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Woonwagenbewoners
demonstreren
Woonwagenbewoner Lowie Raaymakers demonstreerde met enkele familieleden donderdagmiddag 8 oktober voor het gemeentehuis in Panningen. Zij vinden dat ze op korte termijn
een woonwagenstandplaats moeten krijgen en dat de gemeente hen daarin niet serieus neemt. Ze plaatsten een oude caravan voor het Huis van de Gemeente en gingen boven op het
dak zitten om hun boodschap duidelijk te maken.
In 2018 bepaalde het Europees
Hof voor de Rechten van de
Mens dat leven in een woonwa
gen een essentieel onderdeel
van de cultuur van Roma, Sinti en
woonwagenbewoners is. Naar aan
leiding van deze uitspraak en
enkele demonstraties gaf provincie
Limburg adviesbureau Companen
de opdracht om te onderzoeken in
hoeverre er in Limburg behoefte
is aan woonwagenstandplaatsen.
Daaruit bleek dat in Peel en Maas
de komende jaren behoefte is aan
tien extra woonwagenstandplaat
sen. De gemeente is vervolgens
een onderzoek gestart naar de
voorkeuren van woonwagenbe
woners die aangegeven hebben in
Peel en Maas te willen wonen om
zo een concreter beeld te krijgen
naar de behoeftes.
Voor familie Raaymakers duurt

dat onderzoek te lang. Familie
Raaymakers demonstreert al sinds
oktober 2018 voor een eigen woon
wagenvak. De familie is geboren en
getogen op woonwagenkampen in
Baarlo en Helden. Voor de bouw van
een school moesten de bewoners
destijds wijken. Momenteel woont
Lowie Raaymakers in een woonhuis
in Herpen, gemeente Oss, maar het
liefst wil hij weer terug naar Helden.
“De gemeente houdt ons aan het lijn
tje, we krijgen nog altijd geen plek
voor onze woonwagens. We wach
ten al sinds 2018. We gaan door tot
het einde. Al moet de politie ons van
het dak halen”, zei Lowie Raaymakers
tijdens het protest. De familie
Raaymakers heeft een advocaat in de
arm genomen en bekijkt de moge
lijkheden om een kort geding aan te
spannen.
Wethouder Rob Wanten vindt het

jammer dat de woonwagenbewoners
protesteren terwijl de gesprekken
nog worden gevoerd. “We zitten nog
midden in de gesprekken met de
woonwagenbewoners. Ik had dan ook
niet verwacht dat enkelen zouden
kiezen voor een protest. Het heeft tijd
nodig om alle persoonlijke voorkeuren
van woonwagenbewoners in kaart
te brengen. We willen niemand
voortrekken.”

Ik had dan ook
niet verwacht dat
enkelen zouden kiezen
voor een protest

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Gemeente stelt corona
steunfonds in voor
verenigingen en stichtingen
Gemeente Peel en Maas maakt dit en volgend jaar 500.000 euro
vrij voor een corona steunfonds. Het doel is om met dit fonds
verenigingen en stichtingen te ondersteunen die als gevolg van de
coronacrisis financiële problemen hebben. De gemeenteraad
stemde dinsdag 13 oktober tijdens een extra raadsvergadering
raadsbreed in met het voorstel.
Sinds het begin van de coronacrisis
ziet gemeente Peel en Maas steeds
meer verenigingen en stichtingen
in financiële nood raken. Een aan
tal verenigingen en stichtingen
heeft al een verzoek ingediend bij
de gemeente voor financiële steun.
Om de gevolgen van de coronacri

sis te verlichten, heeft de gemeente
een steunfonds corona in het leven
geroepen. Verenigingen en stichtin
gen kunnen per jaar één aanvraag
indienen. Er geldt een maximumbij
drage van 30.000 euro per aanvraag.
Lees verder op pagina 04
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Studie bewijst gelijk huisarts Rob Elens

‘Ik laat niemand meer doodgaan aan corona’
Het werkt: het antimalariamiddel dat huisarts Rob Elens voorschreef, zo blijkt uit een uitgebreide studie. “Ik
vraag me al een halfjaar af waarom ik zoveel kritiek heb gekregen”, reageert de huisarts. De mogelijkheid dat
medicijnfabrikanten hun invloed hebben uitgeoefend sluit hij niet uit. Maar met complottheorieën houdt hij
zich niet bezig. “Ik richt me op het genezen van mijn patiënten.”

Rob Elens doet naar eigen zeggen
gewoon zijn werk. Hij is huisarts, dus
geneest hij zijn patiënten. Zo genas
hij in april volgens hem negen patiën
ten van corona met een kuur van het
antimalariamiddel hydroxychloroquine
(HCQ). De kritiek die hij over zich heen

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

kreeg was overweldigend. Zelfs de
minister van Volksgezondheid noemde
hem kwakzalver. “Ik wil graag excuses
van Hugo de Jonghe”, zegt Elens.
Een studie bij veertien Nederlandse
ziekenhuizen heeft hem immers in
het gelijk gesteld: het middel kan wel

voortaan HCQ voorschrijven aan met
corona besmette patiënten.

Geen sterfgevallen meer

Waarom hij aanvankelijk zoveel kri
tiek kreeg, begrijpt de huisarts niet.
“Die vraag heb ik me al een halfjaar
gesteld. Ik heb nog steeds geen ant
woord op die vraag. Misschien zijn er
partijen die geen behandeling willen.
Die liever wachten op een vaccin.”
Hij kreeg kritiek van de inspec
tie omdat hij een off-label medicijn
gebruikte en daarmee mensen in
gevaar bracht. Volgen Elens mag dat
wel degelijk. “Dat mag in individu
ele gevallen en met medische onder
bouwing, als er voor een aandoening
geen therapeutische richtlijn bestaat.
En ik had het idee dat het wat deed.
Het werkte in elk geval beter dan
paracetamol.”
Hij maakte een filmpje en plaatste dat
op internet. Misschien ging hij daarmee
te ver, erkent hij nu. “Het is erg onge
bruikelijk. Het leek of ik reclame wilde
maken. Maar ik had ineens geen sterf
gevallen meer in mijn praktijk. En daar
was ik gewoon erg enthousiast over.”
Patiënten met milde coronaklachten
degelijk helpen bij de behandeling van krijgen van huisarts Elens vitamine D
en C, zink, doxycycline en pro-oxide. Bij
coronapatiënten.
ernstige klachten komt daar in overleg
De studie toont aan dat het risico om
met de familie een behandeling met
op de ic te belanden bij patiënten die
hydroxychloroquine bij. “Dat is veili
het middel kregen toegediend, de
ger dan paracetamol”, stelt Elens. “Wel
helft lager lag. Nu dit onomstotelijk
komt er als extra nog azitromycine
vaststaat, hoopt Elens dat huisartsen

bij. Dat kan als bijwerking hartritme
stoornissen veroorzaken. Maar als daar
bezwaar tegen is kunnen we dat ver
vangen door doxycycline.”

Anti-HCQ-lobby
HCQ is een off-label middel, zodat er
voor medicijnfabrikanten nauwelijks
geld mee te verdienen valt. Het zou
zo maar kunnen dat medicijnfabrikan
ten hun invloed hebben uitgeoefend
richting de inspectie, meent Elens. “Er
is een enorme anti-HCQ-lobby.” Met
complottheorieën houdt hij zich verder
niet bezig. “Er zijn zo veel theorieën,
ik hou me daar verre van. Mijn focus
ligt op HCQ en de therapie. En bij mijn
patiënten.” Elens zegt blij te zijn “dat
is aangetoond dat het niet alleen in
andere landen, maar ook in Nederland
werkt.” Hij richt zich weer helemaal
op zijn werk. “We kunnen nu gelukkig
veel mensen helpen en de druk bij de
ziekenhuizen wegnemen.”

Ik was enthousiast
dat ik ineens geen
sterftegevallen meer
had in mijn praktijk

Tekst: Marc van der Sterren
Foto: Rob Dieleman

Peel en Maas wil lening verstrekken aan Enexis
Enexis heeft aan gemeente Peel en Maas een lening gevraagd van 1.898.522 euro voor de uitbreiding van
het elektriciteitsnet. Het College van B&W wil akkoord geven, maar vraagt goedkeuring van de gemeenteraad.
De netbeheerder gaat in de komende
tien jaar 1,6 miljard euro extra inves
teren voor verbetering en uitbreiding

van het elektriciteitsnet. Enexis wil
van provincies en gemeenten samen
500 miljoen euro lenen. Gemeente

Peel en Maas is voor een klein deel
aandeelhouder van Enexis Holding.
Het aandeel van Peel en Maas op

basis van het aandelenbezit komt
uit op 1.898.522 euro. Voor het
verstrekken van een geldlening is
goedkeuring van de gemeenteraad
vereist.

hallopeelenmaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 22
redactie@hallopeelenmaas.nl

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch
internationaal vollegrond- en tuinbouwbedrijf.
Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.

Commercieel adviseurs
077 208 32 25
advertentie@hallopeelenmaas.nl

Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

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.
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Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Per direct zijn wij op zoek naar een

ALLROUND TEGELZETTER
& LOODGIETER
met ervaring in de badkamerbranche.

JIJ BESCHIKT OVER:
vakmanschap;
klantvriendelijkheid;
collegialiteit;
inzet en motivatie.

WIJ BIEDEN JOU:
goed salaris volgens cao;
afwisselend en uitdagend werk;
prettige werksfeer;
een ervaren team achter je.

LANDBOUWMECHANISATIE
MONTEUR M/V
(indien gewenst in
combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Leon Vissers, 06 14 84 09 69

Wij kunnen jou een fulltime baan aanbieden!
Heb je zin in een leuke afwisselende baan, stuur dan je sollicitatie
naar pascal@hoeijmakersbadkamers.nl of bel 0478 51 40 27.
SHOWROOM: Henri Dunantstraat 25a, 5807 ES Oostrum-Venray

Je sollicitatie kun je richten aan:
Vissers Plant Innovators Midden Peelweg 10, 5966 RE America
E: leon@vissers.com
www.vissers.com
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Molenstraat 73 Helden

TE KOOP

Landhuis op 1.161 m2
Levensloopbestendig
Inpandige én ruime
garage
Ruime leefruimte’s
Ideaal voor kantoor
aan huis
Te gebruiken als
aanleunwoning
2 badkamers,
6 slaapkamers
Heerlijk terras én tuin
op zuid/west

Vraagprijs

€ 545.000.- kk
A D V I E S - TA X AT I E - B E M I D D E L I N G

077 463 39 87 • www.coenabsil.nl

Sloop postkantoor Panningen
afgerond
De sloop van het voormalige postkantoor in Panningen is afgerond. De gemeente kocht in het begin van
het jaar het pand op met het idee om veertig tot zestig parkeerplaatsen te realiseren op de locatie. Dat
leverde een discussie op. De politieke partijen AndersNu, Lokaal Peel&Maas en PvdA/GroenLinks willen
echter (sociale) huurwoningen op de plek. “De locatie van het oude postkantoor mag na de sloop gebruikt
worden om te parkeren. Parallel hieraan wordt in overleg met bewoners, ondernemers en raad gekeken
wat de gewenste toekomstige invulling voor deze locatie is. Dit proces is na de zomer gestart en loopt nog.
We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 een plan/ontwerp aan de raad te kunnen voorleggen”, laat
een woordvoerder van gemeente Peel en Maas weten. / Beeld: Jac Willekens

1 minuut gratis winkelen *
bij Plus GOMMANS Helden
Bij aanschaf van een
keuken in oktober

Woningbrand Kanaalstraat Beringe
De brandweer werd zaterdag 10 oktober gealarmeerd voor een brand in een aanbouw bij een woning aan de
Kanaalstraat in Beringe. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Uit voorzorg is er ook een ambulance naar
de locatie gestuurd.

Panningen • 077-333 30 03
www.mivali-interieur.nl

Gommans

Bij deze brand zijn drie blusvoertuigen,
een hoogwerker en een waterwagen
ingezet om te voorkomen dat de
brand oversloeg naar de omliggende
panden. De brand ging gepaard met
flinke rookontwikkeling. De brandweer
heeft metingen verricht in woningen
in de directe omgeving van de brand.
Uit deze metingen is gebleken dat

er geen verhoogde concentraties
gevaarlijke stoffen zijn gemeten die
een acuut gevaar opleverden.
Ongeveer een uur na de melding
werd het sein brandmeester gegeven.
De aanbouw heeft aanzienlijke
rook- en waterschade opgelopen.
De oorzaak van de brand is niet
bekend, het team brandonderzoek

van de brandweer Limburg-Noord
doet onderzoek naar de oorzaak
van de brand. Tevens komt de
stichting Salvage naar het brandadres
om de bewoners namens de
gezamenlijke verzekeraars steun en
hulp te bieden.
Beeld: Jordy Strijbos

elke
werkdag
op
ko avond

WWW.LEURS.NL

*conform voorwaarden

Bel ons voor een afspraak. Ook ‘s avonds of op zaterdag mogelijk!
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Resultaten geuronderzoek biomassacentrrale Egchel bekend

‘Het geurrapport is niet deugdelijk’
In opdracht van de bezwarencommissie van gemeente Peel en Maas heeft onderzoeksbureau Tauw een geuronderzoek uitgevoerd naar de geurbelasting in de omgeving van de toekomstige biomassaketel op Molenheg 10 te Egchel. Werkgroep Leefbaar Peel en Maas is niet te spreken over de
onlangs verschenen resultaten van het geuronderzoek.
Het onderzoek is op verzoek van de
bezwarencommissie uitgevoerd omdat
zij meer informatie nodig heeft om
te kunnen vaststellen of individuele
leden van de Werkgroep Leefbaar Peel
en Maas als belanghebbenden kun
nen worden aangemerkt. “Daarvoor is
er meer inzicht nodig in de gevolgen
die deze natuurlijke personen kunnen
ondervinden als de biomassacentrale
maximaal in bedrijf is. Het gaat de

commissie in eerste aanleg om geur”,
laat een woordvoerder van gemeente
weten.

Vergelijkbare situatie
In de verleende omgevingsvergun
ning is een schoorsteenhoogte van
12 meter opgenomen. De onderne
mer wil graag een schoorsteen van
20 meter hoogte plaatsen. Omdat de
biomassaketel nog niet in bedrijf is,

heeft het onderzoeksbureau Tauw met
behulp van een geuronderzoek van
juni 2008 van Groen Recycling Twente
in Goor berekeningen uitgevoerd. Het
bedrijf in Goor wordt gezien als een
vergelijkbare situatie met de beoogde
biomassacentrale in Egchel. Op basis
van de resultaten concludeert Tauw
dat de milieukwaliteit zeer goed is en
dat er minder dan 5 procent geurge
hinderden zijn.

Weer in Peel en Maas

Giftige stoffen
Volgens Poppe Wijnsma van Werkgroep
Leefbaar Peel en Maas klopt de verge
lijking met het bedrijf in Goor niet. “Op
welk wetenschappelijk model is het
rapport gebaseerd? We voelen ons voor
de gek gehouden. Men baseert zich op
een onderzoek van 2008 uit Twente. Die
installatie komt technisch niet overeen
met de installatie in Egchel. Men heeft
geen toetsing gedaan en niet aangege
ven op basis waarvan de twee instal
laties vergelijkbaar zijn. Een installatie
uit 2008 is niet vergelijkbaar met een
installatie uit 2019. Daarnaast gaat het
ons niet alleen om geur maar ook over
giftige stoffen, dioxinen en furanen en
ultrafijn stof. We moeten afwachten hoe

het advies van de bezwarencommissie
richting het college gaat uitvallen, maar
het is niet deugdelijk om het een en
ander op dit rapport te baseren”, aldus
Wijnsma. Het onderzoeksrapport is nu
aan de commissie gezonden en zij bren
gen hun advies uit naar het college. Als
het advies van de commissie binnen is
wordt alles in samenhang bekeken en
neemt het college een besluit op het
bezwaar.

Een installatie uit 2008
is niet vergelijkbaar met
een installatie uit 2019

Tekst: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

Gemeente stelt corona
steunfonds in voor
verenigingen en stichtingen

Nachtvorst
De dagen worden weer korter. We zitten midden in de herfst en dat is goed te merken. In de bossen, zoals
hier bij Chateau De Raay in Baarlo, komen vanuit het verse bladerdek ineens de mooiste paddenstoelen
tevoorschijn. Ze hebben kunnen profiteren van een aanzienlijke hoeveelheid regen de laatste tijd en daarmee is ook het neerslagtekort wat teruggedrongen. We zijn er echter nog lang niet. De komende tijd zal het
wat vaker droog zijn. De temperaturen liggen lager dan normaal. De komende tijd is er vaker kans op vorst
aan de grond.

Bejo is een internationaal opererend Nederlands familiebedrijf, gespecialiseerd in veredeling, productie en verkoop
van groentezaden. Kwaliteit van ons product staat hoog in het vaandel. Met zeer gemotiveerd en betrokken
personeel werken wij wereldwijd aan de verdere groei van ons innovatieve bedrijf.

Raf Janssen van PvdA/GroenLinks
vroeg zich tijdens de raadsverga
dering af waarom verenigingen
en stichtingen maar één keer per
jaar een aanvraag kunnen doen.
“Waarom leggen we die beperking
op? Je kunt niet voor een jaar voor
uit kijken. Waarom kunnen ze niet
één keer per kwartaal of halfjaar
een aanvraag doen?” Daar kon John
Timmermans van het CDA zich ook
in vinden. “Bij acute nood zou dat
een belemmering zijn.”
Volgens wethouder Wim Hermans
heeft het college die afweging
gemaakt. “We gaan ervan uit dat
slechts in een incidenteel geval de
situatie ontstaat dat er meerdere
keren per jaar een beroep gedaan
moet worden op het steunfonds.
Mocht een aanvrager zich voor de
tweede keer in een jaar melden

en het gaat om een schrijnende
situatie, dan kan het college via
de hardheidsclausule een derge
lijke aanvraag toch in behandeling
nemen.”

Tussentijdse evaluatie
Zowel het CDA als de VVD vroegen
de wethouder om een tussentijdse
evaluatie over het verloop van het
noodfonds. Dat zegde wethouder
Hermans toe. “Mocht de 500.000
euro overschreden worden, zouden
we dit kunnen terugkoppelen naar
de raad om een aanvulling te vra
gen. Ook zou het een optie kunnen
zijn om de aanvragen die het maxi
mum van 30.000 euro overschrij
den te toetsen aan de raad.”
De aanvragen voor het steunfonds
kunnen vanaf maandag 19 oktober
worden ingediend.

Lts-reliëfs komen terug

VEREDELINGSASSISTENT (38 uur per week)

De reliëfs die zijn aangetroffen bij de sloop van een deel van het
voormalig vmbo-gebouw in Panningen worden gebruikt in de
nieuwbouw. Het College van B&W van gemeente Peel en Maas
heeft dit toegezegd.

In deze functie werk je deels in de kassen en de proefvelden en deels op kantoor. Je verricht diverse
werkzaamheden in de kruisingskassen en bent betrokken bij het oogsten en dorsen van zaad. Ook coördineer
je werkzaamheden en geef je aanwijzingen aan seizoen medewerkers bij de uitvoering van hun werk.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Marlijn Vos, Breeding Manager, telefoonnummer 0226-396162 of 06-23549366.

TECHNISCH TEELTMEDEWERKER (38 uur per week)
In deze functie werk je voor het grootste gedeelte ter ondersteuning van onze afdeling Veredeling op de proefvelden
en zo nodig verricht je werkzaamheden in de zaadproductie kassen en ondersteun je bij het oogsten en de
verwerking van de zaden.
Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Ronald Nooijen, Crop Care Team Leader, telefoonnummer 06-23362923.
Voor informatie over ons bedrijf en collega’s kijk op www.werkenbijbejo.nl of www.bejo.nl.
Bekijk “Je toekomst begint bij Bejo Limburg”.

Working down-to-earth

werkenbijbejo.nl

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Op onze moderne locatie in Kessel (Limburg) wordt gewerkt aan ambitieuze veredelingsprogramma’s voor
vollegronds groentegewassen. Daarnaast bevindt zich op deze locatie de afdeling Proeftuinen die verantwoordelijk
is voor het zaaien, planten en verzorgen van de proeven ten behoeve van onder andere de afdeling Veredeling.
Op deze locatie zijn twee vacatures ontstaan:

In antwoord op vragen van PvdA/
GroenLinks liet het college weten
de intentie te hebben om de beeld
houwwerken die zijn gevonden
bij het voormalig vmbo-gebouw
aan de hoek RaadhuisstraatNijverheidstraat een nieuwe plek
te geven op de locatie, vanwege de
karakteristieke en beeldbepalende
elementen. De muurbeelden die
zijn geplaatst tijdens de bouw van
de toenmalige lts refereren volgens
het college aan de ambachten die
op deze locatie zijn onderwezen.
“Omdat wij van mening zijn dat
deze herinnering van waarde is,
hebben wij hier speciale aandacht
voor gevraagd bij de sloopwerk

zaamheden van de gebouwen.”
De reliëfs zijn gedemonteerd en
worden opgeslagen.
Ook Wonen Peel en Maas, die
de locatie opnieuw gaat inrich
ten, heeft laten weten de reli
ëfs graag te willen gebruiken. De
plannen voor de bouw zijn nog in
een pril stadium. Het duurt wel
licht nog twee jaar voor de bouw
van start gaat. Provincie Limburg
gaat 375.000 euro bijdragen aan
de herontwikkeling van de vmbolocatie in Panningen. Gedeputeerde
Andy Dritty en wethouder
Rob Wanten tekenden op dinsdag
14 oktober daarvoor de gezamen
lijke samenwerkingsagenda.
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Zestig zienswijzen tegen arbeidsmigrantencomplex
bij de Flierenhof
Een afvaardiging van de buurt diende donderdag 8 oktober namens de omwonenden van de Flierenhof in
Maasbree in totaal 59 zienswijzen in tegen de komst van 175 arbeidsmigranten op de camping. Eén omwonende
diende via zijn rechtsbijstand een bezwaar in, daarmee staat de teller op zestig zienswijzen. De bezwaar
makers vrezen voor hun veiligheid, het tekort aan voorzieningen en waardevermindering van hun huizen.

tegenover elkaar.”
Eerder zagen Roosch en de andere
omwonenden in Maasbree 316
arbeidsmigranten op het park van
Kafra Housing aan de N277 naast de
McDonalds komen en ten noordwes
ten van Maasbree naast vakantiepark
BreeBronne 750 arbeidsmigranten
door Work&Stay gehuisvest worden.
Volgens haar stapelen zich daar de
problemen ook al op. “Er is rondom
deze parken veel zwerfafval te vinden.
Ook zien we regelmatig grote groepen
arbeidsmigranten buiten het park wiet
roken, het is wachten tot het onderling
fout gaat. Buurtbewoners vrezen voor
hun veiligheid.”
Volgens bezwaarmaker
Arthur Annotee neemt de bevolking
van Maasbree door de komst van
175 arbeidsmigranten samen met de
locatie bij McDonalds met 8 procent
toe. “Het aantal inwoners neemt dus

verspreid, maar er is nooit een dialoog
gevoerd met de omwonenden. Er
wordt geen hoor en wederhoor
toegepast. Het lijkt alsof het plan
al was bepaald en nu worden wij
neergezet alsof we gek zijn.”
De bezwaarmakers denken sterk te
staan door het hoge aantal zienswij
zen. “We hebben een kans van slagen.
We gaan tot de Hoge Raad procede
ren”, zegt Roosch toe.

Er is nooit een
dialoog gevoerd met
omwonenden

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Tijdelijke terras
overkappingen toegestaan
tot juli 2021

Ingrid Roosch die de bezwaarschriften indient

Omwonende Ingrid Roosch wil bena
drukken dat ze niet tegen de komst
van arbeidsmigranten in het alge
meen is. “Arbeidsmigranten zijn op dit
moment nodig. Maar we staan er niet
achter dat er 175 arbeidsmigranten
geconsentreerd worden op één plek.
Het is voor ons geen probleem als er
tien arbeidsmigranten op camping
Flierenhof zouden komen wonen”, legt
ze uit. De bezwaarmakers zien graag
dat de arbeidsmigranten worden ver
spreid over bijvoorbeeld 35 locaties.
“Dan is het mogelijk om een sociale
band met deze mensen op te bouwen
en afspraken met ze te maken. Het
beleid van de gemeente ziet erop toe
dat deze arbeidsmigranten integreren
in de samenleving, maar in zo’n kamp
is dat niet mogelijk. Je kunt ze bijvoor
beeld niet uitleggen wat er speelt.
De gemeente zet met de komst van
grootschalige complexen de mensen

vest dienen te worden. Dan valt het
woon-werkverkeer weg en zijn er
geen piekbelastingen op de openbare
voorzieningen op één locatie.”
Volgens Maikel Swinkels, die al zijn
hele leven in de buurt van de cam
ping woont, maakt hij niet alleen
bezwaar voor zichzelf maar ook voor
de arbeidsmigranten. “Zij komen te
wonen in een ruimte van 80 vier
kante meter die ze moeten delen met
vier anderen. Dat zie ik als uitbuiting.
Als het om de overheid gaat, zeg
gen Polen ja en amen, omdat ze uit
een communistisch land komen. Maar
zij hebben net zo goed recht op een
goede plek om te wonen. Wij komen
voor ze op.”
Swinkels spreekt ook wantrouwen uit
richting het college. De communicatie
over de komst van arbeidsmigranten
bij de Flierenhof is volgens hem
beneden peil. “De plannen zijn

toe, maar de voorzieningen worden
niet aangepast. Denk daarbij aan de
wegen; er zijn geen fietspaden, maar
ook aan de zorg en de veiligheid. De
kwaliteit van het internet en mobiel
telefoonverkeer kan vervolgens ook
dalen, omdat het drukker wordt op het
net in de directe omgeving.”
Annotee kwam zestien jaar geleden
in het buitengebied van Maasbree
wonen voor zijn rust, legt hij uit. Hij is
door de komst van het arbeidsmigran
tencomplex bang voor een waarde
vermindering van zijn huis. “Ik ga de
mogelijkheid om planschade te ver
halen onderzoeken. Ik begrijp dat er
een personeelstekort is in Nederland,
dat de komst van buitenlandse mede
werkers nodig is en dat de gemeente
controle wil houden over waar ze
gehuisvest worden. Maar ik ben van
mening dat de arbeidsmigranten bij
de bedrijven waar ze werken, gehuis

Gemeente Peel en Maas staat tot 1 juli terrasoverkappingen toe
van bestaande terrassen bij de horeca. Hierdoor geeft de gemeente
de horeca ook in de wintermaanden de kans om zo rendabel mogelijk te exploiteren.
De horecaondernemers van Peel en
Maas hadden vanaf 1 juli dit jaar
de mogelijkheid om tijdelijk hun
bestaand terras uit te breiden. Om
hun horeca-inrichting financieel
rendabel te exploiteren, hadden ze
extra ruimte nodig door de ander
halvemeternorm uit de coronamaa
tregelen.
Nu de zomerperiode ten einde
loopt, is de horeca op zoek naar
mogelijkheden om de activiteiten
buiten te kunnen blijven voortzet
ten, ook in de koudere perioden
van het jaar. Een bestaand ter
ras voorzien van een tent of ander
tijdelijk bouwwerk is de meest

voor de hand liggende oplossing.
Formeel gezien is daar een omge
vingsvergunning voor nodig. Door
de betreffende vergunningen tij
delijk te verlenen tot 1 juli 2021
kunnen de regels uit het bestem
mingsplan ruimer worden uitge
legd en toegepast. Door uitbreiding
alleen toe te staan op bestaande
terrassen is een aanpassing van de
geldende drank en horecavergun
ning en het gebruik van de open
bare ruimte (exploitatievergunning)
niet aan de orde. Door tenten en
bouwsels toe te staan, loopt de
gemeente 20.000 euro mis aan
leges.

redacteur
Wij zoeken een

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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Waar je ook bent
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten
Maar ik heb je bij me
Diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij

Pannen, leien, platte
en kunststof daken
Dakkapellen, dakramen
en trespabekleding
Dakgoten, lood,
koper en zinkwerk
Schoorsteenvegen,
renoveren en vernieuwen

Toon Hermans

Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn liefste echtgenoot, onze papa, schoonvader en opa

Sjeer Vergoossen
Johannes Gerardus

Tel 06 22 20 93 47 | www.abridak.nl

* Echt, 12 februari 1930

echtgenoot van

Zoekend naar een hechte
lat-relatie? Ook ik, weduwnaar,
begin 70, P&M, integer, empathisch,
hbo, vitaal, slank, actief, veelz. bel.,
ben daarnaar op zoek. Zie je brief
tegemoet! Schrijf naar Hallo Peel en
Maas, br.o.nr. 303, Handelstraat 17,
5961 PV Horst. Discr. verz.

Mia Vergoossen-Janssen
Helden: Mia
Rivas/Nicaragua: Rob en Lucelia
Daniela
Christian †
Alejandra en Robin
Robertico
Andresito
Helden: Carola en André
Marcel en Karo
Timo
Dave en Chantal
Michael
Stefanie

Gezocht: hulp in huishouding.
Voor ong. 8u p.maand, in overleg.
Contact: 06 24 24 22 82 (Panningen).
Verloren: op 4 oktober, bruine stenen
hanger (agaat), bloemmotief.
Grote emotionele waarde.
Wie kan hem mij terugbezorgen?
Tel. 077 307 24 51.
Computerproblemen? Karel Heines
Baarlo. Verdere info&tips: karelheines.nl.
Tel.: 06 50 96 29 15.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

† Helden, 10 oktober 2020

Wat je ogen niet meer kunnen zien,
je handen niet meer kunnen vasthouden,
dat kun je wel altijd in je hart blijven voelen.
Bijzondere mensen sterven niet.
Zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

Cees Hordijk
weduwnaar van Lies Hordijk-den Uyl,
partner van Diny Visscher-Wabeke.
Noordwijk,
20 januari 1944

Haaksbergen,
07 oktober 2020

We nemen afscheid van onze lieve Cees.
Heleen & Beau,
Christianna, Jack
Anco & Mariken,
Jinte, Tijmen
Martijn & Wendy,
Damien, Kaylian

Diny
Klaasjan & Irene
Annemarte, Gelein,
Mette-Sophie, Levine,
Kristan
Michiel & Amelia
Matilda, Sebastian

Dag lieve (opa) Cees!

* Saffierstraat 13

7548 CC Boekelo
Cees is overgebracht naar
Afscheidshuis “Het Usselerhof”,
Haaksbergerstraat 950 te Usselo.

Veldstraat 14
5988 AK Helden
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.

De begrafenis vindt
in besloten kring plaats.

Een bijzonder woord van dank gaat aan Dr. Rozenberg en alle
lieve medewerkers van het Groene Kruis en Fysio Helden
voor de goede zorgen in de afgelopen jaren.

Condoleance:
www.edwinkist.nl/condoleanceregister

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

THANATOPRAXIE
Aandacht,
rust, tijd én....
betaalbaarheid

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

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

Kitty en Twan: 077-3512798

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

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

fienbosuitvaartzorg.nl

Begroting Peel en Maas sluitend

Onroerendezaakbelasting en afvalstoffenheffing stijgen
Het College van B&W van gemeente Peel en Maas biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan. Er is
ruimte voor 10 miljoen euro aan investeringen en 500.000 euro voor een coronafonds. Wel stijgt de onroerendezaakbelasting met 2 procent en wordt de afvalstoffenheffing verhoogd met 15 euro.
Ondanks dat de financiële gevolgen
van de coronacrisis nog onduide
lijk zijn, wil gemeente Peel en Maas
ruimte houden om te blijven inves
teren. Het college maakt 10 miljoen
euro vrij om te investeren in onder
andere wegen, riolen, het aanplanten
van nieuwe bomen en het verbete
ren van waterbronnen bij sportac
commodaties. “Dat komt doordat
we jarenlang conservatief begroten.
Onze spaarpot is groot genoeg om de
gevolgen van de crisis op te vangen.
Het is niet nodig om investeringen op
de lange baan te schuiven. Daarmee
zijn we een uitzondering in de regio.

Met investeringen in 2021 kunnen
we ook een impuls willen geven aan
de economie”, legt wethouder Paul
Sanders uit.

Tekort
De gemeente houdt de lokale lasten
zo laag mogelijk. Toch is het college
genoodzaakt om de tarieven voor de
onroerendezaakbelasting te verhogen
met 2 procent en de afvalstoffenhef
fing met 15 euro te laten stijgen. Ook
wordt er een vergoeding van 2,50
euro gevraagd voor een rol met rest
afvalzakken. Sanders: “De verwer
kingskosten van afval zijn landelijk

gestegen door de lage papierprijzen.
Met de verhoging van de afvalstof
fenheffing kunnen we het tekort op
de verwerkingskosten niet dekken.
Toch willen we niet alle lasten bij de
burgers leggen. Momenteel kunnen
de inwoners van Peel en Maas gratis
hun groen afval naar de milieusta
tion brengen. We zouden hier kosten
aan kunnen verbinden, maar we zijn
bang dat er illegale dumpingen plaats
gaan vinden. De verwachting is dat
de afvalstoffenheffingen de komende
jaren zullen stijgen. We moeten
daarom in de toekomst goed kijken
naar maatregelen.”

Toeristenbelasting

Sociaal domein

In 2022 wordt de toeristenbelasting
in de gemeente gesplitst in een
toeristen- en een verblijfsbelasting.
De toeristenbelasting blijft de
komende jaren op 1 euro staan,
de verblijfskosten zullen in
2022 stijgen naar 1,20 euro en
doorgroeien naar 1,30 euro in
2024. Volgens Sanders is er bewust
gekozen om de verhoging pas in
2022 in te zetten. “We zitten nog
midden in de coronacrisis waarin
het lastig is de kop boven water
te houden. Ondernemers krijgen
al een flinke tik door de landelijke
maatregelen. We kijken daarom
vooruit in de hoop dat we dan niet
meer te maken hebben met een
crisis.”

Ondanks de landelijke tendens in
het stijgen van de kosten van het
sociale domein, hoeft er volgens
wethouder Anget Mestrom in Peel
en Maas niet bezuinigd te worden op
dat gebied. “Er wordt geïnvesteerd
aan de voorkant, waardoor de
kosten binnen het sociale domein
in gemeente Peel en Maas minder
fors stijgen vergeleken met andere
gemeentes. Om dure kosten te
voorkomen, zetten we in op welzijn in
plaats van zorg.” Volgens wethouder
Wim Hermans voert de gemeente ook
een discussie met het Rijk voor extra
budget.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Doorzetten en nooit opgeven
was jouw levensmotto.
Nu heb jij toch op
moeten geven en wij weten
hoe moeilijk dit voor jou
moet zijn geweest.
Dankbaar voor al hetgeen jij voor ons hebt betekend,
delen wij u mede dat na een langdurige ziekte,
thuis in zijn eigen vertrouwde omgeving van ons is
heengegaan, mijn lieve man, onze pap, mijn broer en
schoonbroer en onze oom

Hay van Meegen
* Helden, 28 augustus 1961
† Helden, 8 oktober 2020
echtgenoot van

Lian Amendt
Lian Amendt
Betsie
Amanda en Dennis
Yazzy
Brenda en Joep
Lola
Wil en Irene
Kevin, Menno

Deken Jaspersstraat 95
5988 EJ Helden

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.
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Loslopende nerts in Egchel was besmet
het coronavirus
Een nerts die rondliep in Egchel is positief getest op het coronavirus. Landbouwminister Carola
Schouten meldde dit na vragen van de SP en GroenLinks over de nertsen. Ook de nerts die gevangen
werd in de buurt van Deurne droeg het virus met zich mee.
De nerts die ontsnapt was uit een
onderkomen en in Egchel werd aan
getroffen werd gevangen. Daarna is
het beest meteen gedood en naar
een onderzoekslab in Wageningen
gebracht. Uiteindelijk is het beest
daar positief getest. Minister Carola
Schouten zegt dat er geen reden is
tot paniek. “Een loslopende nerts
is in principe geen gevaar voor de
volksgezondheid. De grootste kans
op besmetting door nertsen ontstaat
als er intensief contact is tussen
mensen en geïnfecteerde nertsen,
zoals in een stal van een nert
senhouderij. Dat is bij loslopende

nertsen in de buitenwereld niet
het geval. Nertsen zijn van nature
schuwe dieren die in zijn algemeen
heid het contact met mensen niet
opzoeken.”

Gemeente verantwoordelijk
Schouten legt de
verantwoordelijkheid bij de
gemeenten neer. “De gemeente is
in eerste instantie verantwoordelijk
voor de opvang en tijdelijke
verzorging van zwerfdieren. Mensen
die loslopende nertsen aantreffen,
wordt geadviseerd om contact
op te nemen met hun gemeente,

die de loslopende nerts kan (laten)
vangen.”
De nerts die gevangen is in
Egchel was op avontuur en kwam
waarschijnlijk van een inmiddels
geruimd bedrijf. Twee bedrijven
lagen in de buurt op 400 en
700 meter van de plek waar de
nerts werd gevonden. Onlangs zijn
er een flink aantal nertsenbedrijven
geruimd. Zo werden fokkerijen in
Castenray, America, Ysselsteyn,
Meijel, Grashoek en Evertsoord
geruimd. Nertsenfokkerijen zijn per
maart 2021 verboden. Dat is drie
jaar eerder dan gepland.

Vergunningplichtige carnavalsevenementen
gaan niet door
De voorzitters van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord hebben, in samenspraak met de
gouverneur en na overleg met alle Limburgse burgemeesters, gezamenlijk besloten om de vergunningplichtige carnavalsevenementen niet door te laten gaan.
In een brief aan alle inwoners laten
de voorzitters van de veiligheidsre
gio’s weten dat carnaval vieren op
verantwoorde en veilige wijze, pas
send binnen de geldende kaders en
maatregelen, op dit moment niet
mogelijk is. “Het naleven van 1,5
meter is lastig wanneer mensen in
grote groepen samenkomen, zeker
wanneer er alcohol wordt gedronken
en mensen meegenomen worden
door de muziek. Daarnaast lopen
we in onze provincie risico op een

zogenaamd ‘waterbedeffect’. Omdat
zowel in Brabant als over de grens
in Duitsland traditionele carnavals
vieringen verboden zijn, is de kans
groot dat mensen van (ver) buiten
de provincie in grote aantallen naar
Limburg komen, waardoor het éxtra
druk wordt. Een mogelijke besmet
ting verspreidt zich dan ook over
het (buiten)land. Daarbij is het een
openbaar feest waardoor besmettin
gen niet tot nauwelijks herleidbaar
zijn”, laten de voorzitters weten.

De verantwoordelijkheid voor de
vergunningverlening ligt lokaal bij
de gemeenten en de lokale bur
gemeesters, maar voor de een
duidigheid en het voorkomen van
regionale en lokale verschillen trek
ken de burgemeester van Limburg
in dit geval samen één lijn. “We zijn
en blijven continu in contact met de
carnavalsbonden en -verenigingen
om mee te kijken wat eventueel wel
mogelijk is.”

Hay
Bedank det ze ozze kammeraod waas.
Laot ut dich good gaon dao Baove
Henk en Helmie
Frans en Ans
Marso en Pascalle
Matje en Susan

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

Lazaristenklooster wordt
internationaal centrum voor
kwetsbaren
Het Lazaristenklooster in Panningen kan een internationaal huis
worden voor Lazaristen. Een huis voor confraters uit verschillende landen die hier de Vincentiaanse aanwezigheid kunnen
versterken.
Die wens spreekt de nieuwe over
ste Rafaël Isharianto uit. Samen
met andere instanties hoopt hij een
centrum op te richten voor actie en
vorming om de Vincentiaanse iden
titeit, gericht op het dienen van de
armen, te versterken.
Het klooster biedt volop ruimte
om de armen, kwetsbaren en
zieken ook direct te dienen,
vindt Isharianto. “De kerk is deel
van de samenleving en heeft
de missie om voor de armen en

kwetsbaren op te komen.”
In samenspraak met de gemeente,
het aangrenzende zorgcentrum
Vincent de Paul en andere
maatschappelijke organisaties
wordt de komende jaren
onderzocht op welke manier en
welke groep kwetsbaren geholpen
kunnen worden. Dit kan de
groeiende groep armen zijn, zieken
of ouderen, maar ook andere
doelgroepen.

De Wegh van Meijl op Seven
geopend
Bisschop Harrie Smeets opende zondag 11 oktober de belevingsroute De Wegh van Meijl op Seven. Tijdens
de opening is ook het nieuwe boek De Gouden Peelhelm van Huub Kluijtmans gepresenteerd.
/ Beeld: Jac Willekens
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Geplukt

Hem Hendrix Maasbree
Na een heftige periode heeft hij zijn leven weer op orde gekregen en kan hij optimaal genieten van zijn
vrije tijd. Twee tot drie keer in de week is hij te vinden bij de Maasbreese beugelclub, waarbij hij in de
ereklasse speelt. Deze week wordt de 64-jarige Hem Hendrix uit Maasbree geplukt.
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Met een glimlach goed kauwen!

MollKunstgebit.nl
Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Hem Hendrix is geboren en geto
gen in Maasbree. Hij groeide op
in een gezin met tien kinderen.
“Mijn ouders, Piet Hendrix en Lien
Smits, hadden een pluimveebe
drijf in Maasbree. Als we niet in het
bedrijf hoefden mee te werken,
dan mochten we het huis poetsen.
Toen mijn vier oudere zussen uit
huis waren, kregen de jongens de
huishoudelijke taken. Om beurten
kregen we één week ‘de beurt in
huis’”.
Echter is de familie Hendrix-Smits
door het te vroege overlijden van
meerdere familieleden (ouders,
broers, zussen en zwagers) aan
zienlijk kleiner geworden. “In mijn
directe kring heb ik al tien mensen
verloren waarmee ik van kleins
af aan samenwoonde. Binnen de
familie kwam hartfalen en ver
schillende vormen van kanker voor.
Mijn oudste broer is bijvoorbeeld
op 25-jarige leeftijd aan maagkan
ker overleden. Het is erg triest.”
Ook Hems vrouw Truus stapte uit
het leven. “In 2003 pleegde mijn
vrouw zelfmoord. Ik moest mijn
leven weer op de rit krijgen en dat
was heel erg moeilijk. Ik heb veel
steun gehad van beide families en
vrienden. Ook heb ik geruime tijd
therapeutische hulp gehad. Maar
je moet toch verder en daar heb ik
veel tijd in moeten investeren.”
Inmiddels heeft hij een vrien
din, die hij per toeval in 2009
ontmoette. “Ik was niet op zoek
naar een relatie door het verlies
van mijn vrouw. Tiny werkte als
barvrouw in de sporthal waar ik
regelmatig ging zaalvoetballen, zo
hebben we elkaar ontmoet en van
het een kwam het ander, de vonk
sloeg over. Het gaat heel goed tus
sen ons, toch gaat er geen dag aan

me voorbij dat ik niet denk aan mijn
vrouw. Dat vergeet je nooit meer, het
blijft een deel van je leven.”
Ondanks dat Tiny op 500 meter
afstand van Hem vandaan woont,
vindt hij het fijn om alleen te wonen.
“We willen nu nog niet samenwonen,
omdat we allebei onze eigen dingen
willen blijven doen. Ook wil Tiny graag
eerst dat haar drie thuiswonende
kinderen op zichzelf gaan wonen.
We nemen er de tijd voor.”
Het overlijden van zijn vrouw heeft
volgens Hem ook invloed gehad op
zijn werk. “Mijn werk in de logistiek
heeft er veel onder geleden. Ik had
altijd de ambitie om me verder te ont
plooien, maar mijn drive was er niet
meer en die heb ik nooit meer terug
gekregen. Mijn werk voelde sindsdien
toch enigszins als plichtmatig.”
Inmiddels werkt Hem nog maar drie
dagen in de week. “Ik heb er bewust
voor gekozen om minder te gaan wer
ken om leuke dingen te kunnen doen.
Ik leef nu en daar wil ik zo veel moge
lijk van genieten. Op mijn vrije dagen
is het heerlijk om niet meer naar de
tijd te hoeven kijken, waardoor ik kan
gaan en staan waar ik wil.”
Deze vrije dagen vult Hem zijn tijd met
wandelen, fitnessen en beugelen. Dat
ziet hij als een moment om af te scha
kelen. “Ik wandel gemiddeld 8 kilome
ter per dag. Soms ga ik nog laat in de
avond wandelen, dan is er bijna nie
mand meer op straat. Dat vind ik heer
lijk. Met wandelen kan ik mijn hoofd
leegmaken en afschakelen.” Op advies
van de longarts begon Hem in 2018
met zijn hobby wandelen. “Ik rookte
vroeger onbenullig veel, in 2008
ben ik ermee gestopt. Later begon ik
kortademig te worden en kwam ik in
behandeling bij de longarts. Nu vind ik
het zelfs jammer als ik niet zou kun
nen wandelen.”

Sporten deed Hem al als 10-jarige
jongetje. Regelmatig stond hij op het
voetbalveld. Tot zijn 40e speelde hij
in verschillende teams. “Ik ben zelfs
zes keer kampioen geworden. Maar na
een tijd laat je lichaam het na en is het
tijd om te stoppen. Toen heb ik voor
zaalvoetbal gekozen, omdat ik dacht
dat ik met zaalvoetbal langer door kon
gaan. Bij deze sport is het makkelijker
om even op de bank uit te rusten en te
blijven wisselen. Toen ik een epilepti
sche aanval heb gekregen, ben ik daar
uiteindelijk ook mee gestopt en ben
me gaan richten op het beugelen.”
De interesse in beugelen begon bij zijn
vader en broer. Het was dan ook zijn
jongste broer Jo die Hem in 2007 over
de streep trok om mee te doen aan
een toernooi. “We speelden een kop
peltoernooi met een beugelaar en een
niet-beugelaar. Ik wist toen helemaal
niet wat ik moest doen. Maar ik vond
de sport echt leuk, het was voor mij
een leuke uitdaging.” Volgens Hem
wordt de sport beugelen onderschat.
“Het wordt gezien als een ‘ouwen
mannensport’, maar beugelen is best
intensief en vermoeiend. Het is een
technisch maar vooral tactisch spel,
je moet continu nadenken. Je leert
beugelen door veel te oefenen en te
luisteren en te kijken naar wat ande
ren doen. Ik hoop ooit nog eens club
kampioen te worden. Die kansen zijn
er wel, maar de concurrentie is groot
en het clubkampioenschap zit altijd vol
met verrassende uitslagen.”

We nemen er
de tijd voor

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Maatregelen tweede coronagolf
kwamen te laat
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen bekend.
Het is namelijk officieel: Nederland heeft te
maken met een tweede coronagolf en daarom
gaan we in een gedeeltelijke lockdown. Dat
klinkt als een geval van: als de koe verdron
ken is, dempt men de put. We hadden toch al
veel eerder aan kunnen zien komen dat het de
verkeerde kant opgaat? Bijna dagelijks wordt er

een recordaantal besmettingen gemeld en daarbij
worden mensen laks. Hoezo 1,5 meter afstand hou
den of een mondkapje dragen? Het kabinet had veel
eerder strenger moeten optreden, dan waren de
gevolgen nu veel beter te overzien.
Aan de andere kant is het voor de regering natuur
lijk heel lastig zulke keuzes te maken. Je moet met

zoveel belangen rekening houden, je kunt dan niet
zomaar ineens de boel op slot gooien.

Maatregelen tweede coronagolf kwamen te laat.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 41

Het is terecht dat theaters ontheffing krijgen van
dertigbezoekersregel
Het DOK6-theater in Panningen heeft ontheffing gekregen van de maximale publieksgrootte van dertig man. Theaters zijn zo groot dat er
makkelijk 1,5 meter kan worden gehouden. Daarnaast heeft de culturele sector het door de coronacrisis en de sluiting zwaar te verduren gehad.
Aan de andere kant zou voor elke instantie
dezelfde regels gelden. Is het terecht dat thea
ters ontheffing krijgen op de dertigbezoekers
regel of geldt er een voorkeursbehandeling?
Liesbeth Bouten-Zeetsen is van mening dat niet
alleen de culturele sector het zwaar te verduren
heeft gehad. “Het zou pas kloppen als er per
oppervlakte het aantal bezoekers bepaald werd.

En is het niet zo dat de culturele sector toch al
subsidie krijgt? De ‘kleine man’ is in deze de dupe.
Het is jammer steeds die veranderende regels. Ja,
het is nodig maatregelen te nemen. Maar het lijkt
erop dat ‘het samen krijgen we corona eronder’ nu
alleen nog resulteert in héél véél mensen met korte
lontjes. Jammer.”
Danny Verhage zegt op Facebook dat de ontheffing

puur gebaseerd is op het verwachtingspatroon van
het gedrag van de klanten. “In het theater blijft men
zitten en volgt het geborene. In de horeca blijft men
niet zitten en al zeker niet bij alcohol gebruik. De
horeca is ontmoeting. Om 22.00 uur sluiten is ook
aan het alcohol gebruik gerelateerd. Echter de gas
ten gaan naar huis en vieren dan ongecontroleerd
verder. Dit is het manco in het regeltjes systeem.”

Oh, zit dat zo!

Wijzigingen in de Overdrachtsbelasting:
Nieuwe paarse krokodil?
Een van de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag, is de vrijstelling Overdrachtsbelasting voor starters en een juist hoger tarief voor
woningen bedoeld voor de verhuur. Of dit een gewenst resultaat oplevert (meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt), daar wil ik
het verder niet over hebben, wel over het administratieve gedrocht.
een stortvloed van rechterlijke
uitspraken opgeleverd. Valt een
bouwkavel onder het verlaagt
tarief? Een woning dat als kantoor wordt gebruikt? Een kantoor
dat verbouwd wordt tot woning?
Een verpleeghuis? Een losstaande
garage? De lijst is eindeloos.
Per 1 januari 2021 wordt, als
het allemaal doorgaat, het standaardtarief verhoogt naar 8%.
Ook komt er een nieuwe afbakening van het lage tarief voor
woningen. Dit lage tarief van 2%
geldt vanaf dan alleen nog voor
woningen die bedoeld zijn om zelf
te gaan bewonen. Daarvoor zou de
Belastingdienst, volgens de wetgever, achteraf (na een jaar) moeten
beoordelen of de koper nog in de
woning woont.
Is dat niet het geval, dan is dat een
aanwijzing dat het 2% tarief ten

onrechte is toegepast, maar geen
bewijs. Er kunnen immers allerlei
redenen zijn waardoor de zelfbewoning is beëindigd. Denk aan
huwelijk of scheiding, overlijden,
of werkeloosheid. De lijst is eindeloos. Als het de overwerkte
Belastingdienst al lukt om deze
controle erbij te gaan doen is te
verwachten dat ook dit tot een
stroom van procedures bij de rechter gaat leiden.
Tot slot krijgen starters
straks een vrijstelling van
Overdrachtsbelasting. Een starter
is jonger dan 35 en heeft de vrijstelling nog niet eerder gebruikt.
Daarvoor moet de starter een
verklaring afleggen bij de notaris.
Ook hier zijn complicaties denkbaar. Wat als de ene partner de
vrijstelling wél heeft gebruikt
en de andere niet? En als één

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

Garagesale door heel Meerlo,
18 okt van 10 t/m 14 uur. Een rommel-/
hobbymarkt op 46 versierde adressen.
Routekaart ligt bij elk adres.

Te koop bloeiende violen
en bosviolen
M. Verhees,
Egchelseweg 18, Panningen

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik e.a. heesters (op
stam), buxusvervangers, taxus,
beuken, bodembedekkers enz.
Open za van 9.30-16.30 uur. Evt.
do-vrij na tel. afspraak: 06 40 32 71
08 Oude Heldenseweg (naast13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.

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

Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/

Ooit was het allemaal eenvoudig. Er was één
Overdrachtsbelastingtarief met
wat specifieke vrijstellingen.
Lastig werd het toen in 2011 een
verlaagt tarief werd ingevoerd voor
woningen. Dat heeft in 10 jaar tijd

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

van beide partners jonger dan
35 is? Nog meer werk voor de
Belastingdienst en de rechters.
Een ware paarse krokodil.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Fruitbomen €7; appels zelf plukken
0,50/kg Boskoop Elstar Jonagold; noten
zelf rapen €2/kg; pot chrysanten €3.
Van Lankveld Tienraijseweg 2 Meerlo
06 53 13 01 32.
Beringe: huishoudelijke hulp gezocht.
Voor een dagdeel in de week.
Tel. 06 10 31 60 00.
Sta-op fauteuils in stof en leer, ook
uit voorraad leverbaar!
Lenders Wonen Markt 99 Panningen
077 307 79 38.

Marcs mening
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Gasmaskers
De gemeente Peel en Maas is
een gezonde en groene
gemeente: een Cittaslowgemeente. De gemeentelijke
website verhaalt trots over
gezonde en ecologische voedselproductie, natuur, landschap,
streekproducten, cultuur,
historie en gastvrijheid.
Deze Cittaslow-gemeente streeft
er bovendien naar met acht andere
gemeenten de ‘Gezondste Regio
2025’ te worden. En bovenal: onze
Cittaslow-gemeente heeft een
Duurzaamheidsagenda. U mag
trots zijn te wonen in zo’n groene
en gezonde gemeente. Gaat u rus
tig slapen, de gemeente heeft alles
onder controle. Neem glyfosaat.
Of liever: neem dat niet. Het is
immers kankerverwekkend. Boeren
met pachtgronden mogen dit
gewoon blijven gebruiken. Is een
verbod een gemiste kans? Welnee.
Het is niet nodig. We zijn immers
al een Cittaslow-gemeente!
Duurzaamheidsplannen kunnen
gewoon de la in. Zo ligt daar een
plan voor Ecovat: een onder
grondse koude- en warmteopslag.
Via Steingood uit Beringe belandde
hier een plan voor een zonnepark.
En ergens onderin ligt een plan van
de werkgroep Hoogspanning uit
Kessel die de hoogspanningslijnen
onder de grond wil.
Heeft u ook duurzaamheidsplan
nen? Dan kunt u daarvoor terecht
bij de gemeente. De verantwoorde
lijk wethouder Paul Sanders. bergt
alle ideeën keurig in de duurzaam
heidsla. De gemeenteraad hoeft
daar niets van te weten. Het col
lege heeft immers alles onder con
trole. Komt er dan niks uit die la?
Natuurlijk wel! Wijnen Square Crops
mocht uit duurzaamheidsover
wegingen een biomassacentrale
aanleggen. Inwoners van Helden
en Egchel lopen nu niet met een
mondkapje, maar met een gasmas
ker op. Zij hebben een actiegroep
opgericht om te protesteren tegen
dit duurzaamheidsinitiatief.
Ondankbaar! Vraag maar aan wet
houder Rob Wanten. De komst
van de centrale is keurig gemeld,
Wijnen heeft de procedure keu
rig doorlopen en het is een duur
zaam initiatief. Dus: niet zeuren
over geur- en fijnstof. Je moet wat
over hebben voor duurzaamheid
en trots zijn om in een Cittaslowgemeente te wonen!

Marc van der Sterren
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Aanpassing openingstijden
milieupark

Voorkom verspreiding,
download CoronaMelder

Vanaf 1 november is het milieupark weer open van
9.00 uur (in plaats van 8.00 uur) tot 16.00 uur op maandag,
woensdag en vrijdag. Op zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur.

In de strijd tegen corona is de app
CoronaMelder ontwikkeld. Beperk de
verspreiding van het virus door gebruikers
te waarschuwen als ze dicht bij iemand
met corona zijn geweest. Het slagen van
deze app is groter als veel mensen de app
downloaden. Het gebruik van deze app
is vrijwillig en de CoronaMelder voldoet
aan strenge eisen, ook op het gebied
van privacy en toegankelijkheid.

Niet in de wachtrij bij het milieupark?
Kom op maandag, woensdag of vrijdag dan is het rustiger dan op zaterdag. Door de
coronamaatregelen laten we maar een beperkt aantal bezoekers toe.
Sorteer thuis het afval!
Dit helpt de doorstroming op het park: alle soorten afval moeten gescheiden in de
containers.

Bekendmaking

Openbare behandeling
begroting Peel en Maas 2021
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat in de vergadering van
de gemeenteraad van 10 november 2020 de begroting 2021 van de gemeente Peel en Maas
wordt behandeld.
De begroting vindt u op de website van de gemeente Peel en Maas: www.peelenmaas.nl
Vragen
Voor meer informatie neem contact op met John Mulder of een van de andere medewerkers van
het cluster Planning & Control via telefoon 077-306 66 66.

Dringend advies

Hoe werkt CoronaMelder?
CoronaMelder stuurt u een bericht als u enige tijd in de buurt bent geweest van iemand
die besmet is met het coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het beste kunt
doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust andere mensen in uw omgeving besmet.
Hoe meer mensen CoronaMelder gebruiken, hoe meer mensen op deze manier een
waarschuwing krijgen. Dit helpt om samen het coronavirus onder controle te krijgen.
Download de CoronaMelder via www.coronamelder.nl
CoronaMelder herkent andere gebruikers
CoronaMelder herkent andere telefoons met de app. Via bluetooth herkent de app
andere telefoons in de buurt die ook de app gebruiken. Als u langere tijd dicht bij een
andere gebruiker bent, slaat uw app de willekeurige code van de andere gebruiker op.
CoronaMelder weet niet wie of waar u bent.
Besmetting melden in CoronaMelder
Blijkt een gebruiker van de app na een test besmet met corona? De GGD belt met
de besmette gebruiker en vraagt of de gebruiker anderen wil waarschuwen via
CoronaMelder. De gebruiker kan hier voor kiezen. De app van deze gebruiker stuurt dan
de eigen willekeurige codes van de afgelopen dagen naar een centrale server.

Dragen mondkapjes in Huis
van de Gemeente

Melding als u mogelijk besmet bent
Uw eigen app kijkt een paar keer per dag op de centrale server of er willekeurige codes
staan die uw app herkent. Als dat zo is, dan bent u in de afgelopen tijd dicht bij een persoon
geweest die besmet is met het coronavirus. Er is dan een mogelijkheid dat u ook besmet
bent. Daarvan krijgt u een melding. U krijgt in de app ook advies wat u in dat geval het beste
kunt doen om te voorkomen dat u het virus onbewust op anderen overdraagt.

In Nederland is het dringende advies
aan alle mensen vanaf 13 jaar om (nietmedische) mondkapjes te dragen in
publiek toegankelijke binnenruimtes
zoals gemeentehuizen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de CoronaMelder. Bekijk de video: 'Hoe werkt CoronaMelder?'
op YouTube en kijk op de website: www.coronamelder.nl

Alleen samen krijgen we corona onder controle

De gemeente Peel en Maas sluit zich hierbij aan. Wij vragen u vriendelijk om in het Huis
van de gemeente een mondkapje te dragen.

Voorleesgemeente 2020
De Bibliotheek Maas en Peel is dit jaar uitgeroepen tot Voorleesgemeente 2020! Daarvoor
is speciaal het boekje ‘BieBie en Aapie op zoek naar een boek’ gemaakt. Dit boekje krijgen
alle leerlingen van groep 1 en 2 van de basisschool in de gemeente Peel en Maas en Beesel
uitgereikt op school door de leesconsulent.
Voorlezen aan uw kind is heel gezellig en
zorgt voor een knusse en intieme sfeer en
band tussen u en uw kind. Voorlezen heeft
een positief effect op de taalontwikkeling.
U kunt niet vroeg genoeg met voorlezen
beginnen, het is niet alleen gezellig maar
ook belangrijk voor de woordenschat.
Tevens stimuleert u het leesplezier
enorm wat ten goede komt aan de
schoolprestaties. Wist u dat 15 minuten
(voor)lezen per dag zorgt voor 1000
nieuwe woorden per jaar die u kind leert?!
Wij wensen de leerlingen en hun ouders
heel veel (voor)lees plezier met het
boekje ‘Biebie en Aapie op zoek naar
een boek’.

Bekendmakingen
In dit overzicht staan alle bekendmakingen van vorige week. Meer informatie
over de bekendmakingen leest u op www.officielebekendmakingen.nl >
zoekterm ‘Peel en Maas’
U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Baarlo
Beringe
Egchel
Helden
Koningslust
Maasbree
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas
Peel en Maas

Molenveldstraat 4
Tangbroek 4
Rubensstraat 10
Kempstraat 7
Mariaplein 4
Zandstraat 9 A
Lange Heide 9
John F. Kennedylaan 20
Oranjestraat 14
Ruijsstraat 27 en 27A
Besluit ambtshalve opname Basisregistratie Personen
Hotspot lijst 2020 archieven en archiefbescheiden

11
13 oktober 2020
13 oktober 2020
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl

Gedeeltelijke
lockdown
Gedeeltelijke lockdown

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:
Heb je klachten?
Heb je klachten?
Blijf thuis.
Blijf thuis.
Laat je testen.
Laat je testen.
Ben je ook benauwd en/of heb je
Ben je Dan
ook benauwd
en/of
heb je
koorts?
moeten alle
huisgenoten
koorts?
Dan
moeten
alle
huisgenoten
thuisblijven.
thuisblijven.

Groepen
Groepen
Binnen: max. 30 personen per
Binnen: max. 30 personen per
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar).
Groep van max. 4 personen of
Groep van max. 4 personen of
1 huishouden.
1 huishouden.
Buiten: groep van max. 4
Buiten: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
personen of 1 huishouden.
Op
Opdoorstroomlocaties,
doorstroomlocaties,
bijvoor
bijvoorbeeld
beeldmusea,
musea,bibliobibliotheken
en
monumenten:
theken en monumenten:groep
groep
van
vanmax.
max.44personen
personenof
of11
huishouden.
huishouden.Bezoek
Bezoekisisop
opbasis
basis
van
reservering
per
tijdsvak.
van reservering per tijdsvak.

Horeca
Horecaen
enevenementen
evenementen
EetEet-en
endrinkgelegenheden
drinkgelegenheden
sluiten.
sluiten.
Afhaalrestaurants
Afhaalrestaurantsblijven
blijvenopen.
open.
Geen
Geenverkoop
verkoopen
enbezorging
bezorgingvan
van
alcohol
alcoholna
na20.00
20.00uur.
uur.
Verbod
Verbodop
opevenementen,
evenementen,met
met
uitzondering
uitzonderingvan
vanonder
onderandere
andere
markten
en
demonstraties.
markten en demonstraties.

Werk thuis, tenzij het
Werkanders
thuis, kan.
tenzij het
niet
niet anders kan.

Houd 1,5 meter
Houd
1,5 meter
afstand.
afstand.

Vermijd drukke
Vermijd
plekken.drukke
plekken.

Was vaak je handen.
Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
Hoest
en nies in je
elleboog.
elleboog.

Draag een mondkapje in
Draag
eenbinnenruimtes.
mondkapje in
publieke
publieke binnenruimtes.

Thuis
Thuis

Vervoer en vrije tijd
Vervoer en vrije tijd

Ontvang max. 3 personen per
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Reis zo min mogelijk binnen
Nederland en naar het buitenland.
Nederland en naar het buitenland.

Volg de regels die gelden voor
Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.
quarantaine en isolatie.

In het ov is het dragen van een
In het ov is het dragen van een
mondkapje verplicht.
mondkapje verplicht.

Winkelen
Winkelen en
en boodschappen
boodschappen
Winkels
uiterlijk om
om
Winkels sluiten
sluiten uiterlijk
en andere
andere
20.00
20.00 uur.
uur. Supermarkten
Supermarkten en
winkels
die
levensmiddelen
winkels die levensmiddelen
verkopen,
verkopen, zijn
zijn uitgezonderd.
uitgezonderd.
na 20.00
20.00 uur.
uur.
Alcoholverbod
Alcoholverbod na
Dit
bezorgen en
en
Dit geldt
geldt voor
voor verkoop,
verkoop, bezorgen
ruimte.
nuttigen
nuttigen in
in de
de openbare
openbare ruimte.
voor
Speciale
Speciale winkeltijden
winkeltijden voor
mensen
een kwetsbare
kwetsbare
mensen met
met een
gezondheid.
gezondheid.

Onderwijs
Onderwijs
Inhet
hetvo,
vo,mbo
mboen
enho
hodraagt
draagt
In
iedereeneen
eenmondkapje
mondkapjebuiten
buiten
iedereen
In
specifieke
situaties
ookinin
de
les.
speci
de les. In specifieke situaties ook
leslokalen.
leslokalen.

Sport
Sport
Sportmet
metmax.
max.44personen,
personen,op
op
Sport
Kinderent/m
t/m
1,5meter
meterafstand.
afstand.Kinderen
1,5
17jaar
jaarzijn
zijnuitgezonderd.
uitgezonderd.
17
Topsporters
Geenwedstrijden.
wedstrijden.Topsporters
Geen
zijnuitgezonderd.
uitgezonderd.
zijn

Contactberoepen: klanten
worden gevraagd zich te
registreren.

bijsport.
sport.
Geenpubliek
publiekbij
Geen
Sluitingvan
vansportkantines,
sportkantines,
Sluiting
douchesen
enkleedkamers.
kleedkamers.
douches

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer
Meerinformatie:
informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
ofofbel
bel0800-1351
0800-1351
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15-vragen aan

Marit Theeuwen Maasbree
Wat doe je als je niet kunt slapen?
Meestal lees ik als ik echt niet kan
slapen een boek. Alleen soms komt
het voor dat ik zo diep in het boek zit
dat ik iets te lang doorlees en dat het
een beetje laat wordt. Maar goed als
ik daarna snel in slaap val is het toch
niet zo erg.

Hoi

Waar maak jij je huiswerk het
liefst?
Op mijn kamer, dan zet ik wat
muziek op en steek ik wat kaarsjes
aan en dan kan ik me helemaal
concentreren. Superfijn is dat.

Wanneer had je meteen een klik
met iemand?
Toen ik Suze, een van mijn beste
vriendinnen, ontmoette klikte het
meteen. We lachen altijd om pre
cies dezelfde dingen en kunnen het
geweldig goed met elkaar vinden!

Wat is je favoriete drankje?
Een ice coffee vind ik een superlek
ker drankje en dan graag met een
karamel topping. Daar kan je mij
‘s nachts wel voor wakker maken
hoor, zo lekker vind ik het.

Wat is je favoriete snack?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

vormsel in groep 8 en daar ben ik
nog altijd superblij mee.

Marit Theeuwen
13 jaar
Maasbree
Blaricum College

Wat is je favoriete tijd van het
jaar?

Wat deed je toen je klein was en
Dat is zeker weten Kerstmis, dan is
zou je nu ook nog wel willen doen? het namelijk lekker koud buiten en
Vroeger ging ik altijd heel erg graag
iets bakken, dat vond ik altijd super
leuk om te doen. Ik maakte vooral
graag cupcakes. Dat zou ik nu ook
nog wel leuk vinden om een keer te
doen.

Heb je ooit gespiekt?
Nou als ik heel eerlijk ben, heb ik
soms wel gespiekt ja, bij een wis
kunde proefwerk bijvoorbeeld. Ik
ben namelijk niet de beste in wis
kunde, dus een beetje extra hulp
mag wel. Zo kan ik toch nog probe
ren om een beetje een goed punt te
halen.

dan is het zo heerlijk knus in huis en
staat er een mooie grote kerstboom
in de woonkamer. Ik vind dat altijd
gewoon een enorm gezellige tijd in
het jaar waar ik elke keer weer heel
erg van kan genieten. Als het koud
is, kan ik binnen ook een lekkere
zachte, warme trui aan, wat mijn lie
velingskledingstuk is.

Waar ben jij het meest dankbaar voor?
Ik denk toch wel mijn lieve vriendin
nen, ik ben echt superblij met ze. Ze
zijn altijd lekker gezellig en het is dan
ook altijd lachen als we samen zijn.

Wat is het beste cadeau dat je ooit
hebt gekregen?

Hoe zou jouw perfecte dag eruit
zien?

Ik denk dat dat mijn telefoon is, die
heb ik namelijk gekregen voor mijn

Dan zou ik gezellig met mijn vrien
dinnen gaan shoppen in de stad. Dat

VanVan
nieuwe
deurtjes
nieuwe
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Van nieuwe deurtjes
tottot
eeneen
complete
renovatie
complete
renovatie
tot
een
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Vanuit onze
in Roggel
laten wijlaten
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in Roggel
elke keukenwens
in
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gaan.
u nuOfkiest
een
fantastische
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gaan.
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voor
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of kiestofvoor
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vind ik namelijk het leukste om te
doen. En als we daarna ook nog wat
zouden gaan eten bij de McDonalds
zou de dag al helemaal perfect zijn.

Ik denk toch wel een cheeseburger
van de McDonalds, daar kan ik zo
van genieten. Maar zoute popcorn
vind ik ook echt superlekker, dat is
heerlijk voor bij een film bijvoor
beeld.

Wat kies je? Je kunt onder water
ademen of mag overal de muziek
bepalen.

Hoe treft de coronacrisis jou?

Ik zou zeker kiezen voor onder water
kunnen ademen, want dan kan ik zo
diep mogelijk proberen te zwemmen
en dat lijkt me heel erg leuk om te
kunnen. Daarbij is overal de muziek
kunnen bepalen voor mij niet nodig,
want ik hou van alle soorten muziek
en heb dus niet snel dat ik graag een
ander liedje op zou willen hebben.
Ik vind het ook altijd leuk om lekker
wat mee te zingen met de muziek
als iemand een leuk liedje op zet, of
gewoon onder de douche.

Wat vind je het leukste aan jezelf?
Ik denk toch wel dat ik mijn eigen
humor het leukste aan mezelf vind,
ik zit altijd met mezelf te lachen om
iets wat voor anderen helemaal niet
zo grappig is.

Ik vind alles wat er nu gebeurt
door de corona heel vervelend
aangezien alle sporthallen dicht
moeten en je bijvoorbeeld
mondkapjes op moet naar school.
Natuurlijk doe ik hier toch wel
gewoon aan mee omdat het wel
belangrijk is, maar ik vind het nog
steeds niet heel fijn.

Zou je je woonplaats ooit
verlaten? Waarom wel/niet?
Ik denk dat ik dat wel zou doen ja,
later wil ik namelijk wel heel ergens
anders gaan wonen dan waar ik nu
woon. Misschien zelfs wel ergens
ver weg in een heel ander deel van
Nederland.

Tekst: Lisa Osinga
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Mbo
Dit is mijn vijfde jaar mbo.
Eerst deed ik een andere
opleiding waarmee ik na twee
jaar ben gestopt en nu het
laatste jaar van een
driejarige niveau 4 opleiding.
Wat ik heb geleerd: neem het
maar niet al te serieus. Voor
je het weet draait heel je leven
om studiepunten en
deadlines.
Relativeren met humor, dat is
de kunst. Met andere woorden:
je zaken in de juiste proporties
zien. Voor de mensen zonder
humor: het kan ook zonder, geen
zorgen. Het mbo lijkt in veel op
het voorgezet onderwijs. En dan
bedoel ik vooral het gedrag van
sommige kinderen, uh ik bedoel
studenten. Wat echt steeds erger
lijkt te worden. Maar ook het
chips eten, energy drinken en
wachten tot het overgaat. Voor
de meeste dan hé. Anyway,
wat wel echt een verschil is,
is de verantwoordelijkheid die
je krijgt. Dat klinkt heel heftig,
maar is het helemaal niet.
Dat merkte ik vooral tijdens de
online lesperiode. We kregen
veel opdrachten met deadlines.
Elke week nieuwe. Omdat
ik mijn opdrachten telkens
opschreef in een planning, had
ik totaal geen paniek en zelfs
erg veel vrije tijd. Ik merkte aan
klasgenoten dat zij overladen
werden met opdrachten en
echt niet meer wisten wat ze
moesten doen. En dan komt de
studiepuntenstress er nog eens
bij. Vervolgens krijgt de school
de schuld, je herkent het vast
wel. De stress snap ik wel, vooral
als je totaal geen overzicht hebt
in je deadlines. Daarom zeg
ik: relativeer het. Wat is echt
belangrijk? Wat is het probleem?
Blijkbaar helpt het om ervoor te
zorgen dat je overzicht hebt in
je opdrachten. Pak een pen en
schrijf het op. Dan zal je zien dat
het allemaal wel meevalt. Zo
simpel is het. En vergeet niet te
lachen.

Neem het maar niet
al te serieus

Lotte Thijssen
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MVC’19 speelde overtuigend
tegen Merefeldia
Derdeklasser MVC’19 heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen winnend afgesloten zondag
11 o
 ktober. Na een verdiende ruststand van 1-0 werd op overtuigende wijze met 3-1 gewonnen van Merefeldia.

met hamstringklachten. Hij werd ver
vangen door Yannick Muysenberg.
Een mooie dieptepass van Clim
Moonen werd door Marco Daniëls op
waarde geschat. Hij scoorde een op
een met de keeper zijn tweede treffer.
Een verre uittrap van MVC’19 kee
per Tim van Renselaar werd door Ron
van den Kerkhof doorgekopt naar
Joris Timmermans die koelbloedig
afrondde.
Nuno Zoontjes kwam in de slot
fase nog in de ploeg voor Joris

Zwaar bevochten punt
voor Grashoek
De geelzwarten van trainer Chrittiën van Goor zijn zondag
11 oktober op een lege De Peelrand tot de limiet gegaan tegen
Meterik. Het werd 2-2 in aantrekkelijke partij die Grashoek een
zwaar bevochten maar dik verdiend punt heeft opgeleverd.
In de eerste helft was het
een vrijwel gelijk opgaande
wedstrijd tussen twee aanvallend
ingestelde ploegen. Na 34
minuten kwam Grashoek op
voorsprong. Bas Maessen kopte
een door Leike Cuijpers genomen
vrije trap achter doelman Luuk
Haenen van Meterik: 1-0. Vlak
voor de rust hield doelman Koen
Clephas deze voorsprong vast met
formidabele redding op een schot
van Rens Aerts.
In de eerste 5 minuten van de
tweede helft kreeg Grashoek
door Freek van Oijen en
Chris Hunnekens twee goede
mogelijkheden om de voorsprong
te verhogen. Door een regenbui
was het veld wat zwaarder en
wat gladder geworden. Dit ging
zijn tol eisen toen de eerste

MVC’19- speler Rob Custers (rechts) goed op dreef tegen Merefeldia.

MVC’19 maakte vanaf het beginsignaal
duidelijk dat de ploeg de drie pun
ten in Maasbree wilde houden. Het
regende aanvallen op het Merefeldiadoel. Al in de eerste minuut kopte
Ron van den Kerkhof tegen de keeper
op. Daarna bracht Rob Custers Marco
Daniëls in stelling. De Maasbreese
spelbepaler schoot mooi strak in de
rechterhoek raak.
Het grote veldoverwicht leverde
MVC’19 niet meer treffers op voor rust.
Rob Custers moest het veld verlaten

Tot de limiet

overwinning in zicht kwam.
Twee persoonlijke foutjes werd
in minuut 79 en 80 genadeloos
afgestraft. Rens Aerts en Bart
Houben schoot raak voor de
groenwitten: 1-2. De geelzwarten
toonden moraal en lieten niet
de kopjes hangen. Job Janssen
werd binnen de zestien meter
in kansrijke positie van de bal
gelopen. Bas Maessen benutte de
pingel: 2-2.

Het werd 2-2 in
aantrekkelijke partij

Tekst: Piet Spee, SV Grashoek.

Timmermans en Guido Peeters voor
Marco Daniëls. Merefeldia kwam
op gelukkige wijze aan de eretref
fer. MVC’19 keeper Tim van Renselaar
schoot de bal tegen het lichaam
van een Maasbreese verdediger op,
waarna de bal voor de voeten van Gijs
Wullems kwam, die geen moeite had
om te scoren.

Tekst: Mat Nellen en Peter van Diepe
Beeld: Math Geurts Fotografie

Prijzen voor ruiters
Tijdens de laatste outdoor dressuurwedstrijd op zaterdag 10 oktober bij HV Bucephalus in Sevenum
wist Dana de Voigt van PSV Caprilli met haar pony Fade to Grey in de klasse BCD L1/L2 tijdens een L1 proef
186,5 punten te scoren, waarmee ze een eerste prijs behaalde.

Anniek Vervoort van PSV De Cavaliers
uit Helden behaalde op zondag 11
oktober met Histique een tweede prijs
in de klasse L tijdens een springwed
strijd bij De Peelbergen.

Kelsey vd Spek van de Cavaliers
behaalde met Dakar een vierde prijs in
de klasse DE-B op zaterdag 10 okto
ber tijdens een dressuurwedstrijd
in Asten-Heusden. Monique Peeters

haalde in Merselo een tweede prijs in
de klasse Z1 met Consciento.

Beeld: Esmeralda Timmermans

ADVERTENTIE WEEK
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Hengelsport

Albert Trines
op zijn best
De zevende clubwedstrijd
van Hengelsportvereniging
De Ruisvoorn uit Helden
vond op zaterdag 10 oktober
plaats. Dit keer aan de
Noordervaart in plaats van
thuisstek de Breeerpeel.
Albert Tines viste op zijn best
en werd glansrijk eerste.

0000 \ nieuws

Remise in Peel en Maas derby in
Helden-dörp
De eerste teams van Helden en Baarlo deelden zondag 11 oktober broederlijk de punten op Sportpark
Kerkeböske. Met het 1 - 1 gelijkspel konden beide ploegen uiteindelijk leven.

Stromend water in plaats van
stilstaand vraagt om andere
vistechnieken. Na de loting ging
het deelnemersveld aan de slag
voor de ‘van Bogget sierbe
strating- prijzen’. Albert hen
gelde in drie uur tijd 4.550 gram
uit het water. Veel meer dan
nummer twee Sjraar Dorssers
(1.775 gram). No Kurvers werd
derde met 1.300 gram en Huub
Maassen vierde met 1.200 gram.
De top vijf werd gecompleteerd
door Martijn Muurmans met 850
gram. Terwijl Albert glunderend
de prijs in ontvangst nam, ston
den op de achtergrond vissers
met lege handen.

Tekst: HSV De Ruisvoorn

01

In de openingsfase van deze P&M
derby hadden beide teams een goede
mogelijkheid om de score te ope
nen, maar slaagden daar niet in.

ningstreffer wist te komen. Met twee
knappe safes op inzetten van Laurents
van den Ham en Sil Zeetsen behoedde
Helden-doelman Nick Bouten zijn

Daarna kreeg de wedstrijd een vervolg
met een licht voordeel voor Baarlo dat
met name in het laatste kwartier voor
rust tot enkele kansen op de ope

ploeg voor een tegentreffer. Daaraan
vooraf ging Helden via Mike van Lier
aan de andere kant een keer gevaar
lijk met een schuiver voorlangs het
doel.
De tweede helft eenzelfde even
wichtig spelbeeld met nu wel optisch
iets meer balbezit voor Helden.
Verontrustend voor beide defensies
was dit vooralsnog niet. Het openings
doelpunt van Helden halverwege de
tweede helft kwam dan ook min of
meer uit de lucht vallen. Tren Giessen
kopte de bal knap binnen uit een van
de zeldzame dreigende momenten:
1- 0. Baarlo herpakte zich snel. Kansen
voor Kai Nellen en Tayo Janssen lever
den nog geen gelijkmaker op. Bijna
gaf Helden op de counter zelfs de
genadeklap. Koen Maessen trof een
kwartiertje voor tijd de paal. Geluk
voor Baarlo dat in de slotfase van het
duel alsnog de verdiende gelijkma
ker mocht bejubelen. Een ongelukkig
moment voor Gilian de Bruin die de
bal met de hak, fraai maar onbedoeld,
in eigen doel werkte: 1-1.
Beide teams hadden direct na afloop
het gevoel dat er iets meer ingezeten
had, maar moesten ook erkennen dat
het gelijkspel uiteindelijk juist was.
Tekst en beeld: Len Gielen

Adver torial

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’ (deel 2)

Kleinschalig wonen en werken
Voor de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’, spreken we Audrey Rinkens (manager zorg) en Judith Mennen (coördinerend verpleegkundige
van de Leerhuiskamer). “Met het realiseren van de zeven nieuwe huiskamers kunnen we met kleinere groepen bewoners kleinschalig wonen
en werken. Ongeveer negen bewoners maken samen gebruik van een huiskamer”, vertelt Audrey. “Het idee is dat bewoners zich volledig vrĳ
binnen Sint Jozef kunnen bewegen. Ze gaan van hun appartement naar hun eigen huiskamer maar ze kunnen ook langsgaan bĳ een andere
huiskamer. We hebben geen gesloten afdelingen meer. Veel mensen kennen elkaar. Ze zĳn familie of dorpsgenoten. Dat is heel kenmerkend
voor de sfeer bĳ ons.”

en 4. Zij krijgen hier op locatie les.
Dat gebeurt op maat. Stel we hebben een ‘casus’ met een verpleegtechnische handeling. Dan spelen we
daar meteen met de leerkrachten
op in. Zij nemen zo’n praktijkvoorbeeld direct op in de les. De lessen zijn twee dagdelen per week
en de rest van de week werken de
collega’s in opleiding mee met het
team.” “Ons doel is mensen op te
leiden voor de zorg”, vult Audrey aan.
“Niet perse alleen voor Sint Jozef
maar ook voor de regio.”

De praktĳk en theorie
komen hier helemaal
bĳ elkaar! In de
Leerhuiskamer van
Sint Jozef leer je in je
eigen tempo. Ik ben heel
blĳ dat ik deze keuze
heb gemaakt!
Robin Burgers
tweedejaars collega in opleiding.

Judith Mennen en Audrey Rinkens in een van de nieuwe huiskamers van Sint Jozef

Persoonsgerichte zorg

Servies met een gouden randje

“Sint Jozef is een open huis”, gaat collega Judith verder. “Onze bewoners
wonen hier en wij komen bij hen
op bezoek en ondersteunen ze daar
waar nodig. Wat wij voor ze doen,
bepaalt de bewoner zoveel mogelijk
zelf. Persoonsgerichte zorg noemen
we dat.”

Audrey: “We willen een sfeer en
beleving creëren zoals mensen het
gewend zijn. Dat zit soms in de kleinste details. We hebben bijvoorbeeld
servies met een gouden randje en
geen soepkommen maar soepborden. Dat herkennen mensen. Zo zijn
de nieuwe toiletten ook niet han-

gend maar staand en voorzien van
een zwarte bril want dat was vroeger
eenmaal zo.”

Leerhuiskamer
Een van de zeven nieuwe huiskamers is een Leerhuiskamer geworden. Kies je voor een baan in de
zorg? Dan kun je bij Sint Jozef je

opleiding volgen. “In samenwerking met Gilde Opleidingen hebben
wij deze Leerhuiskamer ingericht”,
vertelt Judith. “Hier staat een team
van gediplomeerde medewerkers
samen met tien collega’s in opleiding. De collega’s in opleiding komen
uit verschillende leerjaren en worden
opgeleid tot verzorgenden niveau 2,3

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
077 466 78 78
sintjozefwonenenzorg.nl
info@sintjozefwonenenzorg.nl
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Puntendeling tussen
Kessel en Meijel
Kessel heeft op het eigen sportpark de Roode Egge op zondag
11 oktober voor het eerst dit seizoen punten verspeeld.
Desondanks wist de gehavende ploeg van coach Paulissen na rust
knap terug te komen van een 0-2 achterstand. Eindstand: 2-2.
Met mankementen te over begon
Kessel zondagmiddag tegen Meijel.
Scheidsrechter Schnitzler had het
net als vorig jaar in Roggel op de
heupen en strooide met strafschop
pen, deze allen wel terecht ove
rigens. Hier wist Meijel er twee
van te benutten: tweemaal Stan
Respen. Kessel-topscorer Willem
Kruijk liet het buitenkansje liggen
om nog voor rust een aansluitings
treffer te maken. Na de intermezzo
rechtte de roodhemden de rug en

kwamen de Kesselse heren sterk
uit de kleedlokalen. Willem Kruijk
wist zich knap te herstellen en nam
beide fabelachtige treffers voor zijn
rekening. Kessel gaf in het tweede
bedrijf vrijwel niets weg, maar was
helaas ook niet bij machten om er
alsnog een driepunter uit te slepen.
Volgende week brengt Reuver
een bezoek aan sportpark de
Roode Egge.
Tekst: Juul vd Beuken

Olympia wint
van sterk Accretos
Met 1-3 won VC Olympia 1 uit Panningen op zaterdag 10 oktober
van een veel sterker Accretos HS1.
Waar Olympia in de voorbereiding
een vrij gemakkelijke overwinning
had tegen het team van Accretos,
ging de wedstrijd van zaterdag
toch een stuk minder soepel. De
eerste set begonnen de Olympiaheren zeer sterk met een goede
servicedruk, pass en afmakers, en
hierdoor werd deze set ook gemak
kelijk gewonnen met een eind
stand van 25-18. De tweede set
begon Olympia weer zeer sterk en
bleef hetzelfde niveau vasthou
den als in de eerste set, waardoor
ook de tweede set vrij gemakkelijk
gewonnen kon worden met een
stand van 25-18. In de derde set
begonnen de mannen van Accretos
zeer goed in hun eigen spel te

komen waardoor het voor Olympia
nog lastig gemaakt werd om deze
set binnen te slepen. Uiteindelijk
werd er door een goede comeback
en een stevige servedruk toch nog
een set binnen gehaald met een
eindstand van 26-24.
Helaas bleven de heren van
Accretos steeds beter presteren
waar het bij Olympia iets minder
werd in de vierde set, hierdoor
resulteerde het toch in een ver
loren set voor Olympia met een
eindstand van 22-25 voor Accretos.
Hiermee werd de wedstrijd afgeslo
ten met een eindstand van 3-1 voor
de heren van Olympia.
Tekst: Pieter Selen

Geen stunt voor Egchel
tegen koploper
Egchel heeft niet voor een stunt gezorgd door koploper Nieuw
Woensel op een nederlaag te trakteren zondag 11 oktober. Het
werd 1-3 voor de bezoekers uit Eindhoven. Egchel miste een viertal
basisspelers maar de vervangers voldeden prima aan hun taak
zodat de lijstaanvoerder de punten bepaald niet cadeau kreeg.
Scheidsrechter Geert van der Zanden
moest een uurtje vanuit Uden rijden
om deze wedstrijd in goede banen
te leiden en hij deed dat met verve.
Het was een troosteloze aanblik
op sportpark de Wietel (geen toe
schouwers aanwezig) maar de start
van het duel was veelbelovend. Al
na 2 minuten opende Frank Gielen
de score voor Egchel op aangeven
van Paul Ververgaert, 1-0. Echter
een minuut later was de stand al
weer gelijk door een treffer van
Max Brockbernd, 1-1. Zes minuten
daarna kwam Nieuw Woensel op
voorsprong na een vlotte aanval, 1-2
door Louange Kinsungila. De gas
ten hadden weliswaar het betere
van het spel, de thuisclub compen
seerde dit met veel inzet en strijd.
Paul Ververgaert kreeg na een half
uur dé kans op 2-2 maar faalde oog

in oog met doelman Bart Sieben.
In plaats van 2-2 werd het na 35
minuten 1-3 door Frank Hiemstra:
een corner kon Egchel keeper Bjorn
Oomen in eerste instantie nog
pareren maar in de rebound was
hij kansloos. Na de rust was Nieuw
Woensel over het algemeen de
betere ploeg maar Egchel wist zich
prima te weren. Er kwamen nog wel
wat kansen over en weer, echt grote
kansen bleven uit zodat de stand
bij rust, 1-3, ook de eindstand werd.
De koploper verstevigde de eerste
plaats in de stand, Egchel kon met
opgeheven hoofd het veld verla
ten en zich opmaken voor volgende
week. Crescentia uit Tungelroy komt
op bezoek.

Over ARCO

ARCO is een internationale speler
op het gebied van procesoptimalisatie.
We ontwikkelen, bouwen en
installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren.
Ons doel is om installaties betrouwbaarder,
efficiënter en effectiever te maken.
ARCO is actief in verschillende branches
namelijk: Agri & Food, Recycling & Bulk en
Supply Chain & Internal Logistics. We bieden
de kleinere standaardoplossingen, maar
verzorgen ook grote turnkey projecten
die geheel op maat gemaakt worden

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar
automatiserings oplossingen en
de toegenomen schaalgrote van
projecten groeit ARCO. Om de
productiecapaciteit uit te breiden nam
ARCO drie jaar geleden een nieuw pand
met extra productieruimte in gebruik.
Vanwege uitbreiding van de afdelingen
sales, engineering en productie zijn wij op
zoek naar nieuwe collega’s.

Sales engineer

m/v

Als Sales engineer bedenk en ontwerp je samen met de Accountmanager oplossingen
voor de klant en bied je deze oplossingen aan in de vorm van een lay-out met offerte.
In deze rol maak je onderdeel uit van een enthousiast salesteam met 9 Sales engineers
en Accountmanagers.

Software engineer

m/v

Als Software engineer bij ARCO werk je mee aan het verbeteren van bedrijfsprocessen
bij onze klanten. Je ontwerpt en programmeert industriële besturingssoftware
(PLC, HMI) voor machines en productielijnen. Het is een flexibele en uitdagende functie
met gezellige collega’s.

Montageleider

m/v

Als Montageleider bij ARCO ben je verantwoordelijk voor een juist verloop van montageen installatiewerkzaamheden van onze producten op locatie bij de klant. Je hebt een
uitdagende en afwisselende functie, waarbij je veel tijd doorbrengt bij onze klanten. In deze
functie beheer je meerdere projecten tegelijk.

Elektromonteur

m/v

Als Elektromonteur ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het goed
functioneren van het elektrisch gedeelte van de machines en productielijnen. Deze worden
veelal in teamverband geassembleerd en vervolgens op locatie bij de klant gemonteerd
en geïnstalleerd.

Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300

Direct solliciteren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Tekst: Egchel 1

naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group
telt 130 medewerkers.

bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kampioenen bij Eventing
Twee Meijelse amazones wisten de titel van Limburgs Kampioen te behalen tijdens het Limburgs
Kampioenschap voor pony’s op zondag 11 oktober in Ysselsteyn.

Kom kijken naar onze
tegel- en sanitaircollectie
met aantrekkelijke kortingen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR
VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40 M 06 27 33 59 79 WWW.VERKOO.NL

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Kampioen Isa Snijkers met Daylight

VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE BADKAMER

He
begorft is
nnen
h aa l
Sun s de
ho
in h u wer
is

Jette Staaks van ponyclub De Cowboys
uit Maasbree mocht zich in twee
klassen bewijzen. Met haar pony
Hudge mag ze zich nu Limburgs
Kampioen noemen in de klasse
M. Met haar jongste telg Kitalpha
behaalde ze een derde prijs in

het Kampioenschap klasse L.
Isa Snijkers van PSV De Cavaliers
uit Helden wist de titel Limburgs
Kampioen op haar naam te schrijven
in de klasse DE-B met haar pony
Daylight. In de klasse DE-L behaalde
Nikki Hanssen, ook van de Caveliers,

een tweede prijs en mocht zich
reserverkampioen noemen met
Mutsaards Pascha. In deze klasse was
een derde prijs voor Damaè Hanssen
met Up Winds Byoutie.

Slechts één punt
Openingstijden:
ma gesloten
di-vr 09.30 tot 17.30 uur
za 09.30 tot 15.00 uur

GROTESTRAAT 28 VIERLINGSBEEK • WWW.SFEERBADKAMER.NL • 0478 - 79 65 11

Geen winst voor Kesselse zijde
VC Kessel D1 speelde zaterdag 10 oktober uit tegen de Tigers (Hovoc D1). De Kesselse dames begonnen met een
enorme vechtlust en vol goede moed aan de wedstrijd. Het was een wedstrijd zonder winst aan Kesselse zijde,
maar wel met een goed scheidsrechtersduo.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Baarlo rondom Bong
Baarlo rondom Albert Neuhuysstraat

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

De eerste set ging gelijk op, aan
beide kanten werden mooie punten
gescoord, maar helaas trokken de
Tigers aan het langste eind (2426). De tweede set begon Kessel
meteen met een flinke achterstand,
met name door een groot aantal
persoonlijke fouten. Gelukkig wisten
de dames zich te herpakken en werd

er met name goed verdedigd. De
ene na de andere onmogelijke bal
werd van de vloer gehaald. Kessel
is deze set letterlijk en figuurlijk
‘diep door het stof gegaan’, maar
helaas mocht dit niet resulteren in
set winst (17-25). In set 3 was Kessel
overduidelijk de baas van het veld.
Er werd een degelijk spel gespeeld,

gevochten en plezier gemaakt (258). Helaas konden de Kesselse dames
dit niet voortzetten in de laatste set
(18-25). Slechts één puntje werd
meegenomen naar (1-3).

Tekst: VC Kessel
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Wandelen en werken met IVN
IVN Helden en omstreken organiseert op zondag 18 oktober een
wandeling in het Vlakbroek. Op dinsdag 20 oktober zet IVN de jeugd aan
het werk.
De laatste van de vierseizoenenwan
delingen van IVN Helden e.o. in het
Vlakbroek in Koningslust vindt zondag
18 oktober plaats. Het Vlakbroek is twin
tig jaar geleden mede met hulp van
IVN ingericht als natuurgebied. Het is
een nat gebied, zeker na de regen van
afgelopen tijd. Wie mee wil doen doet
er verstandig aan goed schoeisel te dra
gen. Ook een verrekijker komt van pas
in dit vogelrijke gebied. De wandelaars
vertrekken op zondag 18 oktober om
08.45 uur bij het IVN-gebouw in Helden
en om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij de kerk in Koningslust. In verband
met de coronamaatregelen is het aantal
deelnemers beperkt. Opgave is noodza
kelijk en kan via pr@ivnhelden.nl

Natuurwerkdag kinderen
Zoals op elke dinsdag in de herfstva
kantie organiseert de jeugdwerkgroep
ook dit jaar weer een natuurwerkdag
voor alle kinderen van de basisscho
len. Dit jaar mogen ze bomen zagen,
hutten bouwen, paddenstoelen zoeken
en met zoekkaarten de namen ont
dekken. Jonge kinderen gaan bosma
terialen zoeken die wel, of juist niet,
iets met elkaar te maken hebben.
IVN zorgt voor warme chocomel en
koffie of thee voor de volwassenen.
Deelnemers nemen zelf een lunch
pakketje mee. Klokslag 10.00 wordt
instructie gegeven over veilig werken.
Kinderen die deze instructie gevolgd
hebben krijgen daarna een helm,

handschoenen en gereedschap. Wie te
laat komt kan niet meer deelnemen
omdat de instructie gemist is.
Met heel slecht weer zal het
niet doorgaan. Dan worden de
deelnemers gemaild. Vanwege de

coronamaatregelen mogen er slechts
veertig kinderen en volwassenen
deelnemen. Aanmelden is daarom
verplicht via jeugdwerkgroep@
ivnhelden.nl Vermeld daarbij
ook de leeftijd van de kinderen.

De natuurwerkdag op dinsdag
20 oktober duurt van 10.00 tot
14.00 uur en vindt plaats bij het IVNgebouw, Kloosterstraat 12 in Helden.

Bijen en armoede in de bieb
De Bibliotheek Maas en Peel is weer begonnen met de bijeenkomsten ‘Koffie met’. Jan Slaats komt vertellen over bijen en honingbijen, een paar dagen later komt Kim Leyssen praten Kidzz &
armoede.
‘Koffie met’ is een laagdrempelige
bijeenkomst waarbij de bibliotheek
haar klanten uitnodigt samen aan
tafel te gaan en onder het genot
van een kop koffie in gesprek te
gaan met een gast.
Op zaterdag 17 oktober om
10.30 uur komt Jan Slaats naar de
bibliotheek in Meijel om te pra
ten over Bijen en honingbijen.

Op maandagavond 19 oktober om
18.30 komt Kim Leyssen op de kof
fie en gaat met gasten in gesprek
over het project Kidzz en Armoede
van het Mafcentrum. In verband
met een maximum aantal deel
nemers wordt iedereen die in de
bibliotheek op de koffie wil komen
verzocht zich aan te melden via
www.debibliotheekmaasenpeel.nl

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltmedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 043179

Bij een boomkwekerij werk je in het voorjaar, zomer en de herfstperiode buiten.
In de winter ga je in de loods aan de slag. Daar worden bomen verzendklaar
gemaakt en nieuw plantgoed gesnoeid.

Magazijnmedewerker (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 042947

Je boerenverstand gebruiken; spreekt dat jou aan? Om het huidige team uit te breiden
zijn we op zoek naar een magazijnmedewerker die graag de handen uit de mouwen
steekt.

Teeltmedewerker (fulltime)
Regio Panningen | Vac. Nr. P 043397

In deze functie ga je in een klein team (5 vaste medewerkers en oproepkrachten) aan
de slag met afwisselende werkzaamheden in de teelt.

Operator mengerij (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P 043167

Jubilarissen Koninklijke
Harmonie Concordia
Bestuurslid Kevin van Dam heeft woensdag 7 oktober namens het
bestuur en alle leden van de Koninklijke Harmonie Concordia in
Panningen de insignes met daarbij behorende oorkonde uitgereikt
aan de jubilarissen. Leon Kessels is namelijk veertig jaar lid,
Hay Kranen vijftig jaar en Piet Kranen zestig jaar.

Je staat aan de basis van het maken van kwalitatief hoogwaardig diervoer. In deze
uitdagende functie ben je verantwoordelijk voor het mengen van de grondstoffen
en het bedienen van meerdere productielijnen.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl
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Week van de armoede
Deze week is het de Week van de armoede. Om extra aandacht aan dit thema te geven heeft het platform Maatschappij Armoedevrij Peel en Maas deze
uitgave voor u gemaakt. Het platform is een samenwerking van tien partijen die zich inzetten voor een armoedevrij Peel en Maas.
Deze partijen zijn: Project Kidzz en Armoede, Stichting Voedselbank Peel en Maas, Stichting Kledingbank Limburg, Stichting Leergeld Peel en Maas,
Jeugdfonds Sport en Cultuur, Speelgoedbank Peel en Maas, Stichting De Brug, De Wegwijzer, Wonen Limburg en Gemeente Peel en Maas.

Wat hebben we bereikt?

De afgelopen jaren hebben steeds meer
inwoners, van jong tot oud, de leden van
het platform weten te vinden. Aan de
ene kant is dat niet iets om trots op te
zijn, want het geeft aan dat er nog steeds
sprake is van armoede in onze gemeente.
Aan de andere kant is het wel een teken
dat we als gemeenschap bereid en in
staat zijn om mensen die het moeilijk
hebben een helpende hand toe te steken.
En daar mogen we best trots op zijn.

En toen kwam Corona!

Door de coronacrisis en de financiële
crisis die daarop volgt, ontstaat een
nieuwe groep mensen die met armoede
te maken krijgt. Mensen die tot de crisis
prima in staat waren het financieel te
redden, kunnen dan ineens niet meer. Ze
mogen bijvoorbeeld hun werk niet meer
uitvoeren als gevolg van de opgelegde
corona-maatregelen of hebben hun
baan verloren. Hoe langer deze
maatregelen duren, hoe
moeilijker

het voor hen wordt. Ze kunnen soms niet
meer alle rekeningen betalen. Hierdoor
ontstaan schulden en armoede.

armoede, het overkomt je.
Ook in Peel en Maas zijn huishoudens die
niet of nauwelijks kunnen rondkomen van
hun inkomen. De kans is dus groot dat ook
En natuurlijk staan de leden van het
iemand in uw omgeving deze problemen
platform klaar om hulp te bieden voor deze heeft. Een collega, een vriend, een
mensen. Het enige dat wij nodig hebben
familielid, een studiegenoot. Misschien wel
om te helpen, is de vraag om hulp zelf.
de buurvrouw die u dagelijks groet.

Zijn we nu klaar?

Nee, de coronacrisis heeft de noodzaak
om te helpen alleen maar verstrekt.
Eén op de 5 huishoudens in Nederland
had tot 2020 al geldproblemen of
betalingsachterstanden. In 2020 neemt dit
aantal toe als gevolg van de coronacrisis.

Toegeven dat men een
probleem heeft

Het is belangrijk dat mensen zo snel
mogelijk hulp krijgen bij hun geldzorgen.
De eerste stap naar een oplossing is:
toegeven dat men een probleem heeft.
Dat is belangrijk. Want zo kan iemand met
geldproblemen in contact komen met de
juiste instanties. Maar dit vraagt om moed
en lef van degene die geldproblemen
heeft en van mensen in zijn omgeving.
Als familie, vriend of kennis kunt u daarbij
helpen. Ook het sociale netwerk kan vaak
meer doen en is meer bereid om te helpen,
dan men denkt.

Mensen in armoede zijn vaak heel creatief
en vindingrijk met middelen en contacten
die ze hebben. Ze staan klaar voor de
ander, zoals ze graag willen dat de ander
voor hen klaar staat. Ook hebben ze
vaak een groot doorzettingsvermogen!
Toch kan armoede een grote impact
hebben op het gevoel van eigenwaarde.
Het veroorzaakt bij veel mensen een
Hoe komt u erachter
gevoel van schaamte, waardoor ze zich
of iemand anders
terugtrekken. Wij weten zeker dat geldproblemen heeft?
dit niet nodig is want
Vaak is er sprake van een grote
niemand kiest gebeurtenis, met grote financiële gevolgen.
voor Een scheiding, een onverwacht ontslag,
ziekte, arbeidsongeschiktheid. Denk ook
aan het overlijden van de partner.
Welke dingen kunnen u
opvallen? Een paar
voorbeelden:
• Een stapel
ongeopende
post
•
Hij komt niet
meer naar
feestjes of sociale
activiteiten
•
Ze hebben
geen geld voor
cadeautjes of
schoolreisjes
• De koelkast is
nauwelijks gevuld
•
Zij wil uw telefoon lenen
omdat ze haar mobiel is
'vergeten’

En nu?

Het platform Maatschappij
Armoedevrij Peel en Maas blijft
doorgaan op de ingeslagen weg en
roept iedereen die (financiële) steun
kan gebruiken op, zich te melden bij de
WegWijzer. Vragen kost niets, maar kan
wel een positief verschil maken voor de
(financiële) toekomst.

•
•

Hij draagt steeds dezelfde kleding
De kinderen blijken geen
schoolspullen te hebben.

Het is soms lastig om je te verplaatsen in
de situatie van een ander. Mensen met
geldzorgen leven vaak bij de dag. Ze doen
dingen die, van een afstand bekeken,
onverstandig lijken. Trek niet te snel
conclusies. Ga niet alleen uit van uw eigen
waarden, normen en belevingswereld.
Luister en vraag wat de ander beweegt.

‘Kom je eruit?’

‘Kom jij eruit?’ is een eenvoudige vraag,
waarmee u het gesprek kunt beginnen. U
kunt in het gesprek rekening houden met
het volgende:
Luister eerst, zonder oordeel, en vraag
wat er is
Vertel wat u is opgevallen. Vraag of iemand
hulp zou willen. Probeer niet te oordelen.
Wil de ander niet antwoorden, dan is dat
ook een antwoord. Geef niet zomaar op.
Iedereen heeft behoefte aan contact en
een luisterend oor.
Moedig aan om eerlijk te zijn over de
situatie
Niemand praat makkelijk over zijn
geldzorgen. Je weet immers nooit hoe
een ander hierop reageert. Maar openheid
kweekt begrip. Wees daarom zelf eerlijk,
open en kwetsbaar over uw zorgen. Dat
opent de deur voor de ander.
Verwijs door en bied uw hulp aan
In Peel en Maas kunnen de leden van
het platform helpen. Weet u niet bij
welke organisatie u moet zijn? Neem dan
contact op met de WegWijzer. Zij helpen
met vragen over onder andere inkomen,
werk, wonen, inburgering, financiën,
vrijwilligerswerk, belastingzaken etc. Ook
kunnen zij helpen met het aanvragen van
een uitkering of u in contact brengen met
een van de leden van het platform.
Soms willen mensen zelf liever geen
contact opnemen. U kunt aanbieden
dat u dat doet, en informeren naar de
hulpmogelijkheden.

Contact via De WegWijzer

Inloopspreekuur: op maandag tot
en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
en elke 1e maandag van de maand
van 17.00 tot 19.00 uur in het Huis van
de Gemeente, Wilhelminaplein 1 –
Panningen
Mail: wegwijzer@vorkmeer.nl
Telefoon: 077 - 308 25 65
Website: www.vorkmeer.nl/contact/
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Kerkberichten
Vincentiusparochies

Parochie Beringe

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten

Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum
in Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten

Zaterdag 17 oktober

Zaterdag 17 oktober
H. Mis 17.30 uur

Zondag 18 oktober

H.Mis 19.00 uur t.i.v. Uit dankbaarheid
Aanmelden: Vanwege de maatregel
van de Overheid van max 30
kerkgangers vw Corona kan men zich
aanmelden voor de viering middels
een af te halen formulier in de entree
van de kerk vanaf de maandag
voorafgaand.

H. Mis 09.30 uur
t.i.v. Jo Vorstermans

Parochie Helden

Misintenties
NL21RABO 0141939583
Coronamaatregelen
ATTENTIE! Er zijn nieuwe maat- Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagoch
regelen van de regering vw het
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
coronavirus. Het aantal kerkgangers is officieel weer terugge- tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
bracht naar 30. Erg jammer. We
Spreekuur
kunnen dus helaas voor de
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
komende tijd geen misintenties
in de sacristie.
aannemen waar veel mensen
Kerkdiensten
voor komen. Voor de weekend-

vieringen kunt u zich weer
telefonisch aanmelden of briefjes uit het portaal meenemen,
zoals bij de 1ste golf! Kijkt u bij
de kerkberichten van uw parochie naar wat daar als aanwijzing staat, zoals aanmeldbriefjes
of telefonische aanmelding.
Staat daar niets vermeld, dan
wordt aangenomen dat het
aantal kerkgangers wel onder de
30 zal blijven. En verder: blijf
natuurlijk thuis als u ziekteverschijnselen hebt. In de kerk: houd
vooral de 1 ½ meter afstand en
ontsmet uw handen. Een mondkapje wordt ons dringend aanbevolen. Volg de aanwijzingen ter
plaatse. De collecte gebeurt
coronaproof via klingelbuul of
mandje achterin. We houden vol
en blijven optimistisch! Blijft u
liever thuis: de zondagse H. Mis
op TV is op NPO2 om 10.00 uur.
Met om 09.45 uur het Geloofs
gesprek. Blijf gezond!

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten:
Zondag 18 oktober
H. Mis: 11.00 uur, Lector: Mevr.
Elly Gooren, Jaardienst Corrie
van den Beuken-Boots. Voor de
intenties van de Mariakapel op het
kerkhof.
Mededelingen
Overleden
Tiny Peeters-Smets, Akelei 17, 90
jaar.
Bijzondere diensten
rond Allerheiligen en Kerstmis
Zondag 1 november
15.30 uur: Allerzielenlof
Donderdag 24 december
22.30 uur: Nachtmis
Vrijdag 25 december
11.00 uur: Hoogmis

Woensdag 21 oktober
H. Mis 09.00 uur
(grote kerk, zij-altaar St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten

Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten

Zondag 18 oktober

H. Mis 11.00 uur t.i.v. Grada DorssersSmets (b.g.v. verj.) en voor Piet
Dorssers, Jac Gommans ( b.g.v. verj.),
To Rambags-Janssen (b.g.v. verj.)

H. Mis 10.00 uur – t.i.v. Thei Stals en
schoonzoon Jan.
Aanmelden: Vanwege de maatregel
van de Overheid van max 30
kerkgangers vw Corona kan men zich
telefonisch aanmelden bij de pastoor
06-21202118 / 077 3071488 in de
week voorafgaand.

Parochie Grashoek

Parochie Koningslust

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

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

Donderdag 31 december
18.00 uur: Oudejaarsviering

Parochie Baarlo

Zondag 18 oktober
Geen H. Mis

Zondag 25 oktober

Parochie Kessel
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 17 oktober
19.15 uur H. Mis. Voor de parochie.
Mededelingen
• De bestelde H.Missen die v.w. het
corona-virus niet zijn door gegaan,
kunnen opnieuw gemeld worden,
welke datum de familie wenst.
• Viering van Allerheiligen en
Allerzielen wordt gehouden, op
zondag 8 november om 13.30 uur.
• Vanwege het virus wordt dit jaar
geen rozenkrans gebeden in
oktober.
• Voor de pastorale zorg kunt u
terecht bij (voorlopig waarnemend)
administrator deken E. Smeets in
Venray 0478.550740, of kapelaan H.
te Boekhorst (zie parochie Baarlo)
• Ziekenzalving: 06 55 40 80 23

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 18 oktober
09.30 uur H. Mis.
Voor het welzijn van alle parochianen.
Vrijdag 23 oktober
18.30 uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
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 opnieuw opgeven,
die vanaf 15 maart, de periode dat
er geen H. Mis was zijn vervallen.

Te huur/te koop gezocht:

Wij ontzorgen u!
Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

Landbouwgrond
Meerjarige huur, goede huurpijs.

Zaterdag 24 oktober
Geen H. Mis

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14
077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten

Zaterdag 17 oktober

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 18 oktober

H. Mis 19.00 uur t.i.v. Henriëtte
Haffmans (1e jaardienst); Bér
Sillekens en Door Sillekens-Pubben
en overl. fam.

Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de grote kerk

www.vincentiusparochies.nl

H. Mis 11.00 uur.
Max. 30 aanwezigen.
AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
Verkrijgbaar vanaf: ma. 12 oktober,
bij prikbord ingang kerk.

Maandag 19 oktober
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling bij
binnenkomst.

Dinsdag 20 oktober
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen
komst.

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

Donderdag 22 oktober
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst.

• In de maand oktober is er
elke vrijdagavond om 18.30
uur rozenkransgebed in de St.
Annakapel.
• Zondag 1 november vieren we
Allerheiligen/Allerzielen.
• De Allerzielendienst is
zondagmiddag om 13.30 uur.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 17 oktober
18.00 uur H. Mis. Jaardienst Piet
Geraets en Gertruda GeraetsTimmermans, Jan Geraets, Sjaak
Geraets. Jaardienst Wiel Vossen.
Jaardienst Nelke Smeets en Servi
Michels-Smeets, Sjaak Janssen,
Annie Niessen.
Mededeling
• De Allerzielenviering vindt plaats
op Maandag 2 nov om 19.00 uur,
tevens zegening van de graven.
Denk a.u.b. aan 1,5 meter afstand.

Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

• 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
Verhaag, de vervangende
Kapelaan H. 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.

Administrator (pastoor)
E. Smeets (Voorlopig waarnemend)
0478 55 07 40
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

actieactieactie
Strakke benen/buik
12 behandelingen van 40 minuten
van € 80,- voor

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

Contact: 06 25104001
COSMETISCH CENTRUM HORST

Industiestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01
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Jij maakt ‘m super

Opgelet!

Wij zoeken
supertalenten!
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medewerkers!

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor
onze vestiging van Superkeukens in Horst
zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij
zoeken ervaren/leerling verkopers en
back-office medewerkers. Word jij onze
nieuwe super collega? Bezoek vandaag
nog onze vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren!

www.werkenbijimg.nl
Breitner

Opvallende maar toch rustige keuken door de
combinatie van een licht eiken houtstructuur
en zwarte elementen zoals de apparatuur,
greeplijst en accessoires.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van
Etna, Pelgrim en

6.199,-

Airforce

compleet met
apparatuur

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

