter weer, omdat de winsten
tegen vielen en de nieuwe teelten niet
echt van de grond kwamen.”

Verdwaalde dijk

www.danielstraprenovatie.com

Klik&Tik-bijeenkomsten in
Panningse bieb
Bibliotheek Panningen houdt iedere maandagochtend Klik&Tikbijeenkomsten. Tijdens de 1,5 uur durende bijeenkomsten leren de
deelnemers beter werken met de computer, iPad en tablet.
De deelnemers gaan zelfstandig aan
de slag met het programma Klik&Tik
van oefenen.nl. Medewerkers van
de bieb zijn aanwezig om te begeleiden. De bijeenkomsten zijn
vooral bedoeld voor beginners.
Aanmelding voor de bijeenkomsten
is vanwege de coronamaatregelen

gewenst en kan bij voorkeur gedaan
worden op maandagochtend tussen
08.30 en 09.30 uur via 077 307 23
82. Er is plek voor maximaal vijf personen. Computers zijn beschikbaar,
maar een eigen laptop of tablet
meenemen is mogelijk. De deelname is gratis.

2708 \ service
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen
In de kerk moet u het gevoel
hebben dat er rekening met uw
gezondheid wordt gehouden.
Er mogen weer meer mensen in de
kerk. Reserveren is niet nodig. Het
aantal is afhankelijk van de grootte
van de kerk en het aantal ‘veilige’
zitplaatsen. Dus volg de aanwijzingen ter plaatse en houdt de nodige
afstand! Ook bij het op aangepaste wijze ter communie gaan.
Nogmaals: ga beslist niet naar de
kerk als u ziekteverschijnselen
hebt! Was thuis al goed uw handen. In de kerk is desinfectiemateriaal aanwezig, maar neem gerust
uw eigen flesje mee. In sommige
kerken zingt het koor al weer, op
ruime afstand. In andere kerken
wachten ze liever nog even. Maar
meezingen, samenzang, mag nog
steeds niet! Misintenties opgeven
is weer gewoon mogelijk, al zal er
mogelijk gevraagd worden om te
spreiden vw het aantal kerkgangers. De collecte moet coronaproof
gebeuren. Dat kan d.m.v. een ouderwetse klingelbuul, een mandje op
een stok of via een mandje bij de
deur. Hartelijke dank voor uw gave,

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
– MIVA-zondag
H. Mis: 9.30 uur
Lector: Mevr. Toos Leijsten
Intenties: Jaardienst Pastoor Jan
Thijssen, huisgenote Gerda Weijs
en overl. familie. Jaardienst Louisa
Verheijen en Anna Verheijen.
Mededelingen
Gewijzigde mistijden
I.v.m. de viering van de 1e h. communie in Baarlo, op zondag zondag
6 september,
is de h. mis in Maasbree op die
zondag om 9.30 uur.
MIVA-Kerkdeurcollecte
Zondag 30 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats.

Ooievaars
in Kessel
Een grote groep ooievaars
zorgde op dinsdag 25 augustus
voor een mooi plaatje in KesselEik. De vogels waren te bewonderen in een weiland tussen
Kessel-Eik en het industrieterrein van Kessel in. Henny
Roosen uit Kessel kwam voorbij
en besloot de vogels op de
gevoelige plaat vast te leggen.
/ Beeld: Henny Roosen

die ook in deze coronatijd heel belangrijk is voor de parochies. Welkom.

Parochie Beringe
Misintenties NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagochtend.
Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 2 september
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)
Op maandag 7 september is de volgende inzameling van (bruikbare)
kleding, schoenen, dekens, gordijnen
en knuffels.

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
Geen H. Mis
Doopviering 11.30 uur: Milo Bens

Dit jaar vraagt MIVA onze financiële
bijdrage voor ambulances en medische voorzieningen voor de Rohingya
vluchtelingen in Bangladesh. Helpt u
mee om deze collecte tot een succes te maken. U kunt steunen met uw
bijdrage in de grote offerblok, achter
in de kerk, of via rekening NL24RABO
0131007823 t.n.v. Missiecomité
Maasbree onder vermelding van
‘Miva’. Meer informatie kunt u vinden
op www.miva.nl.

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 29 augustus
19.15 uur H. Mis.
Zeswekendienst Jeu Colbers
Pastoor Louis Verhaag vanwege zijn
verjaardag.
Jaardienst Har Smits en Fam Smits –
Berden
Mededeling:
De H. Missen worden verzorgd door

Vrijdag 4 september
H. Vormsel (besloten) 19.00 uur
Zondag 6 september
Geen H. Mis
Zondag 13 september
H. Mis 11.00 uur

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg,
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 augustus
H.Mis 19.00 uur Uit dankbaarheid

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3, 077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v. Leo
Hendricks (jaardienst); Tila Hermans;
Vrijdag 4 september
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

kapelaan H. te Boekhorst van parochie
Baarlo.
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij administrator deken A. de Graaf
Woutering of kapelaan H. te Boekhorst
(zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

Parochie Baarlo
Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
11.00 uur H. Mis. Eerste
Communieviering.
Mededelingen:
Vanaf 1 juli mogen er grotere aantallen mensen de H. Mis bijwonen.
U kunt uw handen desinfecteren bij
binnenkomst en de voorgeschreven
afstand in acht nemen. Als u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis.
Vanaf 1 juli zijn er ook weer intenties
mogelijk. De intenties kunt u weer

Parochie Koningslust

Parochie Panningen

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 29 augustus
Geen H. Mis
Zaterdag 5 september
H. Mis 17.30 uur

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
Overleden: Zuster Agnes Bon, 90 jaar
Zaterdag 29 augustus
H. Mis 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

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
Kerkdiensten
Zondag 30 augustus
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Anna Sanders
(gest.jaard).
Maandag 31 augustus
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 1 september
H. Mis 09.00 uur
Donderdag 2 september
H. Mis 09.00 uur

opnieuw opgeven, die vanaf 15 maart,
de periode dat er geen H. Mis was zijn
vervallen.
Volgende week zondag 30 augustus
en zondag 6 september om 11.00 uur
zijn de Eerst H. Communievieringen.
Een groot aantal banken zullen dan
nodig zijn voor de ouders en familie.

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

Verhaag, de vervangende Kapelaan
te Boekhorst, verzorgd in meerdere
parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kunnen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 5 september
18.00 uur H. Mis Voor de Parochie.
Mededelingen
Zondag 30 augustus
14.45 uur doopviering van Claeys
Peeters,
zoon van Marcel Peeters en Jasper
Villa, broertje van Fofo en Roro
Voorlopig is er de 1ste en de 3de
zaterdag van de maand om 18.00 uur
de H. Mis in Kessel-Eik.
Dit is v.w. het overlijden van Pastoor

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
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Jij maakt ‘m super
De keuken
Trend
van 2020

Southampton

Compleet met koelkast, oven met magnetronfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap,

vaatwasser, spoelbak en werkblad.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van ETNA met
5 jaar apparatuur-garantie.

5.999,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens in
Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken zowel ervaren
verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens? Bezoek snel onze
vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

