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Peel en Maas

Dagbesteding mag weer
De dagbesteding voor ouderen is bij Dorpsontmoeting De Engelbewaarder in Baarlo weer van start gegaan nadat premier Rutte aangaf dat dagbesteding zoveel mogelijk moet
doorgaan. Dinsdag 24 november stond in Baarlo een knutselmiddag op het programma. Het schenken van koffie en thee is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan,
maar ondanks dat vermaakten de dames zich uitstekend. / Beeld: Jac Willekens

Geen effect op Natura 2000-gebieden

Biomassacentrale in Egchel krijgt natuurvergunning van provincie
De biomassacentrale van Wijnen Square Crops in Egchel heeft van provincie Limburg een vergunning
gekregen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee is het bijna officieel dat de centrale mag
gaan draaien.
Volgens provincie Limburg heeft de
komst van de biomassacentrale in
Egchel geen negatief effect op de
omliggende Nederlandse, Belgische
en Duitse Natura 2000-gebieden.
Daarnaast blijkt volgens de provin
cie dat er als gevolg van de voorge
nomen activiteit geen andere, niet
aan stikstofdepositie gerelateerde,
negatieve effecten zoals geluid, tril
lingen, licht, grondwaterstands- en/
of grondwaterkwaliteit veranderin
gen te verwachten zijn.
Pieter Wijnen, eigenaar van Wijnen

Square Crops, stelt blij te zijn
met het besluit van de provin
cie. “We moeten van de overheid
van het gas af en dus fossiele CO2
verminderen. Dat hebben we met
twee handen beetgepakt, maar het
is een lange weg geweest.”
Dat heeft er mee te maken dat er
enige tijd geen wetgeving rondom
de uitstoot van stikstof is geweest
door de uitspraak van de Raad van
State rondom Programma Aanpak
Stikstof (PAS). Op 25 septem
ber 2019 heeft een adviescollege

toegelicht hoe de vergunningver
lening weer op gang kan komen
en welke maatregelen op korte
termijn getroffen kunnen worden.
Nu het PAS niet meer gebruikt
kan worden, moet teruggevallen
worden op de instrumenten die
voor nu resteren. Wijnen: “Ik voel
me niet fout, dat is de overheid.
Duizenden bedrijven zaten of zit
ten nog in hetzelfde schuitje als
wij, omdat er geen wetgeving
was. Het is jammer dat het zo lang
heeft geduurd. Ik ben blij dat er

nu duidelijkheid is en dat we ver
der kunnen. Ik heb er een goed
gevoel over.”

Geuroverlast
Nadat in november 2019 de plan
nen van Wijnen bekend werden
gemaakt, ontstond de werkgroep
Leefbaar Peel en Maas die het
project een halt wilde toeroe
pen. Via een inspraakprocedure
is de groep met de wethouder in
gesprek gekomen. Ontevreden met
het antwoord van de wethouder
heeft de bewonersgroep daarna
de bezwarencommissie gevraagd
een oordeel te geven over de te
verwachten nadelige gezond

heidseffecten van de centrale.
“Deze hoorcommissie heeft aan
het college om een geuronderzoek
gevraagd rondom de toen nog niet
werkende centrale. De tweehon
derd arbeidsmigranten, die direct
naast de centrale wonen, zijn
daarbij voor het gemak vergeten”,
laat Ted van Rijn van de werkgroep
weten. “Volgens dat rapport was
er nauwelijks kans op geurover
last. Toen de centrale op 8 septem
ber werd getest, bleek dat toch
anders. De stank was meerdere
keren tot in de Veldstraat in Helden
te ruiken.”
Lees verder op pagina 02
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Biomassacentrale in Egchel krijgt natuurvergunning
van provincie
Werkgroep Leefbaar Peel en Maas
vreest voor een achteruitgang van
de luchtkwaliteit door de biomas
sacentrale. Volgens de werkgroep
komt er bij de centrale fijnstof, stik
stof en andere gassen vrij die gezond
heidsrisico’s met zich meebrengen.
Omdat deze biomassacentrale tegen
de woonwijk De Riet ligt, vrezen de
omwonenden dat de klachten gaan
toenemen. Van Rijn: “Het onveilige
gevoel nam toe toen onderzoeken uit
wezen dat corona zich prettiger voelt
in een vervuilde omgeving. Meldingen
van overlast hebben we doorgege
ven aan de gemeente of provincie,
maar die zijn niet serieus behandeld

en vaker helemaal niet. Is het de toe
komst van alle bewoners rondom de
centrale dat we ramen en deuren moe
ten dichthouden, ook ‘s nachts, en niet
meer in de tuin kunnen zitten?”
Volgens Wijnen is de eerste gedachte
van omwonenden dat bij de komst van
een biomassacentrale er meer stik
stofuitstoot ontstaat. “Dat begrijp ik
wel, maar dat is niet zo. Het is voor de
mensen qua beeldvorming lastig te
begrijpen. Ten opzichte van ons bedrijf
in 1994, ontstaat er nu met de cen
trale geen stijging van stikstofuitstoot.
We gaan zelfs in vergelijking met de
afgelopen jaren de helft verminderen
door de biomassacentrale”, legt Wijnen

uit. “Op uurbasis komt bij één open
haard ongeveer eenzelfde hoeveelheid
fijnstof vrij als per uur bij onze hele
centrale, dat komt door meerdere fil
tertechnieken die we toepassen.”
Van Rijn van de werkgroep geeft aan
dat er één lichtpuntje is in het advies
van de hoorcommissie aan het col
lege. “Zij gaf het college het advies de
zorgen van bewonersgroepen serieus
te nemen en de Behoorlijkheidswijzer
van de Nationale Ombudsman open te
slaan. Met die goede raad wachten wij
op een uitnodiging om de problemen
serieus te bespreken.” Wijnen geeft
aan het gesprek met tegenstanders
ook aan te willen gaan. “Ik zou graag

de tegenstanders uitleg willen geven
over de biomassacentrale en hoe wij
werken, maar niet iedereen staat open
voor communicatie.”

In bezwaar
Het besluit van de provincie ligt zes
weken ter inzage. Het is mogelijk een
zienswijze in te dienen. Werkgroep
Leefbaar Peel en Maas geeft aan zich
hierover te beraden. Ze heeft contact
met milieuactivist Johan Vollenbroek
van milieuorganisatie MOB die
bezwaar gaat aantekenen. Diny Beeks
van de werkgroep: “We vinden het
natuurlijk jammer dat de natuurver
gunning vergeven is, maar we kun

nen er waarschijnlijk weinig aan doen.
Blijkbaar is de gezondheid van de
burgers niet belangrijk. We beraden
ons nog over het indienen van een
zienswijze, het is echter de vraag of
we belanghebbenden zijn bij natuur
vergunningen. Maar we willen bij de
provincie de vraag neerleggen of zij
iets voor ons en voor onze gezond
heid kan betekenen en of de provincie
zich sterk wil maken voor het verbie
den van biomassacentrales in Limburg
zoals Gelderland blijkbaar besloten
heeft.”

Tekst: Jeanine Hendriks

‘Duurzaamheidsagenda zonder visie’
Na een jaar lijkt de Duurzaamheidagenda dan toch op goedkeuring van de gemeenteraad van Peel en Maas te
mogen rekenen. Wil het betekenis krijgen, dan dient het een concrete invulling te krijgen, vinden betrokkenen.
Voor een vierde keer mag de gemeen in de Duurzaamheidagenda, “kunnen
alleen worden gebruikt tot in totaal
teraad in december stemmen over de
60 hectare én onder strikte voorwaar
Duurzaamheidsagenda. Eigenlijk was
de raad het er al zo goed als over eens, den: bij windmolens, op kassen, of op
bouwvlakken van gesloopte stallen.”
heikel punt waren alleen de zonnepa
VVD-raadslid Teun Heldens vreest dat
nelen op kassen. Zonnepanelen krij
hiermee de deur wordt opengezet voor
gen ruim baan, vooral op daken en
gevels, maar ook op terrein in bebouwd de legalisatie van constructies als de
zonnepanelenkas in Meijel. Met een
gebied. “Agrarische gronden”, zo staat
tekstuele aanpassing zou dit uitgeslo
ten zijn, meent wethouder Sanders,
waarmee de stemming wordt doorge
schoven naar de raadsvergadering in
december.

Colofon
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Niets concreet
Tiny Valckx van Lokaal Peel en Maas

vindt de Duurzaamheidsagenda eigen
lijk veel te mager. “Het is prima dat
ze is goedgekeurd, maar nu moet er
wel inhoud aan gegeven worden.
Het heeft nu geen enkele diepgang.”
Het stoort haar dat er niets concreet is,
terwijl er minstens vijftien duurzaam
heidsinitiatieven op stapel liggen.
Van zonnepanelen en windmolens tot
warmtetransitie. “Wij vinden dat die
initiatieven op een rijtje gezet moe
ten worden en dat er eindelijk keuzes
gemaakt moeten worden.”
Ton Hanssen van Peel Energie weet
niet of hij er tevreden mee moet zijn.
“Het document straalt geen enkele
visie uit.” Het valt hem ook tegen dat
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Ecovat
In Peel en Maas komt het daar vol
gend jaar ook niet van, verwacht hij.
“Wie een windpark wil ontwikkelen
kan volgend jaar de vergunningaan
vraag indienen. Voor deze gebouwd
kan worden zijn we een jaar verder.
Gaat het om zonneparken dan kan een
tender worden ingediend voor één

park. Dat moet dan worden geëvalu
eerd. Dus heel misschien komt er vol
gend jaar één zonnepark.”
Eén toezegging heeft wethouder
Sanders al gedaan: Ecovat. Een groot
vat water dat onder de grond warmte
uit de zomer opslaat voor de winter
en koude uit de winter voor de zomer.
Maar voor dat gebouwd kan worden
moet er nog veel meer water door de
Maas, meent Hanssen. “Eerst moet er
een goed onderbouwd plan worden
ingediend en dan kunnen we subsi
die aanvragen. Voor 750 woningen
moeten er dan leidingen in de grond.
Alleen al de voorbereidingen zijn een
meerjarenplan.”

Tekst: Marc van der Sterren
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OP DE SCHOENENAFDELING

stakeholders zoals zijn Peel Energie er
niet in zijn betrokken.
In tegenstelling tot andere gemeentes
toont Peel en Maas nauwelijks ambi
tie, vindt hij. En dat wijt hij vooral aan
Wethouder Sanders. “In Horst bijvoor
beeld hebben ze een groene wethou
der. Daar zie je dat er enorm wordt
geïnvesteerd in windmolens en zon
neparken.”

29 NOVEMBER
KOOPZONDAG
VAN 13.00 UUR
TOT 17.00 UUR

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

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
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Nieuwe poort voor Lazaristenklooster
Het Lazaristenklooster in Panningen heeft sinds donderdag 12 november een nieuwe poort. De oude dichte
poort is vervangen door een nieuw open exemplaar.

Al in juni 2019 ontstond het idee om
de oude poort te vervangen door
een open spijlenpoort. De gedachte
daarachter was dat de kapel daardoor
meer zichtbaar zou worden en er zou
iets meer openheid ontstaan naar de
buitenwereld. Met name de Kepèlse
Initiatiefgroep was enthousiast, al
waren ook zorgen over de privacy van

de bewoners, waardoor het project
voor even op de lange baan werd
geschoven. Wijlen Vic Groetelaars
bedacht in december van dat jaar een
ontwerp gebaseerd op een ijzeren
kruis dat bevestigd was geweest aan
de voorgevel van het missiehuis en
naar beneden was gevallen. Dit sym
bool zou in de nieuwe poort ver

werkt kunnen worden. Dit ontwerp
werd uitgewerkt door WYArchitecten,
waarna Patrick Verheijen in maart de
opdracht kreeg om de poort te maken.
Deze werd op donderdag 12 november
geplaatst.

CDA’er Martijn van Helvert wil
ontheffing voor olifant Buba
Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) wil minister Carola
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een
ontheffing vragen om olifant Buba bij de circusfamilie Freiwald,
die momenteel in Beringe is gestrand, te houden. “Eerdere voorbeelden hebben aangetoond dat olifanten die na decennia worden
weggehaald bij hun ‘familie’ binnen enkele maanden sterven in
eenzaamheid”, aldus Van Helvert.
Doordat familie Freiwald de afge
lopen jaren hun olifant Buba moest
onderhouden, maar niet mocht
gebruiken voor commerciële doel
einden, en het circus gestrand is
vanwege de coronacrisis, teert
de familie Freiwald op hun enige
reserves. Om de situatie met
eigen ogen te zien, bracht Tweede
Kamerlid Martijn van Helvert op
maandag 16 november een bezoek
aan het circus.
Van Helvert vindt dat als je in
Nederland belasting en sociale las
ten betaalt, je ook coronahulp moet
krijgen. Hij vraagt dan ook om hulp
bij de gemeente Peel en Maas.
“Ik vraag de gemeente of zij een
uitzondering kunnen maken of kun
nen zoeken voor deze bijzondere
situatie in Beringe om te zorgen dat
er eten is voor de familie en voer
voor de beesten. Ik vraag de Kamer
van Koophandel of ze mee kun
nen denken naar mogelijkheden

om hulp te zoeken. Daarnaast zoek
ik met de familie uit hoe we het
onderhoud voor Buba anders
kunnen regelen. De kosten voor
de verwarmde tent, verwarmd
water en veel voer zijn wel hoog.
Misschien kan dat geregeld wor
den met een stichting. Dan is er
geld voor het levensonderhoud van
Buba en kan de olifant voor scholen
wel een rol spelen.”
Maar de belangrijkste vraag die
Van Helvert heeft, gaat richting
minister Schouten. Hij pleit voor
een ontheffing die het mogelijk
maakt om Buba bij de familie te
houden. Van Helvert: ‘’Buba trekt
vanaf jongs af aan met de fami
lie mee, daardoor kun je haar niet
meer bij andere olifanten in een
dierentuin zetten. Ook afzonderen
in een stal gaat niet, want oli
fanten zijn kuddedieren en Buba
beschouwt de familie Freiwald als
haar kudde.”

Beeld: Jac Willekens
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Commissie positief over
woningen Boschlaan Maasbree

“Mijn laatste groet is voor hen die mij in
mijn onvolmaaktheid kenden en mij lief hadden”

Marlies Steeghs-Rademakers

Door Janssen de Jong Projectontwikkeling BV is een bouwplan
ingediend voor de bouw van tien levensloopbestendige woningen
aan de Boschlaan te Maasbree. Tijdens de commissievergadering
op dinsdag 24 november uitten de raadsleden van gemeente Peel
en Maas zich positief over het initiatief.

echtgenote van

Marinus Steeghs †
Zij overleed, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken,
in de leeftijd van 80 jaar.
Familie Rademakers
Familie Steeghs
Venlo, 17 november 2020
Correspondentieadres: Familie Steeghs,
p/a Loosteeg 19a, 5981 NJ Panningen

Frits en Truus
Kesselmans-Jonker
3 december 2020
50 jaar getrouwd

De afscheidsdienst heeft
op 23 november plaatsgevonden.

Dankbetuiging

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Leo van Heugten
Uw medeleven heeft ons erg goed gedaan.

Boy Poulissen 80 jaar!
Proficiat van de kinderen
en kleinkinderen

Tonny van Heugten-Toonen
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Meijel, november 2020

50 jaar getrouwd

Langs deze weg wil ik u allen bedanken

Wim en Nellie
Aarts-Bukkems

voor uw steunbetuigingen na het

Van harte gefeliciteerd!

overlijden van mijn lieve man

Nol Peeters

Thea Peeters-Knapen
Kessel, november 2020

Wilhelm en Astrid
Anne , Pieter

Suzanne en Ruud
Teun en Rik, Jip, Lot

Meijel, 26 november 2020

Vier generaties

Het bouwplan is niet in over
eenstemming met het geldende
bestemmingsplan Kern Maasbree
en is voor advies voorgelegd
aan de Dorpsbouwmeester. De
Dorpsbouwmeester heeft hierover
een positief advies uitgebracht.
Dat geldt nu ook voor de commis
sieleden.
Fred Peeters van PvdA/GroenLinks
vroeg zich wel af om wat voor
soort woningen het gaat. “En in
welke prijscategorie? Zijn er ook
meerdere woningen in de sociale
huur te verwachten in dit gebied”,

vroeg hij zich af.
Volgens wethouder Rob Wanten
gaat het om levensloopbestendige
koopwoningen, maar wordt het
terrein ook uitgebreid met andere
woningen. “Het plan is dat er in
de toekomst nog vier extra wonin
gen gebouwd worden en er lopen
gespreken met de wooncorporatie
om vijftien huurwoningen daar te
plaatsen. Het gebied kan eventueel
verder ingevuld worden met vrije
kavels, ook kunnen we ruimte bie
den voor projecten.”

Gemeente investeert
24.500 euro in thuiswerken
Vrijwel alle ambtenaren, ongeveer driehonderd personeelsleden,
van gemeente Peel en Maas werken sinds de coronacrisis thuis. De
gemeente investeerde 24.500 euro om dit mogelijk te maken.
Het College van B&W van Venray
meldde vorige week in een brief
aan de gemeenteraad dat het thuis
werken beveiligingsrisico’s met zich
meedraagt. De gemeente inves
teerde daar 92.500 euro om werk
op afstand mogelijk te maken.
Gemeente Peel en Maas laat weten
dat zij al langer gewend is aan thuis
werken en er daardoor geen extra
beveiligingsrisico’s zijn ontstaan.
Met uitzondering van medewerkers
in de cruciale werkprocessen, zoals

de buitendienst, afvalinzameling,
het Klant Contact Centrum, toezicht
en handhaving, werkt vrijwel ieder
een thuis. De investering van 24.500
euro gaat voornamelijk uit naar lap
tops en extra monitors. Ook wordt
er geld bespaard door per 1 mei
geen reiskosten meer uit te betalen
voor woon-werkverkeer. De mede
werkers die tijdens de lockdown
toch naar het Huis van de Gemeente
en gemeentewerf moeten reizen,
krijgen dit nog wel.

Raadsleden stellen vragen over
herontwikkeling SIF-terrein
De erfpachter van het voormalige SIF-terrein in Panningen heeft het
plan opgepakt de locatie te herontwikkelen. De locatie zal gebruikt
worden als crematorium met een afscheidsruimte, evenementenlocatie, educatieruimte en bedrijfsruimte voor productie. Tijdens de
commissievergadering van dinsdag 24 november vroeg de VVD en
Lokaal Peel en Maas zich af hoe het zit met de verkeersveiligheid en
de uitstoot van gevaarlijke stoffen van het crematorium.

Vier generaties
Met een leeftijdsverschil van 83 jaar is op 3 oktober achterkleinkind Loïs Reijnders geboren. Moeder Lieke
Sijben (28, Panningen), oma Truus Sijben (60, Egchel) en overgrootmoeder Nel Delissen (83, Egchel) zijn
supertrots op de kleine Loïs.

Karin Jacobs van de VVD vroeg zich
af welke theatervoorstellingen zul
len plaatsvinden in het gebouw.
“Hoe zit het daarnaast met de
geluidsoverlast tijdens evenemen
ten?” Tiny Valckx van Lokaal Peel en
Maas wilde weten of de evenemen
ten geen concurrentie vormen voor
DOK6 in Panningen.
Volgens wethouder Paul Sanders
zal dat geen problemen geven. “In
eerste instantie wilde de initiatief
nemer grootschalige evenementen
in het gebouw laten plaatsvinden,
maar het plan is aangepast. Het gaat
nu om kleinschalige evenementen
die vergelijkbaar zijn met de activi
teiten die in de Fabriek in Maasbree
plaatsvonden. De behoefte aan die
evenementen zien wij wel.”
Ook werd de vraag gesteld of het
SIF-terrein een goede locatie is voor

een crematorium. “Hoe zit het met
de uitstoot van gevaarlijke stoffen
crematorium”, vroeg Jacobs. “En is
er nagedacht over een verkeerscir
culatieplan”, wilde Lokaal Peel en
Maas weten. De komst van een cre
matorium is volgens de wethouder
aan de regels getoetst en past bin
nen milieucategorieën die voor het
industrieterrein gelden. “Er komen
filters op de schoorsteen, waardoor
er geen gevaarlijke stoffen vrijko
men.” De verkeersveiligheid is een
punt, maar er ligt aan de voor- en
achterkant van het gebouw een
parkeerplaats, legde Sanders uit.
“Volgens de berekeningen van de
gemeente zijn er voldoende par
keerplaatsen en gaat het verkeer
niet voor overlast zorgen.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Mariaplein krijgt opfrisbeurt

Burobol presenteert nieuw model voor Mariaplein
Het Mariaplein in Helden is toe aan een opfrisbeurt, zo blijkt uit een
ruimtelijke analyse van de werkgroep Mariaplein. De Kesselseweg is
te breed, de kiosk wordt niet gebruikt en het voetpad aan de rand
van het plein is overbodig. Het is volgens de werkgroep de bedoeling
dat het plein een prettige plek wordt en dat het ook daadwerkelijk
een functie krijgt.
Burobol uit Den Bosch kreeg met al
deze uitgangspunten de opdracht
om een oplossing hiervoor te schet
sen. Het bedrijf schotelde vervolgens
drie modellen voor aan de werk
groep, aanliggende ondernemers,
de kerk en aanwonenden. Hierin zijn
onder andere voorstellen gedaan
om de snelheid uit de Kesselseweg
te halen door de weg te versmallen
en het plein en terras op dezelfde
hoogte te brengen. Daarnaast lagen
er enkele ideeën klaar om bijvoor
beeld de kiosk toegankelijker te
maken en de kerk ‘aan het plein’ te
leggen.

Ontmoeten en beleven
Van de drie modellen ‘actief’, ‘rus
tig’ en ‘ontmoeten en beleven’, is
uiteindelijk de keuze gevallen op
het model ‘ontmoeten en beleven’,
waarmee het accent van verkeers
ader naar een prettige verblijfs
ruimte moet veranderen. Voor extra
parkeerplaatsen en verbetering van

de verkeersroute wordt nog geke
ken of het gebied achter de kerk kan
worden meegenomen. Samen met
de werkgroep zal Burobol dit geko
zen model verder ontwikkelen.
“Het plein zoals het er nu uitziet, is
wel open en groen, maar het is ook
ongezellig,” vertelt Peter Kurvers van
Dörper Overleg Helden. “Het is niet
uitnodigend om er ook echt te zitten,
omdat je vanuit de bankjes recht
tegen de gevels aan kijkt.”

Het plein zoals
het er nu uitziet
is ongezellig

Met dit model moet het accent van
een verkeersader naar een pret
tige verblijfsruimte veranderen.
“De bankjes worden heringericht en
het groen moet ook aan de overkant

van de straat terugkomen. Ook is de
werkgroep in overleg met het kerk
bestuur om het tussenstraatje weg
te halen.” Hiervoor wordt gekeken

of het gebied achter de kerk dan kan
worden meegenomen voor extra
parkeerplaatsen en verbetering van
de verkeersroute. Samen met de

werkgroep zal Burobol dit gekozen
model verder ontwikkelen.
Tekst: Koen van Meijel

Adver torial

‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’ (deel 4)

In 2021 starten wij met dagbesteding
Marion Oomen is manager extramurale zorg bĳ Sint Jozef. Voor het
vierde deel van de serie ‘Sint Jozef, hier voel ik mĳ thuis’ vertelt zĳ
over de dagbesteding die in 2021 van start zal gaan. Marion: “Als alles
volgens plan verloopt, hopen wĳ in het vroege voorjaar van het
nieuwe jaar de eerste cliënten van onze dagbesteding te ontvangen.
We gaan alle dagen van de week dagbesteding aanbieden van 08.00 tot
20.00 uur. Per dag is er plaats voor zo’n twaalf mensen.”
Persoonsgerichte dagbesteding
“We kiezen voor persoonsgerichte
dagbesteding. Dat betekent dat we
per cliënt echt gaan kijken waar
iemand gelukkig van wordt. Dat wat
iemand een leven lang met passie
en plezier heeft gedaan, kan iemand
bij ons voortzetten zoals hij of zij
dit wenst. Daar willen we graag op
aansluiten. We gaan kijken wat er
nog wel kan. En dat gaan we doen
samen met vrijwilligers.”

Prachtige open ruimte met
tuin en terras
“Sint Jozef had eigenlijk geen echte
dagbesteding”, gaat Marion verder.
“Natuurlijk was er wel al de samenwerking met de zorgboerderijen
(De Katsberg in Meijel en Op de Mózik
in Neerkant). Die samenwerking
blijft ook bestaan. Met onze nieuwe
dagbesteding richten we ons op alle
mensen met een zorgvraag die nog
thuis wonen. Zij kunnen meerdere
dagen per week overdag naar ons
komen. Het nieuwe gedeelte van ons
gebouw is daarop toegerust. Er is een
prachtige ruimte ingericht met een
open keuken die direct grenst aan de
tuin met terras. Het is hier gezellig,
prettig en veilig. De deelnemers bele-

ven hier straks een zinvolle en fijne
invulling van hun dag en de mantelzorger wordt ontlast.”

“We gaan echt kĳken
waar iemand gelukkig
van wordt.”

Ontlasten van mantelzorgers
“Met het oog op de mantelzorgers
hebben we voor ruime openingstijden gekozen. En alle dagen van
de week. We merken dat er juist
ook in het weekend behoefte is aan
ondersteuning. We gaan niet zozeer
groepsactiviteiten organiseren, maar
willen juist individuele activiteiten
aanbieden. Maar als iemand dat wil,
is het natuurlijk ook mogelijk dat
iemand deelneemt aan activiteiten die wij hier met onze bewoners
en voor onze andere gasten op het
plein binnen Sint Jozef organiseren.”

Dagbesteding voor volwassenen met een zorgvraag
“Iedere volwassene met een zorgvraag is welkom bij ons. We kij-

Marion Oomen voor één van de nieuwe wandstickers op het plein van Sint Jozef

ken altijd samen naar passende
mogelijkheden. Wij proberen zo
goed mogelijk aan te sluiten op
de belevingswereld en interesses van iemand. Dat kan dus straks
bij ons zijn maar als iemand beter
op de zorgboerderij past, zullen

we dat adviseren en begeleiden”,
besluit Marion.
Heeft u interesse in dagbesteding
door Sint Jozef? Dan kunt u contact
opnemen met het cliëntadviesbureau, telefoon 077 466 78 00.

Sint Jozef wonen en zorg
Kapelkesweg 1
5768 AW Meijel
077 466 78 78
sintjozefwonenenzorg.nl
info@sintjozefwonenenzorg.nl
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Nu mijn tijd gekomen is
Behoud van mij een levend beeld
Geen rouwbeklag of droefenis
Des te sneller wordt de wond geheeld

Aangeslagen en bedroefd geven wij kennis van het
overlijden van mijn man, onze vader, opa, broer,
oom en zwager,

Frits Sillekens
* Beringe
25 november 1939

† Panningen
23 november 2020

echtgenoot van

Degenen die ik liefheb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden

Jan Bergs
Kessel-Eik, * 2 februari 1931

62 jaar in liefde verbonden met

Francine Bergs-van der Linden
Kessel-Eik
Helden

Correspondentieadres:
Passagekapel 52, 5981 WS Panningen
Het afscheid van Frits zal in besloten kring plaatsvinden.
Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen gelieve
deze kennisgeving als zodanig te beschouwen.

John en Trudy
Jan en Modesta
Jonny en Mariana
Francis †

Kessel-Eik

Godfried en Sylvia
Gino en Maud
Xavi
Loys
en opa’s achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Mariaplein 19, 5988 CJ Helden
De eucharistieviering heeft in besloten kring plaatsgevonden op
dinsdag 24 november. U kunt de livestream terugkijken tot
1 december via https://youtu.be/IufkkX2CPnM
Onze dank is groot aan het Medisch Centrum Kessel alsook aan
‘t Plattelandshoés voor de liefdevolle zorg aan Jan.

‘‘November Rain’’

Laot mich mar slaope...

Guns N’ Roses

Toos Vullings - Brummans

Joop Lormans

echtgenote van

† 18 november 2020

Sef Vullings
lieve mam en trotse oma van
Petra en Gerard
Chantal en Bram
Kim
Harrald en Esther
Jessie en Daan
Max
Frankrijkweg 10
5975 PC Sevenum

Mooie kerstbomen te koop in Neer.
Verkoop vanaf zaterdag 28 november
2020; diverse soorten en maten.
Ma t/m za open vanaf 10.00-17.00 uur.
Zondag 29-11 + zondag 6-12 open
van 10.30-16.00 uur. Adres: Cafe Otje,
Napoleonsweg 4, Neer.

Mooie kerstbomen te koop in
Panningen.
Diverse soorten en maten.
Vanaf zaterdag 28 november. Adres:
Verhees Perkplanten, Egchelseweg 18
te Panningen. Maandag t/m zaterdag
09.00-17.00 uur.
Cadeautip! Geef een massage
cadeau. Leuk om te geven en om te
krijgen! www.wellnesspraktijksanne.nl

Te koop houtkachel Rika Mexx 250.00
motor grasmaaier merk Stiga 55 cm
250.00 tel. 06 50 50 12 66.

Te huur gemeubileerde woningen in
Meijel voor urgente woning zoekenden.
Vanaf €1300 incl. T 06 11 34 41 78.

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

Nordmann kerstbomen t.k. ook
Zilverspar, Fraseri, Omorika.
Alle maten en evt. uitzoeken op
perceel. Ma t/m zat van 9.00 tot
18.00 uur. Zon van 10.00 tot 12.00 uur.
MTS Lemmen Peelstraat 78 Beringe.
Tel. 06 54 31 73 10.

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

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

fienbosuitvaartzorg.nl

* 8 april 1958

Zoon van: Wiel en Zus
Broer, schoonbroer van: Wil †
Marian en They
Helga en Eric
Oom van: Emiel en Robin
Stanny en Menno
Sanne
Veerle
Achterneefjes: Jayden, Toby, Vince, Brent

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

uitvaartverzorgingtwanschreurs.nl

Peet Steeghs
Uitvaartzorg

Maasbree
06 38 43 79 56

www.peetsteeghsuitvaartzorg.nl

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

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

De afscheidsdienst heeft in kleine familiekring plaatsgevonden.

Graag hadden wij samen met u afscheid willen nemen,
maar gezien de huidige maatregelen hebben wij dit in
familiekring gedaan.

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

‘‘SAMEN ZORGEN VOOR
EEN PERSOONLIJK AFSCHEID’’

THANATOPRAXIE

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING

Op dinsdag 17 november 2020
overleed in de leeftijd van 85 jaar

Meijel | 077 466 41 41
www.uitvaartvandenboom.nl

Francis †

Kessel-Eik

Mariet Madou
Kinderen en Kleinkinderen
Familie Sillekens
Familie Madou

Panningen, † 18 november 2020

geeft zorgvuldig vorm aan
een persoonlijk afscheid,
zodat jullie met een goed
gevoel kunnen terugkijken.

Correspondentieadres: Familie Lormans
Meester Beumersstraat 12, 5986 CE Beringe

Wij bezorgen onze eigengeteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Gevraagd voor mijn verzameling
ansichtkaarten en bidprentjes van
Helden en omgeving. Twan Niessen
Dorper Tore 23 tel. 077 307 13 97.
Kerstbomen, alle maten, eigen teelt.
Uw vertrouwde adres, Panningen,
Zelen 17.

Yoga? Kom tot rust bij Lekker
Laeve! Flexibel lessen volgen zonder
verplichting: www.lekkerlaeve.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Vanaf 1 december t.k. kerstbomen.
Omorika en Nordmann, alle maten.
Ma/za 9.00-17.00u zo.10.00-14.00u.
Fam. Janssen Hertsteeg 7 Beringe.

Longolie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in longen, versterkt
het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl.
Verkrijgbaar bij Phicoop Kessel.

Slaapproblemen? Op 2 dec. vanaf
14 uur gratis inloopspreekuur
Monique Vermazeren, Homeopaat
uit Koningslust, bij Cocagne
Natuurvoedingswinkel Panningen,
www.annemoon.info

Tk perceel landbouwgrond aan
Helenaveenseweg in Grashoek, +/1.30 ha. Prijs: € 6.50 m 06 55 12 69 96.

Opslag annex hobbyruimte +/35 m2 gezocht in de buurt van Helden.
Graag tel. contact op 06 45 08 82 78.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl
Mooie kerstbomen te koop. Diverse
soorten en maten. Verkoop vanaf
zaterdag 28 november. Maandag
t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Ottenheijm, Tuindersweg 20, Panningen.
Appartement te huur in centrum
Helden (opp.106 m2) met 2
slaapkamers, berging + parkeerruimte
in souterrain. Huurprijs € 925,- /mnd
excl. servicekosten, beschikbaar per
1-3-2021 Info: 06 15 34 00 00.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
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Pilot neemt werk uit handen van GGD

Huisarts Peel en Maas start met
thuiscoronatest
In Peel en Maas is een pilot gestart die het mogelijk maakt om via de huisarts een coronatest thuis af te leggen. De pilot draait nog maar twee weken, maar dokter Van Kemenade is zeer tevreden.
Een thuisbemonstering is niet
bedoeld voor mensen die niet naar de
teststraat willen komen of geen auto
hebben. “Er moeten echt zwaarwe
gende redenen zijn waarom zij een
thuisbemonstering nodig hebben.
De huisarts kan dit in dit experiment
beoordelen”, legt een woordvoerder
van Veiligheidsregio Limburg-Noord
uit. De huisarts neemt vervolgens
contact op met de GGD die de vol
gende dag aan huis komt om te
testen. Voor wie zelf niet naar een
teststraat kon komen, was er altijd al
de gelegenheid om via de GGD een
thuistest aan te vragen. Voor de GGD
is het in de praktijk moeilijk uitvoer
baar omdat het voor hen moeilijk is
in te schatten of mensen daadwer
kelijk geen mogelijkheid hebben om
naar de teststraat te komen, legt
een woordvoerder van de GGD uit.
De huisarts is volgens de GGD beter
in staat om dit goed in te schatten.
“Wij kennen de medische achtergrond
van de patiënt en de noodzaak”,
erkent huisarts Frank van Kemenade.
“Voor de GGD, die de patiënt niet
kent, is dat erg moeilijk in te schat

ten. Vandaar dat we de proef zijn
begonnen dat wij als huisarts die
inschatting maken, zodat de GGD daar
niet mee belast wordt.”

een piek zit, is dit het juiste moment
om deze werkwijze uit te probe
ren, meent Van Kemenade. Vooral in
een afgebakend gebied als deze
gemeente.

Tevreden
Dokter Van Kemenade heeft het initia
tief genomen om op deze manier met
de GGD samen te werken. De samen
werking draait nu bijna twee weken
als proef, Van Kemenade kan nu al
zeggen dat de pilot een succes is.
“Zowel de huisarts, als de patiënt en
ook de GGD zijn tevreden”, weet hij.
De GGD is tevreden omdat de huisarts
haar veel werk uit handen neemt.
“Voor de patiënt is dit heel prettig,
en ik als huisarts ben dik tevreden
als patiënten zich nu kunnen laten
testen, die voorheen helemaal niet
getest werden.”

Juiste moment
Erg veel patiënten heeft hij op deze
manier nog niet hoeven door te ver
wijzen. “De afgelopen dagen waren
het er drie. Eén patiënt kon echt niet
zelf gaan, de andere twee waren te
ziek.” Omdat Peel en Maas nu niet in

Wij kennen de
medische achtergrond
van de patiënt

Oog van de naald
“Alle huisartsen weten ervan.”
Als corona een nieuwe vlucht neemt
is Peel en Maas er klaar voor. Zeker
wat betreft het thuistesten.” En zo’n
nieuwe vlucht sluit Van Kemenade
zeker niet uit. “Ik denk dat we nu in
het oog van de naald zitten. Kijk naar
Duitsland en Groot-Brittannië. Daar
gaat het hard. En ook in het wes
ten van het land gaat het behoorlijk
tekeer. Dus ik denk dat wij nog wel
een portie krijgen.”
Tekst: Marc van der Sterren

Bevrijding Maasbree
Tijdens de bevrijding van Maasbree op 25 november 1944, inmiddels
76 jaar geleden, kwamen 81 bevrijders om het leven. Dit waren
74 Engelse soldaten, 4 Amerikaanse soldaten, 1 Canadese soldaat en
2 Franse soldaten. Tijdens de herdenkingsdagen 75 jaar vrij in
Maasbree heeft comité 75 jaar bevrijding Maasbree met een defilé een
eerbetoon gebracht aan de Engelse soldaten die in Maasbree hun
blijvende rustplaats hebben. Echter stelt Ton Boots van het comité dat
de Engelse soldaten die in Venray begraven liggen, worden vergeten.
“Ik wil de inwoners van Maasbree oproepen een graf te adopteren
voor hen die in Venray op het ereveld zijn herbegraven.” Voor meer
informatie mail naar tonwil@home.nl / Beeld: Jac Willekens

Wij zijn gespecialiseerd in:
√ Vervaardigen van nieuwe gebitsprotheses
√ Protheses op implantaten (klikgebit)
√ Immediaat protheses (na het trekken van de tanden, noodgebit)
√ Partieële en frame protheses (gedeeltelijk gebit)
√ Rebasen (passend maken van de huidige gebitsprothese)
Nieuw
in
√ Kroon en brugwerk
Pannin
gen
Verder bieden wij u:
√ Geen verwijzing nodig van een tandarts
√ Vergoeding via uw zorgverzekeraar
√ Reparaties klaar terwijl u wacht
√ Het verhelpen van pijnplekken
√ Vrijblijvend advies
Kerkstraat 78, Panningen, 077 307 16 20
√ Eerste consult gratis

Verstraten, al meer dan 42 jaar een begrip in de tuinwereld
Verstraten is op zoek naar een

Hovenier aanleg en onderhoud
particuliere tuinen
Functieomschrijving

Gourmetpakketten
Fonduepakketten
Standaard en luxe
Vlees en vis
Ook mogelijk inclusief brood, sauzen en salades

Wij zijn op zoek naar een vakbekwame
enthousiaste hovenier voor tuinaanleg
en tuinonderhoud, die:
• weet te genieten van zijn vak;
• met plezier naar het werk gaat en
met klanten om kan gaan;
• van aanpakken houdt

• plantenkennis heeft;
• zelfstandig kan werken en de
verantwoordelijkheid durft te
nemen.

Wat wij bieden

• Salaris volgens CAO Hoveniers;
• zicht op een lange aanstelling;
• plezierige werkplek;
• ruimte voor eigen inbreng en
ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer info neem contact op via
joostblokland@verstraten-tuin.nl
of tel. 06 14 80 19 05.

VERSTRATEN Tuin B.V. | Sevenumsedijk 11, 5984 PC Koningslust
Tel. 077 307 49 97 | www.verstraten-tuin.nl
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‘t Café in Helden gaat sluiten
‘t Café in Helden heeft aangekondigd in het voorjaar de deuren te sluiten. In een post op Facebook laten de eigenaren weten dat de strengere maatregelen rondom roken en alcohol het bestaan al een flinke tijd lastiger maakt.
Het coronavirus deed ‘t Café uiteindelijk de das om.
“Terecht ook als het gaat om de volks
gezondheid,” vertellen ze, “maar
het werd ons er niet makkelijker op
gemaakt door de verantwoording
alléén bij de uitbater neer te leggen.”
In het begin van 2020 had het café een
goede start met ‘vastelaovend’ en het
jaarlijkse terugkerende darttoernooi als
hoogtepunten, maar in maart werd bij
alle feestjes vanwege het coronavirus
de stekker eruit getrokken. “Wat waren
we dan ook ontzettend enthousiast met
z’n allen toen de horeca in juni weer
open mocht. We hebben vier gezel
lige zomermaanden mogen draaien,
maar inmiddels zitten we alweer ruim
een maand in deze tweede lockdown.”
Alle vooruitzichten bij elkaar zorgden
ervoor dat ‘t Café besloot de handdoek

in de ring te gooien. “We waren hier in
gedachten al mee bezig,” vertelt eige
naar Stephan Jansen, “maar we hadden
nog geen concrete plannen liggen.”
Ze geven aan dat het proces vanwege
het coronavirus erg werd versneld.
‘t Café gaat niet per direct permanent
op slot, maar tijdens de feestdagen zul
len de deuren in ieder geval nog niet
opengaan. “1 januari was altijd één van
de gezelligste dagen van het jaar met
dansende gasten op de bar, afgebroken
kerstbomen, touwtjespringen met de
slingers en kerstballen die door ’t Café
vlogen. Het zal allemaal niet zijn zoals
de afgelopen jaren.”
De eigenaren wachten op een besluit
van de overheid dat duidelijk moet
worden wanneer ‘t Café weer open

kan. Naar eigen verwachting zal dit
ergens halverwege januari zijn. In deze
laatste maanden zal ‘t Café haar gasten
nog verwelkomen. “Het is nu nog even
afwachten tot we weer open kunnen
en dan gaan we er gewoon nog even
tegenaan. Het zullen wel maanden
vol afscheid worden”, aldus Jansen.
De eerste plannen voor het vervolg
zijn ook al in de maak: “Hierna wil ik
wel graag een ijskiosk beginnen op
het Mariaplein. Het is iets heel anders,
maar ik wil graag iets anders dan het
nachtleven.” In november 2016 opende
‘t Café de deuren op de plaats waar dis
cotheek The Apollo lag.

Tekst: Koen van Meijel

Sinterklaasactiviteit Museum Peel en Maas
In kader van Sinterklaas heeft Museum Peel en Maas een speciale activiteit waarbij kinderen op zondag 29 november, woensdag 2 en zaterdag 5 december in het museum op zoek kunnen naar mijtertjes van de
Sint. Deze mijters zijn verstopt in de museale ruimtes, samen met een letter waarmee de kinderen een sinterklaasgedicht kunnen oplossen.
De activiteit vindt plaats op zon
dag 29 november en woensdag
2 december tussen 13.00 en 17.00 uur
en tijdens Sinterklaas op zaterdag

5 december tussen 13.00 en 15.00 uur.
In verband met de coronamaatrege
len is van tevoren opgeven verplicht.
Er mogen maximaal vijftien mensen

tegelijk in het museum rondlopen.
Aanmelden kan via
info@museumpeelenmaas.nl

VACATURE
Ben jij op zoek naar een leuke afwisselende baan waarin jouw leidinggevende capaciteiten tot uiting
komen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Ben je representatief, heb je leidinggevende capaciteiten
en voldoe je aan de hieronder beschreven functiecriteria? Dan vragen we je contact op te nemen
met ons.

Meewerkend objectleider/-ster (M/V)
voor 10 tot 20 uur in de week, 4 tot 5 dagen per week, werktijden in overleg
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste meewerkend objectleider/-ster. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken omtrent de schoonmaak op verschillende basisscholen in de
gemeente Peel en Maas. Je zorgt ervoor dat de diverse schoonmakers begeleid, ingewerkt en aangestuurd
worden op locatie. Daarnaast regel je vervanging bij ziekte/afwezigheid, werk je zelf mee op de werkvloer
en zorg je ervoor dat de juiste materialen en middelen aanwezig zijn op de locaties. Je bent het dagelijks
aanspreekpunt voor de schoonmakers. Salaris tot € 15,43 per uur afhankelijk van de ervaring.
Functie-eisen:
• Flexibel en klantgericht
• Beschikken over eigen vervoer en een rijbewijs B
• Goede communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Representatief
• Woonachtig in de omgeving van de gemeente Peel en Maas
• Bereid om mee te werken

Verkeersdrukte zorgt voor
overlast

Werkgroep Molenstraat/
Roggelseweg wil dorpskern
Helden herinrichten
De grote verkeersdrukte aan de Molenstraat en Roggelseweg is
voor veel Heldenaren een last. Via deze route reist er enorm veel
zwaar vervoer en landbouwverkeer midden door het dorp. De
werkgroep Molenstraat/Roggelseweg, die is ontstaan vanuit
Dörper Overleg Helden, wil daarom een gedeelte van de weg in de
dorpskern herinrichten en heeft nu bij de provincie een verzoek
voor medewerking bij dit project ingediend.
“We zouden graag willen zien dat
het verkeer wat langzamer rijdt,
bijvoorbeeld door er gedeelte
lijk een 30-kilometerzone van
te maken,” vertelt Peter Kurvers
voorzitter van Dörper Overleg
Helden. “Ook wil de werkgroep
dat landbouwverkeer over de
Midden-Peelweg wordt gestuurd.
Deze maatregelen zijn hard nodig.
Met een beperkte snelheid wordt
het er een stuk veiliger voor wan
delaars en jeugd.”

Afgewezen
De gemeente heeft al een investe
ring gedaan om dit probleem tegen
te gaan, namelijk door middel van
de aanleg van het nieuwe parkeer
terrein aan de Molenstraat naast
Ultra. De provincie Limburg zal
moeten investeren in deze wegen,
omdat dit een provinciale weg is en
dit in haar beheer is. Echter heeft
de provincie dit verzoek tot samen
werking afgewezen. De grote
verschillen in snelheid tussen land
bouwverkeer en regulier vervoer

Functie-eisen:
• Schoonmaakervaring is een pré
• Woonachtig in de omgeving van de gemeente Peel en Maas
• Beheersing van de Nederlandse taal
Het salaris is conform CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf en is afhankelijk van opleiding en ervaring.
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse in één van de vacatures?
Ons telefoonnummer is 077 - 820 04 35 of stuur een email naar schoonmaak@prisma-spo.nl

Tekst: Koen van Meijel

Adver torial

Koffie, thee of een
glaasje water?
Salarisadministratie bĳ Leenders & Gielen Personele Diensten
gaat verder dan tĳdig aanleveren van correcte salarisstroken.
Wĳ zĳn dé partner op het gebied van salarisadministratie,
arbeidsrecht en verzuimbegeleiding. Eén aanspreekpunt voor jou
als werkgever. Verwacht wordt dat een ondernemer alle regels
betreffende personeel in de gaten houdt, maar dat valt niet altĳd
mee. Daarom denken wĳ met jou mee, geven wĳ adviezen en
besparen we daar waar mogelĳk kosten.

Schoonmaakmedewerkers (M/V)
Voor de schoonmaak van diverse basisscholen in de gemeente Peel en Maas. Werktijden zijn van maandag
tot en met vrijdag na schooltijd vanaf 14.00 uur. Aantal uren en werktijden worden in overleg vastgesteld.
Salaris tot € 12,86 per uur afhankelijk van de ervaring.

op de Midden-Peelweg is één van
de redenen dat dit verzoek wordt
afgekeurd. De provincie vreest
ook dat er meer sluipverkeer door
Helden zal ontstaan. “Waarschijnlijk
weet de provincie niet hoe deze
weg er precies uit ziet, want met
de twee rotondes die achter elkaar
liggen zal het met sluipverkeer
wel meevallen,” vertelt Kurvers.
De werkgroep wil dringend in over
leg om hun plannen duidelijk te
maken. Hiervoor heeft de groep
CDA-gedeputeerde Hubert Mackus
van Landbouw, Landschap en
Mobiliteit uitgenodigd.
De aanleg van het parkeerter
rein is bijna voltooid. Met dit par
keerterrein wordt de stoep beter
toegankelijk en wordt het voor
weggebruikers makkelijker om het
overzicht te houden. De werkgroep
wil graag bloembakken of andere
beplanting aanbrengen om het
trottoir op te fleuren, maar ook dit
ligt nog in overleg.

Mijn naam is Anouk Gielen,
juriste en directielid van Leenders
& Gielen Adviseurs. Door mijn
kennis en ervaring als juriste en
salarisadministrateur zorg ik er
samen met mijn ervaren team voor
dat we mogelijke problemen altijd
één stap voor zijn. Persoonlijke
aandacht in een informele sfeer zijn
voor ons belangrijke kernwaardes.
Of het nu gaat om de salarisstroken,
een arbeids- of vaststellingsover-

eenkomst, loonaangifte, langdurig zieken of ontslagprocedures.
Wij hebben de expertise en de
kennis in huis. Wij maken heldere
prijsafspraken. Ben je nieuwsgierig
geworden? Neem dan vrijblijvend
contact met me op zodat we
samen jouw persoonlijke situatie
en behoeftes kunnen bespreken.
Je kunt mij bereiken via telefoonnummer 077 307 1791 of via e-mail
anouk@leendersgielen.nl
Wellicht spreken wij elkaar snel!

www.leendersgielen.nl
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Feestdagen als Black Friday en Cyber Monday zijn overbodig
In het verleden vierden de meeste Nederlanders alleen het sinterklaasfeest. Door de loop der jaren werden cadeaus een steeds groter onderdeel
van Kerstmis. Ook Valentijnsdag, Black Friday en het nieuwe Singles’ Day staan tegenwoordig op onze kalender, waarbij het kopen en geven van
cadeaus centraal staat. Veel van deze feestdagen hebben voor ons weinig geschiedenis en zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten of China.
Black Friday is de dag na de Amerikaanse
Thanksgiving-donderdag. De dag heeft zijn naam
te danken aan de winkelstraten die ‘zwart van de
mensen’ zien. In de Verenigde Staten gaat Black
Friday regelmatig gepaard met chaotische situ
aties in de winkels omdat iedereen wil meege
nieten van de aanbiedingen. Cyber Monday, de

maandag erna, ontstond als gevolg van onlineshop
pers die te druk waren om op Black Friday hun inko
pen te doen. Een nog nieuwere feestdag is Singles’
Day, de dag voor vrijgezellen. Dit wordt jaarlijks op
11 november gevierd en komt oorspronkelijk uit
China. Het is wereldwijd gezien de grootste com
merciële feestdag van het jaar en daarom kunnen de

Nederlandse webwinkels niet achterblijven. Ook hier
worden flinke kortingen geven, hoewel het idee ach
ter de vrijgezellendag hier niet echt wordt benadrukt.
Zijn deze feestdagen echt nodig? Voegen ze iets toe?
Feestdagen als Black Friday en Cyber Monday
zijn overbodig. Wat vindt u?

Column

Ceciliafeest

Bespreking poll week 47

De strenge lockdown was te kort
Op 17 november werd weer een versoepeling van de lockdown aangekondigd. De strenge lockdown is daarmee deels opgeheven. De cijfers laten
het ook zien, het aantal besmettingen daalt. Nog niet met grote sprongen, maar we zitten weer op de goede weg. Maar wordt de strenge lockdown niet te snel opgeheven? Zijn twee weken niet veel te kort om al over positieve resultaten te spreken?
Lian van den Berk - Theeuwen begrijpt niet dat
pretparken weer open mogen, zegt ze op Face
book. “Omdat het zogenaamd in de buitenlucht
is, maar een groot aantal attracties in de grote
parken zijn, meen ik toch, binnen of voor acht
banen sta je binnen in de rij. En de horeca moet
allemaal dicht blijven. En als je rond loopt moet
je een mondkapje op en als je op 1,5 meter van
elkaar zit, mag het af. Terwijl als je de Corona
Melderapp op je telefoon hebt en je bent 15 mi
nuten kort bij iemand geweest die positief is

Pastoraaltje

bevonden dan krijg je een melding. Er zijn zoveel
tegenstellingen.”
Die tegenstellingen maakt Ton Harbers ook kenbaar.
“Er is een groot verschil tussen de verschillende ho
recaondernemingen. Een kroeg is wezenlijk anders
dan een restaurant. In de restaurants houdt men
zich over het algemeen heel goed aan de maatre
gelen.”
Daar zijn Twan en Lisette Colbers het mee eens.
“Ik vind persoonlijk dat de horeca en restaurants te
zwaar worden aangepakt. Bouwmarkten en winkels

actieactieactie

Camping De Heldense Bossen zoekt een:

Enthousiaste
receptionist(e)

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

die tevens handig is met financiële cijfers
Wie zijn wij:
• 5-sterren camping in het Limburgse Helden
• gastvrijheid, vakantieplezier en arbeidsplezier staan bij ons centraal
• klein, vast team met informele lijnen
Wat houdt de functie in:
• vragen en opmerkingen beantwoorden over alles wat met de
camping en de omgeving te maken heeft
(en geloof ons… die vragen zijn echt heel erg divers)
• je zorgt ervoor dat gasten met een lach worden verwelkomd
en dat ze met een lach weer vertrekken
• je werkt daarnaast achter de schermen aan de (financiële)
administratie
Welke eigenschappen zoeken wij in onze nieuwe collega:
• sociaal, gastvrij en stressbestendig
• 16-20 uur per week gemiddeld inzetbaar, onder andere op zon- en
feestdagen en tijdens vakantieperiodes, tijdens het kampeerseizoen
(april tot en met oktober) werk je meer dan buiten het seizoen
• beheerst de Nederlandse en de Duitse taal goed, zowel mondeling
als schriftelijk
• heb je een toeristische opleiding afgerond en kennis van een
boekhoudprogramma, dan heb je een streepje voor
Wat bieden wij jou:
• salaris volgens de CAO Recreatie, passend bij je functie en ervaring
• flexibel rooster en werktijden
• mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen
• personeelsuitje, jaarlijks een gezellig personeelsfeest om het
seizoen goed af te sluiten en gratis gebruik van het zwembad
tijdens het seizoen
Ben jij die enthousiaste receptionist(e)
die ons team komt versterken?
Reageer dan zo snel mogelijk,
uiterlijk 6 december a.s.
Je motivatiebrief en cv kun je sturen naar
personeelszaken@deheldensebossen.nl
t.a.v. mevr. Linda Peeters.

Meer informatie over ons bedrijf vind je op:

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

die niet aan voedselvoorziening doen mogen hierin
ook best worden meegenomen. Rare verdeling,
maar ja wat hebben wij te zeggen.”
Danny Verhage vindt dat de illegale feesten aange
pakt moeten worden. “Datgene wat nu weer open
mag is echt het probleem niet. Hier gaat men zorg
vuldig met de regels om. De feesten moeten keihard
aangepakt worden. De feestjes in huiselijke kring
gaan gewoon door. Dit is allemaal ongecontroleerd.
Daar moet iets aan gedaan worden. Minimaal een
beroep op eerlijkheid en gezond verstand.”

€52,- per keer*

*Zie actievoorwaarden op de site

COSMETISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
bell of app: 06 - 20 41 45 01

Wij zoeken een

Zelfstandig keukenmonteur
(buitendienst)

Bedrijfsproﬁel:

Wij zijn een klein en dynamisch bedrijf dat
voortdurend bezig is met groei en ontwikkeling. De klant staat bij ons op nummer 1 en
kwaliteit is waar we voor staan. Of het nu
gaat om een complete renovatie, nieuwe
keuken of enkel alleen nieuwe apparatuur,
wij draaien er onze handen niet voor om!

Wat vragen we:

• relevante werkervaring;
• je bent secuur, werkt netjes en levert
graag mooi werk af;
• je hebt een technische opleiding (interieurbouw, timmerman of vergelijkbaar);
• je hebt afﬁniteit met houtbewerking en
hebt technisch inzicht;
• je hebt een ‘handen uit de mouwen’
mentaliteit;
• je bent sociaal vaardig en hebt een klantvriendelijke en servicegerichte instelling;
• je bent in staat zelfstandig te werken én
binnen een team;
• je bent in het bezit van het B rijbewijs.

Wat bieden we jou:

• een leuke, afwisselende baan en een
contract met vaste uren;
• werken met mooie producten uit het
midden-hoog segment;
• voldoende tijd om een keuken tot in de
puntjes af te werken;
• werkzaamheden in de regio, dus geen
extra lange werkdagen door reistijden;
• nette werkbus en professioneel gereedschap;
• ﬁjne collega’s waar je regelmatig en nauw
mee samenwerkt;
• marktconform salaris afhankelijk van je
ervaring.
Ben je iemand die van aanpakken weet,
nauwkeurig werkt, oog heeft voor detail
en spreekt deze baan je aan?
Neem dan contact met ons op!

De Foliedokter / ACP Keukenrenovaties | Vrijkenstraat 3 | 6088 PA Roggel
0475 520489 | info@acpkeukenrenovaties.nl | www.acpkeukenrenovaties.nl

Het is de tijd van de ceciliafeesten.
Helaas nu niet vanwege corona.
Eerst even iets over die Cecilia.
Cecilia was een jonge vrouw
die begin derde eeuw in Rome
leefde. Haar ouders hadden een
huwelijk gearrangeerd, maar
Cecilia was christen en wilde aan
God toegewijd leven. Dat bekende
zij, na een huwelijksfeest met veel
zang en muziek, aan haar man.
Haar man werd geraakt door
haar enthousiaste getuigenis
van haar christelijk geloof en
werd ook nieuwsgierig naar dat
geloof. Hij bekeerde zich en liet
zich dopen. Beiden leefden in
trouw aan God en met grote
naastenliefde. Zij werden
gedood tijdens een zware
christenvervolging, omstreeks
het jaar 230. Cecilia kreeg op
22 november haar kerkelijke
feestdag en werd patrones van
de muziek. Niet omdat zij zelf
musiceerde, maar vanwege de
associatie met de feestelijke
muziek op haar huwelijksviering,
die zo’n wonderlijk vervolg kreeg.
Geen ceciliafeest kunnen vieren
betekent voor velen niet alleen het
gemis van een feestavond, maar
staat ook voor de pijn van het al zo
lang niet meer samenkomen om te
zingen, te repeteren of hun muziek
uit te voeren. Zij missen de muziek
en ook elkaar. Veel verenigingen,
zoals koren, fanfares, harmonieën
en andere muziekgroepen hebben
het al langer moeilijk. Wie wil
er zich nog binden aan een
wekelijkse repetitie? En wie wil er
extra repeteren voor een speciaal
concert of een uitdagend concours?
Dat vraagt grote toewijding.
Gelukkig zijn er nog steeds heel
wat mensen lid van een koor of
een muziekgezelschap. Want het
geeft zo veel. Ik wil alle koren en
koortjes, muziekgezelschappen,
groepjes, bandjes, dirigenten,
solisten, zoals de organisten in
onze kerken, bijzonder danken
voor hun inzet en de vreugde die
zij ons altijd bereid hebben door
hun zang en muziek. Ook ter ere
gods. Wij missen jullie. Jullie tijd
komt zeker weer. Dan zullen wij
zoals voorheen kunnen genieten
van die mooie muziek en zang,
met heel veel dank en respect voor
jullie. Misschien zelfs denkend aan
Cecilia’s huwelijksfeest. Sterkte ook
de professionals, nu vaak zonder
inkomen. Nogmaals, goede moed
en blijf bij elkaar! Wij wachten wel.
Pastoor Peter van der Horst
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Fleur Zeelen Maasbree
ze maakte altijd grapjes en was een
superlieve juffrouw, daarom is ze nu
nog steeds mijn favoriet.

Ben je bijgelovig?
Nee, ik ben niet echt bijgelovig. Maar ik
klop wel altijd af op hout. En ik geloof er
ook in dat het helpt om een kaarsje aan
te steken. Dus misschien een beetje.

Wat deed je veel toen je klein was en
zou je nu ook nog wel willen doen?
Vroeger ging ik bijna elke dag na
school afspreken met vriendinnen.
Helaas kan dat nu niet meer omdat ik
na school huiswerk moet maken en
moet leren. Dat vind ik vaak heel jam
mer en ik zou willen dat ik hier nu ook
nog tijd voor zou hebben.

Welke superkracht zou je willen
hebben?
Ik zou graag willen teleporteren.
Want dan kan ik bijvoorbeeld in een
keer op school zijn zonder te hoeven
fietsen. Of als ik zin heb in vakantie,
dan kan ik meteen naar een warm
land zonder dat ik eerst lang of ver
moet reizen. Dat lijkt me superhandig.

Wat is je laatste miskoop geweest?
Ik heb nog nooit echt een miskoop
gehad. Ik denk altijd heel lang na of ik
het wel echt leuk vind en of ik het ook
nodig heb. Hierdoor voorkom ik dat ik
iets koop dat ik uiteindelijk helemaal
niet ga gebruiken.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Het verste dat ik ooit van huis ben
geweest was onze vakantie naar
Griekenland. Ik was toen nog heel klein
en kan me hier helaas niet zo veel meer
van herinneren. Ik zou er graag nog wel
een keer terug naartoe willen gaan.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Fleur Zeelen
13 jaar
Maasbree
Blariacum

het dan bijvoorbeeld leuk om
met die vriendinnen gezellig af
te spreken iets te gaan doen of te
gaan logeren.

Waar word jij enthousiast van?

Hoe verras jij iemand het liefst?

Ik word enthousiast van
afspreken met vriendinnen,
maar ik vind het ook superleuk
om op vakantie te gaan. Ik vind

Het liefst verras ik iemand met een
kaartje of een cadeau. Meestal maak
ik dat kaartje dan zelf want dan kan ik
zijn of haar naam er ook opzetten en

dat maakt het dan extra leuk en per
soonlijk.

Welke trend heb jij gevolgd die je
nu helemaal niet meer leuk vindt?
Vroeger droeg ik heel veel rokjes en
jurkjes. Nu draag ik juist het liefst een
spijkerbroek. Heel soms draag ik nog
wel een rokje, maar dat is dan meestal
met een verjaardag. Dan wil ik er
natuurlijk extra feestelijk uitzien.

Wat zou je doen als je een dag
onzichtbaar was?

Wij ontzorgen u!
MIEREN
RATTEN
MUIZEN
DUIVEN
WESPEN
VLIEGEN
HOUTWORM
ZILVERVISJES
BEL: 06 55 81 85 77
VOOR BEDRIJF
EN PARTICULIER

Bijvoorbeeld met
de was van uw ouders.
Met contactloze wissel
van wastassen.
www.vanhalstomerij.nl

Enorme keuze

KERSTBOMEN
alles uit eigen kwekerij

Hay Welles

Heijmansstraat 9
Boekend

Als ik een dag onzichtbaar zou zijn, zou
ik stiekem een kijkje nemen achter de
schermen bij een concert. Want nor
maal kom je daar niet zo snel en als je
onzichtbaar bent dan loop je iedereen
natuurlijk onopgemerkt voorbij.

Is er een liedje waar je een speciale
herinnering aan hebt?
Het liedje ‘Springen’ van zanger Kafke.
Vorige zomer waren we op vakan
tie en kwam dit liedje voorbij op de
karaokeavond. Toen deed de hele tent
mee, echt superleuk. Steeds als ik dit
liedje hoor moet ik denken aan deze
hele leuke vakantie en onze superlieve
vakantievrienden.

Wie is je favoriete leraar?
Mijn favoriete lerares is nog altijd
juffrouw Wendy van de basisschool.
Ik had haar als lerares in groep 4 en

Wanneer voel jij je het gelukkigst?
Ik voel me het gelukkigst als ik met
mijn familie en vrienden ben. Ik vind
het dan leuk om gezellig samen film
te kijken of om een spelletje te doen.

Hoe beleef je de huidige coronatijd?
Ik begin er steeds meer aan te wen
nen, maar in het begin vond ik het
allemaal een beetje lastig. Vooral toen
we thuis kwamen te zitten en online
school hadden. Dat was een rare tijd.

Welke taal zou je graag
willen leren?
Ik zou nog graag Spaans willen leren.
Vorig jaar waren we in Barcelona en ik
vond de taal die ze spraken heel mooi
klinken, ook al verstond ik er helemaal
niks van. Leuk als ik dit ook zou kun
nen spreken en verstaan.

Hoe zou jouw perfecte dag
eruit zien?
Op mijn perfecte dag zou ik eerst uit
slapen en dan een lekker ontbijt met
ons gezin eten. ‘s Middags zou ik gaan
shoppen met mijn vriendinnen en
daarna zou ik naar de bioscoop willen
gaan voor een leuke film. Dan zou ik
die avond ook nog gaan logeren met
mijn vriendinnen. Dat zou het hele
maal compleet maken.
Tekst: Lisa Osinga

Hoi

Column

Uitstelgedrag
We hebben er allemaal mee te
maken. Of zeg ik nu iets raars?
Ik zal er maar gelijk open over
zijn. Ik denk dat ik de definitie
van uitstelgedrag ben.
Het verklaart misschien wel
waarom ik tot het allerlaatste
moment heb gewacht om deze
column te schrijven.
Het ergste is dat je het weet van
jezelf, maar toch stel je klusjes
uit. En je weet ook dat je daarna
stress en een schuldgevoel krijgt.
Als je wel begint, dan ben je trots
op jezelf. Maar waarom lukt het
dan toch niet? Wij als uitstellers
zijn meester in het verzinnen
van smoesjes. De populairste:
“ik werk het beste onder
tijdsdruk”. Maar wist je dat er
verschillende types uitstellers
zijn? De eerste is de ‘bang voor
het oordeel’-uitsteller, oftewel
de ‘teleurstellingenuitsteller’.
Deze mensen zijn vaak
perfectionistisch maar weten
ook dat het misschien niet lukt.
Door later te beginnen hopen
ze teleurstellingen uit te stellen.
De ‘gebrek aan discipline en
daadkracht’-uitsteller is de grootste
groep: de meest luie mensen
zonder ruggengraat. Daarnaast
heb je ook een ‘dromende’
uitsteller. Lekker in je eigen
wereldje jezelf verliezen in je
fantasie. Waarom zou je terug in de
werkelijkheid willen komen terwijl
je lekker in je eigen wereldje zit?
Ook de ‘uitdagende’ uitsteller
mag niet ontbreken: iemand die
het spannend vindt om op het
laatste moment nog het werk in te
leveren. Geeft dat echt een kick?
Ik vraag het me af. En als laatste
de ‘vriend van mijn moeder’
uitsteller: dat is namelijk iemand
die zegt gewoon wanneer hij
ergens geen zin in heeft. Surprises
maken bijvoorbeeld. Iets waar je
zo tegenop kijkt, maar uiteindelijk
toch een leuke avond hebt.
Maar, uitstelgedrag hoeft niet altijd
slecht te zijn. Want ik zweer toch
bij het smoesje ‘ik werk het beste
onder tijdsdruk’. Toch hoop ik dat
ik mijn werk eerder af kan hebben
in de toekomst. Dat voorkomt de
helft van de stress. Misschien iets
strenger voor mezelf zijn? Ik ga het
maar eens verder onderzoeken.
Morgen dan.

Lotte Thijssen
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Jongeren en corona

Maak jouw eigen poster
en win!
Hoe beter we nu opletten, hoe meer er straks weer kan. Daar doen we het voor.
Natuurlijk willen allemaal het liefst weer leven zonder afstand, zonder vervelende
maatregelen en zonder corona. Maar dat gaat nu niet. Het aantal besmettingen
heeft ernstige gevolgen voor de ziekenhuizen en de zorg.
Houd afstand en draag een mondkapje. Jij wilt toch ook geen boete na 1 december?
Ben jij 28 jaar of jonger? Laat dan weten waar jij het voor doet. Waarom jij het volhoudt.
Wat is jouw persoonlijke reden? Maak je eigen poster en laat zien wat ‘daar doe ik het
voor’ voor jou betekent. Stuur een originele foto of illustratie en een boodschap in naar
communicatie@peelenmaas.nl. Van alle foto's/illustraties en boodschappen die we
iedere 2 weken binnenkrijgen, kiezen wij de meest originele. Hier maken wij een poster
van. De poster sturen wij naar jou, samen met een cadeaubon. De poster hangen we op bij
het Bouwens en op verschillende plaatsen in Peel en Maas. Deel de poster met vrienden,
kennissen en familie.
Wat kun jij doen?
Voorkom dat jij besmet wordt met het virus of dat je anderen besmet. Wij hebben de
regels voor thuis, sport, uitgaan en school/studie voor je op een rijtje gezet.
Kijk op www.peelenmaas.nl en zoek op ‘jongeren en corona’.
De basis
Houd 1,5 meter afstand en was vaak je handen, bijvoorbeeld zodra je ergens binnenkomt
en als je weer weggaat. Als je hoest, verkouden bent of koorts hebt, blijf thuis en laat je
testen. Draag een mondkapje in publieke gebouwen zoals winkels, musea en op je school.
Vanaf 1 december 2020 is dat verplicht in publiek toegankelijke gebouwen.

Maak jouw eigen poster en win!

WEER KUNNEN
WINKELEN MET
VRIENDINNEN
DAAR DOE
IK HET VOOR.
Sophie

Wat verandert er voor de
afvalinzameling in 2021?
Het GFT halen we in de drie wintermaanden, januari, februari en december één keer
per twee weken op. De restafvalzakken blijven gratis.
Wijziging Poorttarief voor Milieupark Peel en Maas:
• tuinafval per aanhanger € 5,- en voor een kofferbak €2,50;
• €10,- per matras.

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

Egchel
Egchel
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Grashoek
Helden
Helden
Helden
Helden
Kessel
Kessel
Kessel
Koningslust
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Maasbree
Meijel
Meijel
Meijel
Meijel
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Panningen
Peel en Maas

Jacobusstraat 81
Keup 11
Hennepstraat 14
Johan Spruijtstraat 10
Lorbaan 16
Marisbaan 16
Marisbaan 21
Keizerbosstraat 7
Mariaplein 2
Mariaplein 4
Op de Lundert kavel 19
Heldenseweg 20
Karreweg-Noord 10
Karreweg-Noord 12
Poorterweg 36
Baarlosestraat 2
De Koperwiek (langs 10)
Lange Heide 12
Lange Heide 36
Molenhuizen 5
Venloseweg 25
Kalisstraat 1
Katsberg 30
Kerkstraat 27
Pater Willemsplantsoen 29
Haagveld 9
Loo 5 B
Mgr. Nolensstraat 22
Mgr. Nolensstraat 24
Raadhuisstraat 110
Rieterlaan 11
Ringovenstraat
Steenstraat 10
Beekstraat 40
Patersstraat 2A
Raadhuisplein 6
Raadhuisstraat 3A 1, 3A 2 en 3A 3
Bestemmingsplan “Herontwikkeling hoek VeersepadBeeselseweg Kessel”
Ontwerp herziening bestemmingsplan Buitengebied

Peel en Maas

HOU
AFSTAND
BIJ KLACHTEN: BLIJF THUIS & LAAT JE TESTEN
Huis van de Gemeente
Wilhelminaplein 1
Postbus 7088, 5980 AB Panningen
5981 CC Panningen
077 - 306 66 66

info@peelenmaas.nl
06 - 12 36 09 04

www.peelenmaas.nl
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Jubilarissen Fanfare
Eendracht onderscheiden
Twee leden van Fanfare Eendracht Baarlo hebben op zaterdag
20 november hun onderscheiding van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen ontvangen. Slagwerker Gerard Hanssen en
bugelist John Caris zijn zestig en veertig jaar lid van de vereniging.
Onder normale omstandigheden zouden zij in het zonnetje gezet zijn
tijdens de cecilia-avond van de vereniging, maar die kon dit jaar
vanwege de huidige pandemie niet doorgaan. Een bestuursdelegatie
toog daarom op zaterdag naar het huisadres van de heren.
Daar kregen ze de versierselen door hun eigen partners opgespeld.
Normaal gesproken zouden de jubilarissen een serenade door
collega-muzikanten krijgen. Deze krijgen ze volgens de fanfare nog
zodra de mogelijkheid er weer is.

Verlenging
trainerscontract
S.V. Egchel

Jubilaris Seniorenorkest
Meijel
Normaal worden jubilarissen van Seniorenorkest Meijel tijdens de
jaarlijkse cecilia-avond gehuldigd. Echter vindt er door de coronamaatregelen dit jaar geen cecilia-avond plaats. “We hebben onze
jubilaris van dit jaar dus thuis bezocht om hem daar de oorkonde en
insigne te overhandigen en te feliciteren”, aldus Seniorenorkest
Meijel. De jubilaris van dit jaar is flugelblazer Pierre Janssen uit
Panningen. Pierre is 12,5 jaar lid van Seniorenorkest Meijel.

Jonn Smedts uit Meijel is ook in
het seizoen 2021-2022
hoofdtrainer van S.V. Egchel.
Beiden hebben opnieuw
overeenstemming bereikt om de
samenwerking ook na het
huidige seizoen voort te zetten.
Dat wordt dan het 4e seizoen
van Jonn als hoofdtrainer bij
de 5e klasse.

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een
landelijke keuken op maat

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom. vol=vol

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

2611 \ winkel & bedrijf
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Adver torial

Onderzoek met TIVITA camera

‘Heel mooi dat zo’n slimme camera
helpt een wond makkelijker te genezen’
Medio juli viel Thea Pieters (65) van de trap in haar huis in Horst aan de Maas. Met een
ĳselĳke gil belandde Thea onderaan de trap, waarbĳ ze met haar benen omhoog tegen de
trap aan lag. Haar man Paul (69) stond net onder de douche toen het gebeurde. Hĳ hoorde
kabaal, kwam snel onder de douche uit en belde, hevig geschrokken toen hĳ Thea zag
liggen, 112. Binnen vĳf minuten was er een ambulance die Thea naar Venlo bracht.

aan ons uitlegde, gaf aan dat er sprake was
van een onderhuidse ruimte die voor een
grote ondermijning zorgde. Daarmee bedoelde
ze dat er veel troep in en rond de wond zat:
gestold bloed, lymfevocht en weefsel dat
niet meer functioneert. Ze heeft de wond
toen open gemaakt, gestold bloed verwijderd
en alles zo schoon mogelijk gemaakt.
Er werd speciaal bevochtigd gaas in de wond
aangebracht en daarna is de wond verbonden.
Het bevochtigd gaas absorbeert onder andere
bloed en wordt om de dag vervangen door
een wijkverpleegkundige van Buurtzorg, een
thuishulporganisatie hier in Horst aan de Maas.
We zijn daarna nog twee keer terug geweest bij
het Wondexpertisecentrum waar opnieuw foto’s
zijn gemaakt van de wond met de speciale
TIVITA camera. Ze meten en checken daarbij
van alles. Het gaat nu gelukkig steeds beter,
de verwachting is dat het uiteindelijk helemaal
goed moet komen.’

Juiste diagnose in
vroegstadium

‘Patiënten
hebben veel
baat bij de
TIVITA camera’
Yvonne Siebers is als wondconsulent
bĳ het Wondexpertisecentrum van
VieCuri in Venlo gespecialiseerd in
het behandelen van patiënten met
complexe wonden. Sinds kort
beschikt VieCuri over een camera die
diep in de huid kan kĳken (tot 6 mm)
en zo in een vroeg stadium meehelpt
bĳ het stellen van juiste diagnoses,
nodig om gecompliceerde wonden
sneller te laten helen.

‘Met een steeds ouder
wordende bevolking levert
deze cameratechnologie een
heel concrete bĳdrage aan de
gezondheidszorg’
Paul reed er met hun zoon, die in de buurt
woont en snel gealarmeerd was, achteraan.
Thea Pieters: ‘Er waren op dat moment geen
zichtbare wonden, maar ik had veel pijn.
Als diabetespatiënt moet je daar erg op letten.
Onderzoek op de eerste hulppost leerde dat
mijn kuitbeen was gebroken. Ik kreeg een brace
om mijn been. Zo gingen we naar huis terug.
’s Avonds zagen we dat er blaren kwamen bij
het kniegewricht, onder mijn huid. Het was
behoorlijk pijnlijk en voelde niet goed. We zijn
toen teruggegaan naar VieCuri en er zijn
meer foto’s gemaakt. Daaruit bleek dat mijn

middenvoetsbeentje en drie tenen gebroken
waren. Ook was er een scheurtje in de muis
van mijn linkerhand. Bij Heelkunde is dat toen
tijdelijk gegipst, tot net onder het kniegewricht.
Ook heb ik een polsbrace gekregen.’

Wondexpertisecentrum
‘Voor die onderhuidse blaren bij het
kniegewricht zijn we doorgestuurd naar het
Wondexpertisecentrum. Hier hebben ze op
10 augustus met de speciale TIVITA camera
foto’s gemaakt. Wondconsulente Yvonne
Siebers, die de camera bediende en de beelden

Beter kwaliteit

Nieuwe camera draagt
bij aan snellere genezing
van complexe wondzorg
VieCuri is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die sinds dit
najaar gebruikmaakt van een nieuwe, bĳzondere camera bĳ
gecompliceerde wondzorg. De hyperspectrale TIVITA HSI-camera laat
onder andere zien waar er eventueel teveel vocht is en hoe goed de
doorbloeding en de zuurstofvoorziening van de wond en de wondomgeving is.
Tot voor kort werden diagnoses van wonden doorgaans met het blote oog
verricht. Het is dan vaak lastig om tot eenduidige diagnoses te komen.
De TIVITA is snel: 6 seconden per foto en er zijn veel foto’s achter elkaar
mogelijk. Ook is de camera precies: zonder huidcontact kijkt hij tot 6 mm
diep in de wond, met 100 lichtkanalen tussen zichtbaar en infrarood licht.
Zo is snel duidelijk of een complexe wond op normale wijze geneest
of dat meer onderzoek nodig is. Het maken van de foto’s is niet pijnlijk
of belastend voor de patiënt en maakt een vroege, diagnose mogelijk.
Dat bespoedigt de genezing.
De TIVITA camera laat met duidelijke waarden zien hoe het met de
wond gaat. De waarden worden omgezet in beelden, met kleuren en
intensiteiten. De patiënt ziet een helder en controleerbaar beeld op de
monitor. Hij begrijpt zo beter waarom een kous noodzakelijk is, waarom
en hoe de wond moet worden schoongemaakt of dat ingrijpen door
een vaatchirurg nodig is. Dit inzicht geeft de patiënt vertrouwen in het
genezingsproces, en dus rust. De TIVITA draagt zo bij aan een betere
kwaliteit van de wond- en gezondheidszorg.

Paul: ‘Toen we in de taxi terug naar Horst zaten,
nadat er voor eerste keer foto’s waren gemaakt
met die speciale camera, waren we er allebei
stil van. Fantastisch dat dit soort apparatuur
bestaat. We zijn blij dat we nú leven en hier
gebruik van kunnen en mogen maken. En met
een steeds ouder wordende bevolking levert
deze cameratechnologie een heel concrete
bijdrage aan de gezondheidszorg. Eigenlijk
zouden alle ziekenhuizen in Nederland over zo’n
apparaat moeten beschikken.’

De hyperspectrale TIVITA HSI-camera,
kortweg TIVITA wordt door VieCuri
inmiddels ingezet bij bijna alle
patiënten met complexe wonden.
Yvonne Siebers: ‘Het apparaat leent
zich daar prima voor. Je kunt er snel en
op een niet-belastende manier voor
de patiënt beelden mee maken die
heel duidelijk zijn. Niet alleen de wond
zelf, ook het omliggende gebied kun
je zo accuraat in kaart brengen. Of het
nu gaat om een ophoping van vocht,
een slechte doorbloeding of te weinig
zuurstof in of rondom de wond, de TIVITA
registreert dit. Voor de patiënten zijn de
beelden inzichtelijk. Mensen snappen
nu beter dan voorheen waarom een
bepaald behandeltraject noodzakelijk is.
Bij mevrouw Pieters liet de camera zien
dat er sprake was van een onderhuidse
concentratie van oud bloed. Dat gaat
stollen en als de huid dan kapotgaat, is
er een grote kans op bacteriële infectie.
Dat wil je hoe dan ook voorkomen.
We hebben bij haar dus eerst het oude,
gestolde bloed weggehaald en daarna
een wondbehandelplan gemaakt, dat nu
door de wijkverpleegkundige wordt
uitgevoerd. Een mooie samenwerking.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Linda van Spijk

Merseloseweg 130, 5801 CE Venray
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
www.viecuri.nl
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Geplukt

Tim Stevens Panningen
De ‘vastelaovend’ stroomt Tim Stevens door de aderen. Als zoon van een oud-vorst werd carnaval vieren hem met de paplepel ingegoten.
“Vastelaovend staat voor mij voor verbroedering, gezelligheid en gelijkheid”, zegt hij. Deze week wordt Tim Stevens (37) uit Panningen geplukt.

had, red.) gekeken. Het is jammer dat
de vastelaovend nu zo anders is, maar
aan de andere kant gaat de volksge
zondheid nu voor. Stel dat er straks
wel weer activiteiten door mogen
gaan, dan moeten we ook oppassen
dat de besmettingscijfers niet weer
gaan stijgen. Je merkt dat de men
sen wel toe zijn aan een feestje, maar
dat halen we wel weer in. Zelf vind
ik vooral de activiteiten voorafgaand
het leukste, de prinsenrecepties en zo.
Vastelaovend betekent voor mij ver
broedering en gezelligheid. Iedereen
is in die dagen echt gelijk, van burge
meester tot boer. Verder kan ik echt
genieten van die verhalen van vroe
ger van onder anderen pap en Pierre
Kesselmans. Als zij gaan vertellen,
fantastisch vind ik dat.” Tims schoon
broer werd in 2006 prins van de Kuus
oeht Kepèl en zijn jongere broer in
2015. “De kans is klein dat ik nog eens
gevraagd word, maar als dat toch
gebeurt zou dat geweldig zijn en zou
ik meteen ja zeggen. Want ik hoop
toch nog wel verder te komen in mijn
carrière bij de Kuus oeht Kepèl”, zegt
hij lachend.

Italië

broer. Ik was niet zo’n leerwonder
en was veel liever buiten. Met veel
doorzettingsvermogen ben ik
uiteindelijk gekomen waar ik nu
ben.” Omdat Tim moeilijk leerde,
is hij verschillende keren van
school gewisseld. “Volgens mij
heb ik wel op vijf of zes scholen
gezeten. Vrienden van me gingen
in Panningen naar de basisschool
en naar het Bouwens. Ik ging naar
een andere school. Toen had ik wel
eens het gevoel dat ik er een beetje
buiten viel. Al was dat achteraf
gekeken niet het geval.”

Dat je als zoon van de vorst een
semi-bekende Panningnaar bent,
heeft zo zijn voor- en nadelen,
merkte Tim al op jonge leeftijd.
“Als er ergens kattenkwaad
was uitgehaald, werd al snel
gezegd dat ik daarbij betrokken
was. Dat vond ik niet altijd
leuk. Niet dat ik nou zo braaf
was”, lacht Tim. Hij had naar
eigen zeggen een fijne jeugd.
“Jong Nederland, de voetbalclub,
met vrienden spelen, daar denk
ik aan bij mijn jeugd. Ik heb
een oudere zus en een jongere

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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3

1

1
1

2

2
9

9

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

9

Tims grote droom was om politieagent
te worden. Die opleiding bleek toen te
hoog voor hem gegrepen en via een
aantal stages kwam hij uiteindelijk in
de horeca terecht. Nu werkt hij al weer
12,5 jaar bij Dok6. Maar de droom om
ooit dat politie-uniform te kunnen
dragen heeft hij nooit echt losgelaten,
vandaar dat hij zich aan het oriënteren
is hoe hij alsnog agent kan worden.
“Het is niet dat ik het niet naar mijn zin
heb bij Dok6, maar in mijn achterhoofd
blijft het toch nog knagen en wil ik
proberen die droom te verwezenlijken.

Ik ben heel sociaal en wil graag men
sen helpen. Als agent wil ik proberen
de maatschappij beter te maken. In dit
werk is elke dag anders en dat lijkt me
ontzettend leuk. Je weet totaal niet
wat er gebeurt.”

Toe aan een feestje
Enkele weken geleden werd bekend
dat carnaval er dit jaar heel anders
uit gaat zien. Geen optochten, geen
liedjesavonden en geen groot feest tij
dens de 11e van de 11e. “Ik heb op die
dag wel de vlag uitgehangen en naar
L1 (die een speciale tv-programmering

Met de vastelaovend is
iedereen gelijk

Oplossing vorige week:
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Tekst: Marieke Vullings

Berden
merken outlet
Alle damesmode
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Droom

Heeft Tim nog andere hobby’s behalve
carnaval? “Ik wandel graag en in het
verleden heb ik gevoetbald en voet
baltrainingen gegeven. Vastelaovend
is heel belangrijk voor mij, maar staat
voor mij op de tweede plaats, op
de eerste plek staat natuurlijk mijn
vriendin Mandy. Verder ga ik graag op
vakantie, vooral naar Italië. We zijn
onder andere in Puglia geweest, dat is
in de hak van Italië en twee keer naar
Sardinië. Daar is het echt prachtig.
De stranden, de mensen en het eten,
ik kom bijna woorden tekort. Als je er
nog nooit bent geweest, kan ik het
echt aanbevelen.”

70% korting
Raadhuisstraat 13A, Panningen
Dinsdag t/m Zaterdag 12:00 - 17:00 uur, Woensdag 10:00 - 17:00 uur
Ook op zondag 29 November geopend
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Coronamaatregelen

LET OP: Vanwege de 2de
coronagolf is het aantal kerkgangers weer teruggebracht
naar 30. Helaas kunnen we nu
geen misintenties aannemen
waar veel mensen voor komen.
Kijkt u bij de kerkberichten van
uw parochie naar wat daar als
aanwijzing staat, zoals aanmeldbriefjes of telefonische
aanmelding. Staat daar niets
vermeld, dan zal het aantal
kerkgangers wel onder de 30
blijven. Blijf thuis als u ziekteverschijnselen hebt. In de kerk:
houdt vooral de 1 ½ meter
afstand en ontsmet uw handen.
Een mondkapje wordt dringend
aanbevolen. Wel afdoen bij het
Communie ontvangen! Blijft u
liever thuis: de zondagse H. Mis
op TV is op NPO2 om 10.00 uur.
Om 09.45 uur het
Geloofsgesprek. Blijf gezond!
STEUN: Als u vw de coronacrisis, waar ook uw parochie
keihard de financiële gevolgen
van ondervindt, een extra gift
als kerkbijdrage wilt overmaken, dan wordt dat bijzonder
gewaardeerd. Een enveloppe in
de bus kan ook. Misschien ook
omdat u al een tijdje de collecte
hebt gemist?! Heel hartelijk
dank.

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 november
– Eerste zondag van de Advent
H. Mis: 11.00 uur
Lector: Mevr. Marianne Verhappen
Intenties: Jaardienst overl. ouders
Willems-Janssen en overl. fam
ilieleden; Jan Grubben en Nelly
Grubben-Verheijen; Louisa en
Anna Verheijen; Jaardienst Jo Boots
en zoon André Boots; Jaardienst
overl. ouders Wiel Lintjens en Mina

Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens het
parochiespreekuur op dinsdagoch
tend. Ook bij kapelaan Roger Maenen
tel. 077-4661850 of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur
in de sacristie.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Cila van den BeuckenHoebers, 86 jaar. Marlies SteeghsRademakers, 80 jaar.
Zondag 29 november  
H. Mis 09.30 uur Telling bij binnenkomst
Woensdag 2 december
H. Mis 09.00 uur (grote kerk, zij-altaar
St.Jozef)

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 29 november
Geen H. Mis
Zondag 6 december
Geen H. Mis
Zondag 13 december
H. Mis 11.00 uur

Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 november
H.Mis 19.00 uur 1e Zondag van de
Advent. T.i.v. Mart Schers (jaardienst)
Max. 30 aanwezigen. Telling bij bin
nenkomst

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Jan Bergs, 89 jaar
Zondag 29 november
H. Mis 10.00 uur – 1ste zondag Advent
t.i.v. Giel van Lier en Leen van Lier-vd
Hurk (jaardienst); Lucie en Drees
Hermkens-Kartner; Jan Nijssen (jaar
dienst); collecte mede voor de tekst
boekjes
Vrijdag 4 december
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

www.haardstede.nl

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 29 november
H. Mis 11.00 uur 1ste Advent (jaar B).
GEEN Misintenties. Max. 30 aanwezi
gen. AANMELDBRIEFJES noodzakelijk:
verkrijgbaar vanaf ma. 23 nov. prik
bord kerk
Maandag 30 november
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans – Telling, bij: bin
nenkomst
Dinsdag 1 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij binnen
komst
Donderdag 2 december
H. Mis 09.00 uur –Telling bij
binnenkomst

www.vincentiusparochies.nl

Parochie Panningen
Misintenties
NL44 RABO 0141900660
Parochiecentrum Wilhelminastraat 14

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

Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93

Lintjens-Jacobs en kleinzoon Wilco;
Jaardienst Toon Wijnen.

Boekhorst (zie parochie Baarlo)
Ziekenzalving: 06-55408023

nemen. Als u verkoudheidsklachten
heeft, blijft u dan thuis.

Parochie Kessel

Parochie Baarlo

Parochie Kessel-Eik

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Iet Dings-Bovendeerdt
077 462 18 60
06 24 21 61 06
Kerkdiensten
Zaterdag 28 november
19.15 uur H. Mis. 1ste zaterdag van
de Advent.
Jaardienst voor Jan Timmermans
Mededeling:
Het einde van het jaar willen wij U
even herinneren aan de gezinsbi
jdragen. Banknr gezinsbijdrage is
NL39RABO0125305311
Voor de pastorale zorg kunt u terecht
bij pastoor-deken W. Varela
Tel. 398.1416, of kapelaan H. te

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 29 november
9.30 uur H. Mis. 1ste zondag van
de Advent. Bertha Smits-van Horen
wegens verjaardag.
Donderdag 3 december
9.00 uur H. Mis.
Mededelingen:
Bij binnenkomst in de kerk kunt
u uw handen desinfecteren en de
voorgeschreven afstand in acht

Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zaterdag 5 december
18.00 uur H. Mis. 2de zondag van de
Advent. Voor de parochie
Mededelingen:
Het einde van het jaar 2020 komt
in zicht, mogen we jullie aan
KERKBIJDRAGE voor onze eigen paro
chie kerk herinneren. Hier voor hartel
ijk dank.
Voorlopig is er de 1ste en de 3de zater
dag van de maand om 18.00 uur de
H. Mis in Kessel-Eik. De vervangende

Parochie Grashoek

077 307 13 88
info@parochiecentrumpanningen.nl
Open maandag-, woensdag- en
vrijdagochtend van 08.30 uur tot
11.30 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 28 november
H. Mis 19.00 uur 1ste zondag
Advent t.i.v. Joke Goes; Fien
Schmitz-Giesen (jaardienst); Sjeng
Giesen, Gritje Giesen-Brummans,
zoon Piet en dochter Lies; Riet
Timmers-Sterk (jaardienst)
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur in de dagkapel

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

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88

Kapelaan Ter Broekhorst, verzorg in
meerdere parochies de H.Mis.
De bestelde H.Missen die v.w.
corona niet door zijn gegaan, kun
nen weer op nieuw aan gemeld
worden, welke datum de familie
dat wenst.

Administrator (pastoor-deken)
W. Varela
077 398 14 16
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

Kerstbomen

Met een glimlach goed kauwen!

grote maten
Nordmann
+ standaards

MollKunstgebit.nl

verkoop vanaf 28 nov.
06 - 30 07 27 01

ER WARM BIJZITTEN

Kerkdiensten
Zaterdag 28 november
Geen H. Mis
Zaterdag 5 december
H. Mis 17.30 uur t.i.v. H. Nicolaas en
voor de verwaarloosde kinderen;

H.Hoeben

Braamhorst 5 Baarlo

Bel voor een afspraak 077 35 153 21
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ACTIEWEEK VAN MA 23 NOV T/M MA 30 NOV

KORTING

OP BIJNA ALLES*!!
*m.u.v. multimedia & Dyson

499,-

FullHD

349,-

SMART

4K TV TX-40FSW404
• 40 inch (102 cm) • Full HD • HDR • Smart TV

4K

ULTRA HD

Geldig van 26-11 t/m 30-11

GRATIS
BEZORGD!

12 50
7 ’’
cm

10 40
2 ’’
cm

VRAAG NU JE BLACK FRIDAY SUPER DEAL AAN! OOK VIA TELEFOON, OF VIA ONLINE CHAT!

GRATIS
BEZORGD!

1299,-

SMART

QLED

OP=OP!

899,-

4K TV QE50Q86TALXXN
• 50 inch (127 cm) • 4K Ultra HD • QLED • Adaptive Picture

279,-

169,-

Soundbar SOLO5
• Compacte soundbar • Bluetooth • Vol geluid

199,-

OOK IN
ZWART

139,ONE SL

• Krachtige smart speaker

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

