Kempen creëert

lokale verbinding

16
01

WK03 \ 2020
#kempencreëert

02 Gemeente houdt

woonwagenbewoners
aan het lijntje

02 Koning naar Baarlo 05 Bouwkavel

en Kessel

Wilhelminapark verkocht

08 Geplukt:
Paul Fakkeldij

11 Gemeentenieuws
Peel en Maas

‘Duit Ali ut express?’
Alaaf Airlines uit Helden heeft vrijdag 10 januari het P&M Liedjesfestival 2020 gewonnen. De strijd om het Lindebuimke vond plaats in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel en werd
georganiseerd door Omroep P&M en carnavalsvereniging De Kieveloeët. De stewards en stewardessen van het gezelschap Alaaf Airlines deden dit jaar mee met het liedje ‘Duit Ali ut
express?’, over de vele carnavalsspullen die elk jaar weken van tevoren besteld worden bij de Chinese grootgrutter AliExpress. De PJP-Bokaal, de presentatieprijs, werd dit jaar gewonnen door joekskapel Kos Erger uit Panningen die optrad met het liedje Blööd. Alaaf Airlines staat daarnaast in de halve finale van het LVK. / Beeld: Naomi Leela via Omroep P&M

Vergunning voor chalets op Molenheg Egchel
De gebroeders Wijnen uit Egchel kunnen verder met hun plannen om tweehonderd arbeidsmigranten te
huisvesten op Molenheg in Egchel. Het College van B&W van gemeente Peel en Maas besloot onlangs de
vergunning te verlenen. Tuinbouwbedrijf Wijnen BV mag tien jaar lang maximaal tweehonderd werknemers onderdak bieden.
De gemeenteraad van Peel en Maas
maakte in april vorig jaar een nieuw
en ruimer beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten. Door het
nieuwe beleid kunnen meer arbeidsmigranten voor langere tijd in de
gemeente Peel en Maas worden
gehuisvest. Het nieuwe provinciale
huisvestingsbeleid staat ook toe dat
alle locaties hiervoor gebruikt mogen
worden.
De gemeenteraad van Peel en Maas
besloot in april ook dat er op drie
plaatsen in de gemeente grootscha-

lige opvanglocaties mogen worden
gerealiseerd. Het plan aan de Midden
Peelweg in Maasbree is daar één plan
van. Daar zijn de afgelopen weken
79 woonunits gerealiseerd waar in
totaal ruim driehonderd arbeidsmigranten kunnen worden gehuisvest.
Buitenlandse medewerkers van
Wijnen, met bedrijfslocaties in
Egchel en Grubbenvorst, wonen nu
op andere locaties en komen hoofdzakelijk met auto’s van uitzendbureaus naar het werk, zo is te lezen in
de plannen. Door chalets te bouwen

dicht bij de werklocatie van Wijnen
in Egchel, verwacht het bedrijf dat de
arbeidsmigranten vanuit de huisvestingslocatie zich per fiets of te voet
verplaatsen naar de naastgelegen
bedrijfslocatie.
Wijnen gaat de internationale werknemers in vijftig mobiele units huisvesten, die op korte afstand van het
tuinbouwbedrijf liggen. In elke unit
is plek voor vier personen. Daarnaast
worden er drie tijdelijke gebouwen
gerealiseerd die dienen voor opslag,
ontspanning en techniekruimte voor

voorzieningen als stroom, water en
internet. Uitzendbureau AB Werkt
gaat het beheer van de huisjes doen.

Gratis groenten voor bewoners
Het nieuwe huisvestingsbeleid van
de gemeente vraagt ook van werkgevers en huisvesters dat ze actiever
betrokken zijn bij de socialisatie van
de arbeidsmigranten en een maatschappelijke bijdrage leveren. Wijnen
zegt daarom een ontvangstruimte te
gaan maken waar de bewoners gezamenlijk kunnen verblijven en waar
informatie gegeven wordt over onder
andere het bedrijf, de werkzaamheden, huisregels, Nederlandse gebruiken en activiteiten en evenementen
in de omgeving.

Op haar eigen terrein realiseert het
agrarisch tuinbouwbedrijf meerdere
sportfaciliteiten, worden er lessen
Nederlands aangeboden en stelt het
bedrijf een aantal auto’s en vier fietsen per vier chalets beschikbaar voor
bewoners. Bewoners mogen daarnaast de producten, zoals paprika’s,
tomaten en komkommers, die bij
Wijnen worden geteeld, elke vrijdag
gratis meenemen voor eigen gebruik.
Ook wil het bedrijf fruitbomen aanplanten op het terrein.
De verleende vergunning ligt de
komende zes weken ter inzage bij de
gemeente. Er kan nog bezwaar tegen
de vergunning worden gemaakt.
Tekst: Kim Jacobs
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Nog geen uitsluitsel

Gemeente houdt woonwagenbewoners aan lijntje
Gemeenten mogen geen uitsterfbeleid of afbouwbeleid voeren gericht
op vermindering van het aantal woonwagenstandplaatsen. Dat verklaarde het College voor de Rechten van de Mens al in 2018. In Peel en
Maas wachten woonwagenbewoners echter nog steeds op uitsluitsel
over hun standplaats.
Naar aanleiding van de uitspraken
van het mensenrechtencollege krijgen
woonwagenbewoners in Nederland
meer ruimte. Dat wil zeggen: in de
meeste gemeentes. In Rotterdam komt
een heel nieuw woonwagenkamp en
de huidige kampen mogen uitbreiden.
In Arnhem komen 98 extra standplaatsen. Andere gemeenten die ruimte
bieden aan woonwagens zijn onder
meer Oosterhout, Moerdijk, Enschede,
Arnhem en Apeldoorn.
Gemeente Peel en Maas heeft echter nog steeds geen toezeggingen
gedaan aan woonwagenbewoners
zoals Lowie Raaymakers in Helden.
Op woensdag 8 januari heeft wethouder Rob Wanten een gesprek gehad
met Raaymakers. Het enige dat hij volgens de Heldenaar heeft toegezegd, is
de zaak nog eens binnen de gemeente
aanhangig te maken. Hoopvol ziet
Raaymakers uit naar eind januari, tegen
die tijd zou hij meer te horen krijgen.

Provinciale inventarisatie
Navraag bij gemeente Peel en Maas
leert dat er geen enkele toezeggingen
zijn gedaan. Eind januari wordt naar
verwachting een onderzoek afgerond
naar de behoefte aan standplaatsen
voor woonwagens in de 31 Limburgse
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gemeentes. De provinciale inventarisatie zou aanvankelijk al in september
worden afgerond, de komst van de
privacywetgeving heeft het onderzoek
vertraagd.

Voor Polen wordt wel
binnen een half jaar
iets geregeld

Afhankelijk van de uitkomsten in het
rapport zal gemeente Peel en Maas
beoordelen of er standplaatsen aan
woonwagenbewoners worden toegezegd. Dit in tegenstelling tot andere
Limburgse gemeentes. Zo werden in
Venlo drie gedoogde standplaatsen op
een woonwagenkamp gelegaliseerd.
Gemeente Leudal wil het woonwagenkamp aan de straat Molenzicht in
Heythuysen uitbreiden met vier standplaatsen. En Sittard-Geleen trekt een
miljoen euro uit voor het opknappen
van een woonwagenkamp in Born.

Geboren en getogen
De familie Raaymakers demonstreert
echter al sinds oktober 2018 voor een
eigen woonwagenvak. De familie is
geboren en getogen op woonwagen-

De familie Raaymakers bij het kamp dat ze in oktober 2018 opsloegen bij de Ondersestraat in Helden

kampen in Baarlo en Helden. Meer dan
twee jaar geleden moest het kamp in
Baarlo wijken voor de bouw van een
school, sindsdien wonen ze, naar eigen
zeggen noodgedwongen, in huizen.
Volgens Lowie Raaymakers zou
de situatie tijdelijk zijn, maar de
gemeente heeft nog steeds geen
woonwagenvak voor hen geregeld. “Voor mensen uit Polen wordt
wel binnen een halfjaar of een jaar
iets geregeld.” Hij wijst daarmee
op de huisvesting van onder meer
316 arbeidsmigranten in 79 chalets
in Maasbree en de 50 chalets voor

200 arbeidsmigranten van Wijnen in
Egchel. “Voor de eigen inwoners wordt
intussen niks gedaan.” Naar eigen
zeggen staat hij nog steeds ingeschreven voor een woonwagenvak in
Helden, maar de gemeente heeft hem
nog steeds niks toegekend.

Drie standplaatsen
De familie Raaymakers heeft sinds
oktober 2018 in een gekraakte woning
in Baarlo gezeten en in een illegaal
kamp aan de Ondersestraat in Helden.
Momenteel woont Lowie in een woonhuis in Herpen, gemeente Oss. Het liefst

wil hij weer terug naar Helden. “Ik ben
een geboren en getogen Limburger.
Mijn familie woont daar. Hier in Brabant
heb ik niks te zoeken.”
In de gemeente Peel en Maas hoopt
hij dan in een woonwagen te kunnen
wonen. “Dat is onze cultuur. Wij horen
niet in een huis.” Veel heeft hij niet
nodig. Het gaat om drie standplaatsen.
Voor hemzelf, zijn zoon en zijn neefje.
“Al zetten ze ons aan de rand van een
bos. Dat is beter dan niks.”
Tekst: Marc van der Sterren
Archiefbeeld: Renée Verberne

Burgerinitiatieven en zelfsturing

Koning naar Baarlo en Kessel
Koning Willem-Alexander brengt dinsdag 21 januari een bezoek aan Baarlo en Kessel. Hij bezoekt een multifunctioneel centrum en Kasteel
De Keverberg om meer te horen en te leren over de burgerinitiatieven in Peel en Maas.
De bezoeken aan Baarlo en Kessel
maken deel uit van een serie werkbezoeken door Nederland die
de koning aflegt. Hij bezocht in
2018 Hilvarenbeek, Amsterdam,
Kloosterburen en Wageningen en
ging vorig jaar naar Lieshout en
Lierop, Ameland en Boxtel. Op alle
plaatsen stonden zelfsturing en burgerinitiatieven centraal. “Die zijn
tekenend voor de samenwerking tussen inwoners en gemeente”, laat de
Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

“Onder de noemer ‘zelfsturing’ geeft
Peel en Maas al twintig jaar vorm
aan gemeenschapsontwikkeling.”

De Engelbewaarder
De koning gaat dinsdag 21 januari
eerst naar MFC De Engelbewaarder
in Baarlo, één van de tien lokale
‘dorpsontmoetingen’ binnen de
gemeente Peel en Maas. Daar is
onder andere dagbesteding voor
ouderen, worden voorleesdagen
georganiseerd, zijn eet- en infor-

matiepunten en worden diverse
cursussen gegeven. Enkele vrijwilligers die in het centrum actief zijn,
vertellen dan iets over wat zij bij
De Engelbewaarder doen voor de
gemeenschap in het dorp.

Kasteel De Keverberg
Na Baarlo wordt een bezoek
gebracht aan Kasteel De Keverberg in
Kessel, dat bijna vijf jaar geleden na
een grote restauratie werd heropend.
De herbouw kon worden gedaan

door samenwerking van inwoners,
het bedrijfsleven, gemeente Peel en
Maas en provincie Limburg.
Mensen die destijds en nu betrokken zijn bij het kasteel, zijn gevraagd
de koning iets te vertellen over de
herbestemming van het gebouw.
Ook schuiven vertegenwoordigers
van burgerinitiatieven uit andere
dorpen aan om te spreken over hun
projecten en de betrokkenheid daarbij van de gemeente.

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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Energiezuinig

Piushof bijna voltooid
In een razend tempo verrijzen aan het Piushof in Panningen 54 energiezuinige woningen. In april werd het
startsein gegeven voor de sloop van 72 verouderde woningen aan het oude Piushof. Als alles volgens plan
verloopt, kunnen alle bewoners nog voor de zomer hun nieuwe woning betrekken.

Grondprijsstijging in
Maasbree en Baarlo
De gemeente Peel en Maas verhoogt de grondprijzen voor woningbouw van Maasbree en Baarlo voor het tweede jaar op rij. Dit vanwege de te lage grondprijzen in deze kernen ten opzichte van die in
andere kernen in de gemeente.
Elke vier jaar laat de gemeente
de grondprijzen checken door een
extern bureau. In 2018 bleek een
prijsstijging voor Maasbree en Baarlo
noodzakelijk om de grondprijzen
in de gemeente gelijk te trekken.
Om de stijging niet in een keer door
te voeren zijn de grondprijzen in
2019 met 5 euro verhoogd. Dit jaar
volgt wederom eenzelfde stijging.
Bij het plan Hart voor Maasbree
is eerder al een prijs vastgesteld
van 215 euro per vierkante meter.
Per 1 januari geldt deze grond-

Wonen Limburg heeft alle 46 levensloopbestendige woningen verhuurd
en bijna alle twee-onder-één-kapwoningen. Voor de 18 bewoners die niet
in Piushof terug konden keren, werd
een ander thuis gezocht. De woningen zijn energiezuinig en het project
wordt zo duurzaam mogelijk voltrokken. De vernieuwde wijk moet straks
opener en groener worden dan hoe

de wijk eerst was. Zo veel mogelijk materialen van de oude gebouwen is hergebruikt op het Piushof
of bij andere bouwactiviteiten, of
dient als basisgrondstof voor nieuwe
producten. Een deel van het verzamelde sloophout is al gereserveerd
door de bewoners die er vogelhuisjes
van gaan maken. Begin 2020 verwacht WonenLimburg dat de nieuwe
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prijs ook voor andere locaties in
Maasbree en Baarlo.
In andere kernen zijn de prijzen
ongewijzigd gebleven. De grondprijs in Meijel en Panningen ligt
op 225 euro. In Egchel en Helden
kost een vierkante meter 220 euro.
In Beringe en Kessel 210 euro, in
Grashoek, Kessel-Eik en Koningslust
205 euro. Op het Giel Peetershof in
Egchel is de grondprijs het laagst
met 200 euro per vierkante meter.
De rentepercentages voor erfpacht
en huur zijn ongewijzigd gebleven.

bewoners de sleutel krijgen van hun
nieuwe thuis.
De gemeenteraad van Peel en Maas
stelde een krediet van 1.654.000
euro beschikbaar om de woonwijk
te slopen en opnieuw op te bouwen.
Het geld was voornamelijk bedoeld
voor de infrastructuur in de wijk en
750.000 euro betaalt WonenLimburg
terug.

Weer in Peel en Maas

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Maasbree rondom Leeuwerik € 10,00
Kessel rondom Heldenseweg € 7,50
bedragen per week

Lichte vorst in aantocht
De afgelopen dagen konden we soms genieten van een mooie zonsondergang, zoals hier op de Deinderik in
Helden. De komende dagen blijft het wisselend bewolkt en het wordt langzaam iets minder zacht met
temperaturen overdag rond de 6 graden. Vanaf zondag lijkt het rustig weer te worden door een langgerekt
hogedrukgebied dat zicht handhaaft van Bretagne tot Oost-Europa. Hierdoor kan het in de nacht weer
eens licht gaan vriezen. Doorzettend winterweer zit er de komende tijd nog niet in, maar het heel zachte
weer zijn we voorlopig wel kwijt. / Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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’’Waarom ik ? ’’

Vera Pijpers - van Mullekom
echtgenote van

Joost Pijpers

‘Op is op. Het is goed zo’
Er volgde zijn laatste dag
We blijven aan hem denken
Vol liefde en met een lach

Hein Janssen
* 14 oktober 1938

mama van

Panningen

† 11 januari 2020

Sill
* Deurne, 5 oktober 1982

† Venray, 10 januari 2020

Nel en Henk van Mullekom
Bart en Dianne
Vinz
Jan en May Pijpers
Linda en Jos
Pelle, Nanne
Bakkershof 2, 5758 CE Neerkant
We willen Vera herdenken op vrijdag 17 januari om 19.30 uur
in gemeenschapshuis De Ankerplaats, Pastoor Vullinghsstraat 3
in haar “vertrouwde” Grashoek.
De afscheidsdienst vindt plaats op zaterdag 18 januari om 11.00 uur
in crematorium Midden - Limburg, Kasteelweg 10 te Baexem.
In plaats van bloemen is er gelegenheid om een herinnering
aan Vera te delen voor haar zoontje Sill.
Hiervoor liggen kaartjes bij de condoleance.

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

echtgenoot van

An Janssen-Cuijpers
pap en opa van

HAN-MARK
ARENDSE

John en Irma
Yvonne⭐, Krissy, Steef
Robert en Marjon
Eef, Jaan

U I T VA A R T Z O R G

T 077 - 2061585
www.arendseuitvaartzorg.nl

Correspondentieadres:
Ringovenstraat 56, 5981 AL Panningen
De afscheidsdienst heeft j.l. woensdag plaatsgevonden.
Bijzonder woord van dank aan huisartsen Dhr. en Mevr.
Franssen en aan Stichting Leven Rond de Dood.
Wij zeggen ook hartelijk dank aan de Buurtzorg voor de
liefdevolle verzorging gedurende de laatste periode.

samen met u zorgen
voor een mooi afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

Tom Bussemakers
Helden, 20-12-1944

Baarlo, 13-01-2020

weduwnaar van

Kitty Bussemakers - Bergsma
Hans
Lisette en Jo
Henrie
Jolanda
Ronald
En kleinkinderen
Pukkie
Slotvoogdstraat 13, 5991 BP Baarlo
Wij zijn voor de laatste keer samen met opa Tom op zaterdag 18 januari
om 14.00 uur in Zaal Unitas, Wilhelminastraat 13 te Baarlo.
Tom is thuis opgebaard, waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid
van hem te nemen op donderdag van 19.00 tot 20.30 uur.
In plaats van bloemen stellen wij een donatie aan het Longfonds
op prijs, hiervoor zijn collectebussen aanwezig.

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van onze pap en opa

Sjraar Levels

Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaartdienst en alle
blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het
verwerken van dit verlies.
Mariëlla en Jeroen, Danique, Anouk
Miranda en Bert
Helden, januari 2020

Dankbetuiging
Een hand, een woord, een kaart, de overweldigende
belangstelling tijdens de afscheidsdienst.
Velen hebben met ons meegeleefd
na het overlijden van onze pap, opa en superopa

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

Wiel Peeters

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

Hartelijk dank daarvoor. Het was hartverwarmend,
dit heeft ons goed gedaan.

Baarlo
Kessel
Maasbree

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Kessel, januari 2020

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl

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

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

Gebruikte kantoormeubelen.
Kasten, stoelen, bureaus, stelling
enz. Obelisk Rozenobel 12 Beringe.
Vrij 9.00 - 17.00 en za 9.00 - 16.00 uur
of na tel. afspraak 06 14 04 02 72.
Wij bezorgen onze eigen geteelde
aardappelen (Frieslanders) gratis
bij u thuis. Min. 5 kg. Absoluut de
lekkerste. Tevens uien te koop.
Tel. 077 307 88 53.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Zondag 19 januari Winter Yin Yoga
met Stilte wandeling en lunch op
Kaldenbroeck Lottum, van 10.00-13.00
uur inlicht./aanmelden 06 46 32 00
39 jeanne.verdellen@hotmail.com
Tuinwensen? Meedenken, ontwerp,
alleen en andere (pluk-) border? Denk
er nu over na en geniet in 2020! www.
passievoorflora.nl /06 14 27 04 56.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com

Te koop lekkere aardappelen
frieslanders bintje belana
onbespoten prei pst 0.25 1kg prei
1euro zak boerenkool 1.50euro.
Vele soorten vollegrond- en
kasgroenten. Het adres voor gezonde
en betaalbare groenten Kwekerij
Brummans Vosberg 16a Panningen.

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

www.vooraltijdbijzonder.nl

Huil niet om mij,
mijn lijden is ten einde.
Voor mij geen zorgen meer,
geen angst en nooit meer pijn.

Claudia van Haeﬀ |06-15156046
Vind je wiskunde of scheikunde
lastig? Ik leg je lesstof graag op een
duidelijke manier aan je uit.
Tel. 06 23 07 12 46.
Gratis yogales, elke laatste zondag van
de maand van 10-11 uur in Sevenum
(tegenover de Schatberg). Meer info
en/of aanmelden 06 24 11 94 07.
Leer schilderen met olieverf.
Wekelijkse cursussen, start op 7 feb!
Kijk op www.kunstvanderiet.com.
Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.

NU
emden
en
2 ovenrh
en strijk

gratis

w as se

*

Kostuum
reinigen

pantalon+kolbert
* Actie geldig tot 31 januari.
De overhemden worden
hangend terug geleverd.

www.vanhalstomerij.nl
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Bouwkavel Wilhelminapark verkocht
De bouwkavel op het Wilhelminapark in Panningen is verkocht. De hoogste bieder bood 235.850 euro en
daarmee ging het College van B&W van Peel en Maas akkoord, zo staat in het collegebesluit.
De kavel werd door middel van openbare inschrijving te koop aangeboden
en diende minimaal 200.000 euro op
te leveren. De hoogste bieder zou de
nieuwe eigenaar van de kavel worden.
Er zouden twee biedingen zijn gedaan.
Wie uiteindelijk 235.850 euro voor de
kavel heeft geboden, blijft anoniem, zo
laat de gemeente weten. De voorlopige
koopovereenkomst is getekend en de
koper zou een omgevingsvergunningaanvraag aan het voorbereiden zijn, laat

een gemeentewoordvoerster weten.
De inkomsten die de gemeente door de
verkoop krijgt, gaan bijdragen aan de
financiering van de totale herinrichting
van het Huis van de Gemeente.
De verkoop van de bouwkavel maakt
deel uit van het totale herinrichtingsplan van de omgeving van het Huis
van de Gemeente in Panningen. Er was
een budget van 500.000 euro voor
het vergroten en verfraaien van het
Wilhelminapark, het opknappen van de

aanwezige parkeerplaatsen bij het Huis
van de Gemeente, het realiseren van
nieuwe parkeerplaatsen in het park en
het slopen van de oude burgemeesterswoning om plaats te maken voor het
park. De gemeenteraad koos in februari
2018 voor een herinrichtingsplan met
bouwkavel. De verkoop van die kavel
moest meer geld genereren en de kosten drukken. Een actiegroep heeft een
tijdlang geprobeerd de verkoop van de
bouwkavel tegen te houden.

Keuleman 6, Helden • tel. 077 307 92 30

www.blinkzonwering.nl

Rolluiken voor
aan uw woning

Zonwering
voor buiten

Zonwering
voor binnen

Terrasoverkappingen

Hordeuren en
-ramen

Rolpoorten

Smeulbrand op Industrieterrein Panningen
Een smeulbrand in een opslag met houtafval bij productiebedrijf Parthos in Panningen heeft de brandweer zaterdag 11 en zondag 12 januari bezig gehouden. Er moest 80 kubieke meter houtmot worden verwijderd, voordat de
brandweer bij de brand kon komen. De oorzaak van de brand is onbekend.
Medewerkers van productiebedrijf
Parthos, dat mobiele wand- en deursystemen maakt en op Industrieterrein
Panningen gevestigd is, roken zaterdag rond 11.30 uur een vreemde geur
op het terrein. Ook zagen ze rook uit
de houtopslagplaats voor fijn zaagsel
komen, waarop ze de brandweer alarmeerden. De brand woedde onderin

de silo, laat Brandweer Limburg-Noord
weten. “De silo was bijna geheel gevuld
met ongeveer 100 kubieke meter houtmot, een fijn zaagsel. Hierdoor kon de
brandweer lastig bij de brand komen.”
Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de eerste 80 kubieke
meter uit de silo te verwijderen, zodat
de brandweer beter bij de brand kon

komen om deze te blussen. Naast de
brandweer van Panningen en Maasbree
werden ook de korpsen van Venlo en
Meijel opgeroepen om te helpen de
resterende houtmot in de silo te verwijderen. De bluswerkzaamheden hebben
nog een hele tijd in beslag genomen.
Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend
en er raakte niemand gewond.

Raspberry Maxx stopt
Na 15 jaar sluit frambozenbedrijf Raspberry Maxx in Meijel haar deuren. Eigenaren Henny van Bergeijk en
Carlo Peters verklaren op Facebook dat de passie voor frambozen hun drijfveer was, niet het verdienmodel,
en ze op het hoogtepunt willen stoppen.
Het biologische fruitbedrijf stond op het
punt waar belangrijke keuzes gemaakt
moesten worden. De teelt, het perceel
en de installatie zijn vijftien jaar oud en
vragen om nieuwe, risicovolle investeringen die zich pas na tien jaar terugverdienen. Op dezelfde voet doorgaan
zonder investeringen, zou betekenen
dat de frambozenteelt steeds lastiger

wordt waardoor op termijn de kosten de
baten gaan overstijgen, laten de eigenaren weten. De ondernemers hebben er
daarom voor gekozen dit jaar gecontroleerd te stoppen. Op Facebook verklaren
Henny en Carlo dat ze nu op hun eigen
manier afscheid kunnen nemen van
hun passie. “Niet fijn natuurlijk maar we
voelen ook opluchting, rust en nieuwe

kansen. Stoppen voelt dan ook niet als
een mislukking, maar als de kunst om
op het goede moment het lef te hebben
om los te laten.”
Raspberry Maxx is een frambozenkwekerij waar frambozenproducten verkocht
worden, rondleidingen worden gegeven
door de kwekerij en proeverijen worden
georganiseerd.

Vier generaties
Opgelet, t/m 21 februari zijn

Actie:
ma’s
pa’s & O

O

gratis!

opa’s en oma’s die doordeweeks
minimaal één kleinkind
vergezellen gratis!

Vier generaties in Helden
De 83-jarige Jo Korsten-van de Velden uit Helden mag de titel ‘overgrootmoeder’ dragen. Op 12 november
werd haar achterkleinkind Juul van Boven geboren. Kersverse moeder is Jo’s kleindochter, Sharon van
Boven-Domenie (23). De nieuwbakken oma is Karin Domenie-Korsten (53), die net als haar dochter en
kleindochter in Kaatsheuvel woont. Oma Karin is net zo trots op haar kleinkind als de Heldense superoma
op haar achterkleinkind. “Dat ik dit nog mee mag maken”, aldus Jo.

Meer informatie over deze actie: www.toverland.com/opa-oma
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Wisselende wedstrijd

Tegen Vludoc

Gelijkspel voor Tupos DS 1
In de vorige wedstrijd lieten de dames van volleybalvereniging
Tupos uit Baarlo een set liggen tegen Vludoc. Dit wilde ze op zondag 12 januari tijdens de wedstrijd tegen Vludoc DS 1 goedmaken.
In de laatste set lieten ze zich echter foppen. Het werd 1-1.
In de eerste set liep Tupos meteen
uit door sterk serverend werk en
slimme aanvallen. De tactiek om
de passer-loper aan Vludocse zijde
uit te schakelen met service bleek
te werken: 100 procent score in de
eerste set. Dat resulteerde al snel
in een setstand van 25-10.
In set twee zette Tupos wederom
in op een sterke servicedruk.
Dit gaf echter niet het gewenste
resultaat, waardoor Vludoc dichtbij kon komen en er zelfs een
achterstand voor Tupos ontstond.
Tupos maakte het punt niet af
en liet Vludoc de regie nemen.
Tegen het eind van de set nam
Tupos de regie weer terug zodat
de set snel tot een einde kwam.

Volleybaldames Kessel verslaan Velden
Na een korte voorbereiding na de kerstvakantie, speelde het eerste damesvolleybalteam van volleybalclub
Kessel zaterdag 11 januari de eerste uitwedstrijd van 2020. Die werd in en tegen VC Velden D2 gespeeld. Een
wedstrijd die voor beide teams belangrijk was om te winnen. Kessel ging er met de punten vandoor.

Halverwege set drie liet Tupos de
Vludocse dames gedeeltelijk in
het spel komen maar maakte hier
snel korte metten mee. De wedstrijd was gewonnen maar nog
niet gespeeld.
Dat Tupos zich toch heeft laten
foppen bleek in de laatste set.
De pass bleef hangen en het
oplossend vermogen was laag.
Zelfs het debuut van Noa heeft
dit tij niet kunnen keren ondanks
haar goede inzet. Tupos verloor deze set met een stand van
25-22.
Volgende week speelt Tupos uit
tegen Olympia.
Tekst: Kim Faessen

WIJ PLAATSEN
VAKKUNDIG ZELF
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

Kom kijken naar onze
tegelcollectie nu met 20% korting
EN 15% KORTING op sanitair
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 51 28 75 02 WWW.VERKOO.NL

In de eerste set wist Velden vrij snel
een ferme voorsprong op te bouwen.
Met name door veel eigen fouten aan
Kesselse kant, 12-25. De tweede set
ging daarentegen gelijk op. Lange rally’s werden gespeeld. Echter wist Kessel
aan het langste eind te trekken, 21-25.
De Kesselse dames wisten de focus
van de tweede set niet vast te houden
gedurende de derde set. Slecht volleybal werd gespeeld en Kessel wist
met geen mogelijkheid punten te sco-

ren, 25-13. Zoals de trainer/coach van
Velden na afloop van de wedstrijd aangaf in een anekdote: “We hadden jullie
bijna in wurgpositie. Maar net op het
allerlaatste moment, lieten we los en
gaven we jullie weer de mogelijkheid
tot ademen.”
En zo was het ook, want de vierde
set was gelukkig de ommekeer aan
Kesselse kant. De passe werd goed
verzorgd en de ballen werden aan het
net gecontroleerd en hard afgemaakt,

15-25. Zodoende begonnen de dames
gemotiveerd aan de vijfde set om de
drie punten binnen te slepen. En met
resultaat: Kessel zette het goede spel
van de vierde set voort en gaf Velden
geen schijn van kans om te scoren,
8-15. Een wisselende wedstrijd maar
wel hele belangrijke punten voor
VC Kessel D1.
Tekst en beeld:
Astrid Hermansvia VC Kessel

Naate Jes wint Kiëteknalle 2020
Het Kiëteknalle van de jeugdafdeling van schutterij St. Martinus in Maasbree op vrijdag 10 januari is gewonnen door vriendengroep de Naate Jes.
De tweede editie van het Kiëtteknalle
had een opkomst van zeven kiëten
en vriendengroepen. De rivaliteit was
enorm en er werd verrassend goed

geschoten. Schutter Daan Bruijnen wist
de zes rondes schieten zelfs geheel
foutloos te doorstaan. Vriendengroep de
Naate Jes werd winnaar. Kiët De Kantine

en kiët ’t Valderend 2 wisten beslag te
leggen op een gedeelde tweede plaats.
Tekst: Sjon Wijnen

Taco Agro BV is een bedrijf dat
zich bezighoudt met de teelt
van akkerbouw- en tuinbouwgewassen, contractteelten
voor de groente verwerkende
industrie, opslag van agrarische
producten en loonwerk.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die ons team komt versterken in de functie van:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)
Het werk bestaat uit diverse voorkomende werkzaamheden
van grondbewerking, zaaien, gewasverzorging tot oogsten in de
akkerbouw en teelt van vollegrondgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een gemotiveerd team.
Taco Agro BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met de teelt van akkerbouw- en

tuinbouwgewassen, contrac>eelten voor de groente verwerkende industrie,
Ben
jij:
opslag van agrarische producten en loonwerk.
• zelfstandig, maar ook graag met collega’s werkzaam in een team;
Wij zijn op zoek naar een
die ons team komt versterken in de func8e van:
• flenthousiaste
exibelcollega
inzetbaar;
• in het bezit van rijbewijs B en T?

Het w

Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?

Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken.
ZZP’ers ook mogelijk. Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging,
aarzel dan niet en bel/mail naar:

Jubilarissen S.V. Egchel
Taco Agro BV Donkstraat 6a | 5964 AJ Meterik
Tel: 077 - 397 66 66 | info@tacobedrijven.nl
www.tacobedrijven.nl

S.V. Egchel heeft tijdens het Nieuwjaarstreffen op zaterdag 4 januari negen jubilarissen gehuldigd.
Ruud van Berkel, Bjorn Galema, Danny Lemmen, Ruud Vrenken en Rick Wilms zijn 25 jaar lid, Nad Gielen,
Mat Gommans en Frits Lemmen 50 jaar en Jac Vestjens is 60 jaar lid. Martien van Berkel kreeg uit handen
van KNVB-ambassadeur Jan Heijkers de zilveren waarderingsspeld van de KNVB overhandigd omdat hij
14 jaar deel uitmaakte van het bestuur en zitting had in diverse commissies van S.V. Egchel.
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SC Pareja turnt in Prinsenbeek
Juulke Teeuwen van SC Parea werd vijfde van de 22 turnsters tijdens de tweede kwalificatiewedstrijd op zaterdag
11 januari in Prinsenbeek. Pim Maessen werd zeventiende . Linda Verboeket werd 32e van de senioren 2.
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Kesselse beugelaars gaan
terecht onderuit
De inhaalwedstrijd van OVU Kessel in het Brabantse Olland op
vrijdag 10 januari liep uit op een 4-1 overwinning voor de
tegenstander.
De Kesselse beugelaars lieten de
kans om de onderste regionen te
verlaten definitief aan zich voorbij
gaan. Alle vijf de spelers presteerden ver onder de maat. OVU Kessel
mag nog van geluk spreken dat de
tegenstander van Maikel Leenders
ook niet zijn beste dag had zodat ze
toch nog één puntje mee naar huis
mochten nemen.
Volgende week is er geen pro-

gramma, wat kansen biedt om een
keer extra te trainen. Anders wordt
het nog een zware tweede seizoenshelft waarin OVU serieus aan
de bak moete om niet nog verder in de problemen te komen.
Over twee weken is Hegelsom de
tegenstander van Kessel.

Tekst: Coy Sieben, OVU Kessel

VAKGARAGE
PEETEN BV

Juulke Teeuwen, Linda Verboeket en Pim Maessen

Juulke en Pim presteerden goed bij
de sprong. Bij de rekstok maakte Pim
een klein foutje, verder vertoonden ze
hier ook prima oefeningen. Bij de balk
lieten ze zien dat ze zich goed hebben
verbeterd ten opzichte van de eerste
wedstrijd: beide meiden wisten erop te

blijven. Ook de vloer, het laatste toestel, ging netjes.
Linda mocht beginnen bij brug. De start
ging goed, maar ze maakte toch een
val. Op de balk liet ze maar liefst twee
salto’s zien. Ook de oefeningen op de
vloer gingen goed. Echter de sprong

die bij het inturnen goed verliep mislukte tijdens de wedstrijd. Linda werd
in totaal 32e van de 54 turnsters over
de gehele dag. Wie door mag naar de
kwartfinales is nog niet bekend.

Onderhoud en
reparatie van
alle merken

APK

www.vakgaragepeetenbaarlo.nl

tel. 077 477 15 90

Tekst: Ellen Berkers SC Pareja

NK zaalvoetbal voor scheidsrechters
Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. organiseert in sporthal Piushof in Panningen op zaterdag 18 januari het
Nederlands Kampioenschap voor voetballende scheidsrechters. Vanaf 11.00 uur nemen de beste scheidsrechtersverenigingen uit verschillende delen van het land het tegen elkaar op.
Scheidsrechtersvereniging Venlo
e.o. is reeds meermalen Nederlands
Kampioen geweest. In 2019 verloor het Venlose team de finale nipt
van Alkmaar die zich huidig kampi-

oen mag noemen. De vereniging uit
Noord-Holland wordt uitgedaagd door
scheidsrechtersverenigingen uit onder
meer Drachten, Zeeuws-Vlaanderen en
Amsterdam.

Naast het voetbaltoernooi is er een
tombola. Toeschouwers zijn vanaf
11.00 uur welkom, de finale vindt
plaats om 15.20 uur.

ER WARM BIJZITTEN

www.haardstede.nl

Op zoek naar een

leuke baan?
Lees dan verder wat wij je kunnen bieden.

Voor het komende kampeerseizoen, dat eind maart weer gaat beginnen,
zoeken wij gemotiveerde collega’s. We kunnen op verschillende
afdelingen nieuwe talenten plaatsen. Of je het beste op je plek zit aan
de receptie, bij het zwembad, de huishoudelijke dienst of in de horeca
in de bediening, keuken of bij de afwas, er is voor ieder wat wils.
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om te werken
als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en schoolvakanties.
Daar tegenover staat onder andere een gezellige werksfeer, mensen
rondom je heen die plezier hebben, het hele seizoen gratis gebruik
maken van het zwembad.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures. Wil je graag
telefonisch wat meer informatie, dan kun je bellen naar 077 - 307 29 66.

Ben jij diegene die we zoeken? Reageer dan nu!

Reageren op de vacatures kan tot en met donderdag 6 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl of per post naar
De Heldense Bossen B.V. , t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke vacature je solliciteert.
Sollicitaties voor de horeca worden doorgestuurd naar ’t Praothoes.

Jubilarissen vv BEVO
Voetbalvereniging BEVO heeft tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 12 januari elf jubilarissen in de
bloemetjes gezet. Leo Martens en Coen Zegers werden gehuldigd vanwege 60 jaar lidmaatschap.
Frank Kessels en Theo Reinders zijn 50 jaar lid, Johan Driessen, Maico Martens en Rob Weerts 40 jaar en
Sjoerd van Berlo, Frank van Berlo, Luc Laurijsen en Niels Pubben zijn 25 jaar lid.
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Geplukt

Paul Fakkeldij Maasbree
Hij is geboren als Paul, maar in het dorp kennen de meeste mensen hem ook wel als Paulus. Deze 28-jarige
Maasbreenaar is gek op muziek, doet vier dagen in de week aan fitness, is elke week als vrijwilliger op de
basisschool te vinden en vermaakt zich tijdens de wintermaanden met 3D-modelbouwpakketjes. Deze
week wordt Paul Fakkeldij geplukt.

“Ik ben toen geschept, klapte tegen
de auto en werd twintig meter weggeslingerd. Ik lag daarna twee jaar in
het ziekenhuis en heb aan het ongeluk hersenletsel en halfzijdig spasme
overgehouden. Lopen kan ik wel,
maar mijn evenwicht is niet zo goed.
Voor lange afstanden heb ik mijn
elektrische rolstoel. Gelukkig kwam
dat vriendje er iets beter vanaf; die
hield er een kaakbreuk en een flink
trauma aan over.”

‘Mensen kennen
me als vrolijke jongen’

Hij zag het tijdens een rondje
scrollen op de Chinese website
Wish: modelbouwpakketjes in 3D.
Op de gok besloot Paul een setje
te bestellen. “Het was een setje
om een uil te maken. Toen ik die
eenmaal af had, had ik de smaak
wel te pakken.” Inmiddels staan,
naast de uil, ook modelbouwwerken van vliegtuigen, een zeppelin,
vlinder, chopper en een werkende
klok op zijn vensterbank. “In de
winter moet ik de verveling een
beetje tegengaan. Met één zo’n
bouwpakketje ben ik wel een dag

of drie zoet”, vertelt Paul. Om grinnikend toe te voegen: “Maar als ik het
eenmaal in elkaar heb zitten, vind ik
er eigenlijk niet zoveel meer aan.”

Hersenletsel en halfzijdig spasme
De 28-jarige goedlachse Paul is een
getogen Maasbreenaar en de middelste zoon van de Baarlose Joost
en Maasbreese Petra. Jongere broer
Wouter woont net als Paul nog thuis,
al heeft Paul zijn eigen gelijkvloerse
appartementje. Oudere zus Josine is
getrouwd en woont samen met haar
man en kinderen. “Tot groep 6 heb ik

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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op basisschool De Linden in Maasbree
gezeten. Daarna ging de school fuseren met De Schout en kwam ik in
een gemengde groep 7-klas. Maar ik
heb maar de helft van het schooljaar
op de gefuseerde school gezeten.
Toen kreeg ik een ongeluk.”
In 2003 stak Paul samen met
een vriendje met de fiets over
bij de toenmalige stoplichten ter
hoogte van het tankstation op
de Provincialeweg in Maasbree.
Een automobiliste die met 80 kilometer per uur aan kwam rijden, zag het
rode licht noch Paul en zijn vriendje.

Het ongeluk zelf kan Paul zich niet
meer herinneren. “Dat is ook niet
erg. Boos ben ik al lang niet meer.
Ik heb nog een keer koffie gedronken met de vrouw die me toen heeft
aangereden en haar een beetje leren
kennen. Ik kan het haar wel moeilijk maken door boos te blijven,
maar daar schieten we allebei niets
mee op. Als je vraagt waar mensen
me van kennen, is het vaak ‘van het
ongeluk’, maar kennen ze me vooral
als die jongen die altijd vrolijk is.”
Na twee jaar in het ziekenhuis,
kon Paul weer naar school. Hij ging
naar een speciaal-onderwijsschool
in Nijmegen. “Maar daar bleek dat
mijn geheugen dusdanig was aangetast, dat ik niet onthield wat ik
daar leerde. Ik heb een jaar op de
Mytylschool Ulingshof in Venlo gezeten en ben uiteindelijk naar VSO
Werkerode in Groesbeek gegaan.
Daar heb ik een paar jaar gezeten.
Veel lessen gevolgd, maar niet veel
geleerd. Dit keer lag het niet aan
mijn hersenen.” Tijdens zijn schoolperiode zou Paul eigenlijk ook naar
dagbesteding moeten. Daar was
hij het zelf echter niet mee eens.
“Daar voelde ik mij niet thuis.
Toch moest ik het een maand proberen. Zat ik er de hele ochtend een
plankje te zagen. Ik was blij dat ik
daarna zelf op zoek kon naar een stageplek, die later mijn ‘werkplek’ zou
worden.” En die vond hij.

Na tien jaar nog geen sixpack
Op maandag en vrijdag doet Paul vrijwilligerswerk bij de fietsenverhuur op
een vakantiepark in America. Op dinsdagochtend helpt hij de conciërge van
basisschool De Violier in Maasbree, op
woensdagochtend doet hij hetzelfde
op basisschool De Liaan in Helden.
Dan heeft hij nog twee keer in de
week therapie, gaat hij drie keer in
de week naar de Theaterwerkplaats
in Maasbree en gaat hij vier tot vijf
keer in de week naar de sportschool.
“Sinds mijn 15e zeg ik al dat ik een
sixpack wil. Maar ik ben inmiddels
ruim tien jaar verder en de sixpack
is er nog niet”, vertelt Paul lachend.
“Het zwaarste dat ik op mijn borst
heb kunnen dragen, is 55 kilo.
Trots dat ik was. Dat ik geen lucht
meer kreeg, is een kleinigheidje.”

Met Armin van Buuren op
het podium
Naast al het vrijwilligerswerk en het
sporten, maakt Paul ook graag tijd
voor zijn grootste passie: muziek.
Als dj Paulus draait hij elk jaar op de
disco-avond voor schoolverlaters van
basisschool De Violier. “Achter het
huis heb ik mijn eigen studiootje waar
ik muziek draai. Zelf muziek maken
heb ik nog niet helemaal onder de
knie. Ik houd het meest van house,
trance en muziek van mijn grote favoriet Armin van Buuren. Ik heb hem
een paar jaar geleden op Koningsdag
in Leiden mogen ontmoeten en met
hem op het podium gestaan. Dat was
echt een droom die uitkwam.” Af en
toe stappen bij Dotje in Panningen zit
er voor de drukbezette Paul ook nog
wel in. Hij kan rekenen op een paar
goede vrienden die hem op sleeptouw nemen. Ook in het buitenland.
“Ik ga ook elk jaar met één of meerdere vrienden op vakantie. We zijn
naar Ibiza, Curaçao, Amerika, Tenerife
en Mallorca geweest. Dit jaar staat
Ibiza weer op de planning. Ik heb
het lekker druk en goed naar mijn
zin, maar er ontbreekt nog één ding.
Een leuke meid ben ik nog niet tegengekomen.”
Tekst en beeld: Kim Jacobs

1601 \ opinie
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Gemeente ontzegt inwoners
frisse lucht
Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als gevolg
van blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarom hebben 35 gemeentes en 9 provincies samen met de minister voor Milieu en Wonen het
Schone Lucht Akkoord ondertekend.
Provincie Limburg alsook gemeente Peel
en Maas houden zich nadrukkelijk afzijdig.
Vreemd dat juist gemeenten in Noord-Limburg
achterblijven terwijl ze zich willen profileren
als Gezondste Regio 2025.
Misschien is het akkoord vooral een economisch obstakel. Het bedrijfsleven waaronder
vooral de sterk aanwezige veehouderij in deze
omgeving, zou opnieuw moeten inboeten.
De extra kosten die de slechte gezondheid van

de inwoners in de gemeente met zich meebrengt,
komen voor rekening van nationale voorzieningen
en zorgverzekeringen.
Van Urgenda hebben we echter geleerd dat een
overheid niet zomaar een akkoord kan tekenen
zonder zich er aan te houden. Met het ondertekenen van dit akkoord dient de gemeente toe te
werken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit
in 2030 voor fijnstof en stikstofdioxide. En naar 50

procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016.
Misschien zijn dit gewoon onhaalbare doelen.
Om straks geen zaak te verliezen bij de Hoge
Raad doet de gemeente er verstandig aan om
geen akkoord te tekenen.

Gemeente ontzegt inwoners frisse lucht.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 02

Peel en Maas moet werken aan fatsoensnormen
De maatschappij verhardt, ook in Peel en Maas. Dus moeten we werken aan fatsoensormen, vindt 71 procent van de HALLO-lezers die naar
Facebook kwam om op de stelling te reageren. Aanleiding was de nieuwjaarstoespraak waarin burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
opriep in gesprek te gaan over de normen in Peel en Maas.
“Past iets niet helemaal in ons straatje, ben je
het ergens een keer niet mee eens, dan hoef
je niet direct op je achterste benen te staan en
‘schande!’ te roepen”, had de burgemeester
gezegd. En: “het is helemaal niet erg om eens
van mening te verschillen.” Er zou meer ruimte
moeten zijn voor discussie en voor de mening
van een ander. “Misschien moeten we eens met

elkaar in gesprek over de norm van Peel en Maas”,
opperde ze.
Meer fatsoen, daar is de overgrote meerderheid wel
voor te vinden. Maar als de gemeente dit opneemt
als beleid, dan gaat het de verkeerde kan op, vindt
Adelbert Bosker van AndersNu. Hij noemt dit “ridicuul
en gevaarlijk.” Hij hoort duidelijk bij de 21 procent die
het niet eens is met de stelling. “Ik maak mij ernstig

zorgen als de overheid gaat bepalen wat fatsoensnormen zijn. En wie is die overheid?” Iedereen heeft zijn
eigen verantwoordelijkheid, stelt hij.
Alle inwoners van de gemeente Peel en Maas hebben dus de verantwoordelijkheid zich in te zetten voor meer fatsoen. Op welke manier dan ook.
De overheid is niet de aangewezen instantie om te
bepalen wat fatsoenlijk is en wat niet.

Oh, zit dat zo!

De mythe van de dienstfiets
Het zal u niet zijn ontgaan dat de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak er is. Deze is door de overheid en de fietsenbranche
met gejuich ontmoet. Is dat wel terecht? Naar mijn mening is er niets nieuws onder de zon en kan het zelfs goed mogelijk zijn dat u meer
belasting gaat betalen.
een kerstpakket. Ook als uw baas
eigenaar blijft maar u mag er privé
gebruik van maken, dan wordt u
bevoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan
de auto van de zaak.
Om discussies over de hoogte van
de belasting bij dit soort zaken te
voorkomen zijn er allerlei regels en
vrijstellingen, waardoor u meestal
niets ziet van deze belasting. Alleen
voor de fiets van de zaak, of beter
gezegd, de dienstfiets, was er nog
geen regeling en in de praktijk werd
er meestal ook geen belasting afgedragen.
Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Of in gewoon
Nederlands: alles wat u van uw
baas krijgt is belast. Uiteraard geldt
dat voor een beloning in geld, zoals
salaris of bonus. Maar ook werkkleding, een telefoon of computer die
u van uw baas krijgt, of bijvoorbeeld

Bij de dienstfiets gaat het over een
fiets die eigendom is en blijft van uw
baas, maar waar u ook privé gebruik
van kunt maken. U heeft hierdoor
dus een voordeel (u hoeft zelf geen
fiets te kopen) en dat moet worden
belast. De waarde van dit voordeel

is natuurlijk lastig vast te stellen.
Dat hangt er vanaf hoeveel u de fiets
voor privédoeleinden gebruikt.
Om het de inspecteur gemakkelijker
te maken is er nu voor de dienstfiets
een bijtellingsregeling bedacht, vergelijkbaar met de auto van de zaak.
Dat privégebruik wordt vastgesteld
op 7 procent van de consumentenadviesprijs van de fiets. Dit bedrag
wordt bij uw inkomen geteld en
daarover betaalt u belasting. Of u
de fiets nu veel of weinig gebruikt,
maakt daarbij niet uit.
Maakt u geen gebruik van de fiets
voor privédoeleinden (u rijdt er
alleen mee naar uw werkplek), dan
is er geen bevoordeling en is er geen
belasting verschuldigd. Bij de auto
van de zaak kennen we hiervoor
een aparte tegenbewijsregeling:
de (gesloten) kilometeradministratie.

Bij de fiets is die er (nog) niet en zult
u op andere wijze aannemelijk moeten maken dat u de fiets niet privé
gebruikt.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

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

Karin vertelt

Column

Guilty
pleasure
Ik ben niet iemand die op een
dagje vrij de hele dag kan
Netflixen en zit ook niet elke
avond gekluisterd aan de buis.
Liever nog spreek ik af met
vrienden, of lees ik een goed
boek. Ben ik de hele dag druk
geweest, dan kan een spelletje
op de telefoon ook nog wel even
tussendoor. Maar soms zijn er
toch programma´s waar ik elke
week voor ga zitten, en één van
die programma’s is ‘Married at
first sight’.
Want wat bezielt nu iemand om te
gaan trouwen met iemand die je
nog nooit hebt ontmoet? Het klinkt
als iets wat gedoemd is om te mislukken, maar met de wetenschap
die er zich mee bemoeit besluiten
de deelnemers het dan toch maar
eens op die manier te proberen.
Want de gewone manier werkt
blijkbaar niet. Het belooft dus ook
veel sensatie, maar dat is niet de
reden dat ik kijk. Ik ben zo’n hopeloze romanticus die hoopt dat het
toch lukt. Die geniet van die eerste
blikken, omdat het je herinnert aan
al die keren dat je zelf verliefd was.
En ondanks dat dat toch alweer
een hele tijd geleden was, weet ik
nog goed hoe dat voelde. Na vijftien jaar kabbelt alles rustig verder,
en dat is ook goed. Voor hele lange
tijd verliefd blijven is namelijk niet
te doen, met slecht eten, slapeloze
nachten en de twijfel die je de hele
dag bezighoudt of die ander je net
zo leuk vindt.

Hopeloze romanticus
Natuurlijk, er gaat onvermijdelijk
ook veel fout. Wetenschap weet
niets van de klik, dezelfde eigenschappen is niet altijd voldoende.
En waar ze zeggen dat ze er ‘open’
in te stappen, volgt er regelmatig
toch een wensenlijst waar je een
kamer mee zou kunnen behangen. Dat gaat dus niet werken.
Met twee stellen voorgesteld,
hoop ik dat die ene slaagt. En die
tweede match, tja, dat wordt waarschijnlijk het schoolvoorbeeld van
waarom matchen met de wetenschap niet werkt. Maar ik ga vooral
genieten van de stellen waar het
wel lukt!
Karin
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CDA Peel en Maas

Betere en veiligere wegen met geld uit Den Haag
Op initiatief van CDA Peel en Maas brachten we enkele weken geleden
samen met Lokaal Peel&Maas, VVD en AndersNu een motie in om te
komen tot een Noord-Limburgs bidbook over infrastructurele investeringen in de regio Noord-Limburg.
Limburg staat namelijk voor grote
infrastructurele uitdagingen, waaronder de grote verkeerstoename in onze
gemeente op de A67. Door files op de
A67 staan er regelmatig wegen in Peel
en Maas vast en worden ze gebruikt
als omleidings- of sluiproute. Daardoor
loopt het verkeer vast in onze dorpen.

PvdA/GroenLinks Peel en Maas

Denk aan de N562, N273, N275, N277
en N279. Recentelijk werd bekend
dat er een half miljard euro vanuit
Den Haag naar de Nederlandse infrastructuur gaat, waarvan 100 miljoen
naar de wegen tussen Eindhoven en
Nijmegen. Deze problemen met de
infrastructuur in Noord-Limburg vra-

het eerstvolgende regio-overleg en
krachtig onder de aandacht worden
gebracht in Den Haag en de Tweede
Kamer. Tijdens de stemming steunde
PvdA/GroenLinks de motie ook nog.
Daardoor steunde de gehele gemeenteraad de motie. Ook het college
omarmde de motie. CDA Peel en Maas
volgt het college hoe zij de motie gaat
uitvoeren.
Roel Boots en John Timmermans,
raadsleden

Landelijk en lokaal zeggen waar het op staat

Niet iedereen onderschrijft de standpunten die PvdA/GroenLinks inneemt. De meeste mensen vinden
echter wel dat onze standpunten duidelijk zijn. We zitten niet in de raad om mensen naar de mond te
praten en met alle winden mee te waaien. Wij zeggen klip en klaar waar het op staat, landelijk en lokaal.
Twee voorbeelden ter illustratie.
Eerst een landelijk thema. De pensioenen. Daarbij gaat het om solidariteit tussen generaties en solidariteit
binnen generaties. We hebben een
collectief en solidair pensioenstelsel.
De vraag is hoe we dat stelsel veilig kunnen stellen voor de toekomst.
Over dat onderwerp houdt PvdA

gen om een voortvarende aanpak en
Peel en Maas moet daarin samen met
andere Noord-Limburgse gemeenten
een rol pakken.
De motie riep op om samen met de
Noord-Limburgse gemeenten een bidbook op te stellen met een prioriteitenlijst van infrastructurele projecten
en deze aan te bieden aan de provincie Limburg en het Rijk. Daarbij moet
ook worden gekeken naar alternatieve
vormen van vervoer. Het bidbook
moet worden gepresenteerd tijdens

op 23 januari een thema-avond.
Om 20.30 uur in gemeenschapshuis
Kerkeböske op Aan de Koeberg 3 in
Helden. Iedereen is welkom.
Dan als voorbeeld een lokaal thema
waarover wij heldere taal spreken:
de huisvesting van arbeidsmigranten. Lokaal Peel&Maas heeft samen

met CDA en VVD voor een raadsvoorstel gestemd, dat het college
vrij spel geeft bij het grootschalig huisvesten van arbeidsmigranten en de uitbreiding van Work and
Stay in Maasbree. PvdA/GroenLinks
heeft tegen gestemd, omdat we van
mening zijn dat de gemeenteraad

hierin een beslissende stem moet
hebben en Work and Stay niet verder
mag uitbreiden. Arbeidsmigranten
moeten niet worden weggestopt in
grootschalige complexen ver van
de bewoonde wereld, maar worden gehuisvest in de kernen waardoor integratie mogelijk is. Het is
dan ook curieus dat, nu er kritiek
komt uit de samenleving, de fractie van Lokaal Peel&Maas opeens
vragen gaat stellen over de overlast
die arbeidsmigranten veroorzaken

in de omgeving van Work and Stay.
Het zijn krokodillentranen voor de
schone schijn. Ook wij vinden dat
overlast moet worden aangepakt.
Maar het zou van moed getuigen als
Lokaal Peel&Maas, PvdA/GroenLinks
zou steunen in onze aanpak om de
gemeenteraad weer te laten beslissen over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Fred Peeters, fractieondersteuner

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Ingezonden brief

Café Oad Bree
Graag wil ik even reageren op het artikel ‘Oad Bree: Nieuw Café in Maasbree’. Erg fijn dat er in ons dorp ondernemers zijn die willen inspringen in het Horeca-Aanbod in
Maasbree. In het verleden waren er ondernemers die volgens mij graag in ons dorp een onderneming wilden beginnen, die er tijd en geld in staken om hun droom waar te
maken. Dit lukt niet altijd.
En wat lees je dan in HALLO Peel en
Maas? Dat volgens dhr. Wien de een
teveel zoop, een ander waar het mee
botste, en een andere uitbater die

te veel feestte. En weer een ander
die geen medewerking kreeg van
de gemeente. Wat ‘geweldig’ om je
huurders - je mag hopen dat je hier

aan verdiend hebt - zo neer te zetten
in dit artikel in de krant.
Volgens mij kan dit toch geen positieve reclame zijn voor een nieuwe

onderneming. Natuurlijk hoop ik
dat Café Oad Bree een toegevoegde
waarde wordt voor het uitgaansleven in Maasbree. Maar ik wilde deze

boodschap toch even kwijt.

Jos Gülen, Maasbree

Ingezonden brief

Zorgen over Biomassacentrale Egchel
Zorgen over de biomassacentrale in Egchel en de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Helden. Door de wetenschap is aangetoond dat biomassacentrales, gestookt
met hout, meer vervuilend zijn dan gas en steenkool.
Het RIVM, Milieudefensie, Longfonds
en vele natuurwetenschappers
waarschuwen voor de gevolgen van
biomassacentrales voor mensen met
longziekten, zoals astma en COPD, en
andere hart- en vaatziekten. De uitstoot van fijnstof en andere zeer
schadelijke stoffen zijn gevaarlijk

voor onze gezondheid, de luchtkwaliteit en het klimaat.
Hoe worden grenswaarden bewaakt?
Zoek de begrippen fijnstof en ultrafijn-stof op en je krijgt veel informatie. Ultrafijn stof kan via de longen in
de bloedbaan terechtkomen en zo de
andere organen in het lichaam berei-

ken en aantasten. Over ultrafijn stof
(kankerverwekkende stoffen) is nog
niet alles bekend. Denk aan PAK’s
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen, red.) die vrijkomen bij
verbranding van organische stoffen
zoals houtverbranding.
Ik stel mij de volgende vragen.

1. Worden de milieu-normen (duurzaamheid en leefbaarheid,
gezondheid) niet overtreden
door onze ‘plaatselijke’ overheid?
Goedkeuring is gegeven door burgemeester en wethouders.
2. Heeft gemeente Peel en Maas Het
Schone Lucht Akkoord op maandag

13 januari ook getekend?
3. Wat staat ons nog te wachten met
deze biomassacentrale?

Tine Swinkels,
een verontruste inwoner
Barbarastraat Helden

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen,
geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan
de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

11

gemeente

nieuws

week 03 / 16 januari 2020 / Informatie van en over de gemeente

Beperkte dienstverlening
16 januari 2020

Aankondiging Opiniërende
Raadsvergadering

Donderdag 16 januari 2020 is er geen publieke dienstverlening mogelijk voor
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Voor spoedgevallen kunt u contact
opnemen met 077 - 306 66 66 of Whatsapp 06 - 12 36 09 04.

Op dinsdag 21 januari 2020 wordt vanaf 19.30 uur een Opiniërende Raadsvergadering
gehouden in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen.
De uitgebreide agenda met toelichting per onderwerp en bijbehorende stukken kunt u
raadplegen op de website: www.peelenmaas.eu > vergaderingen raad > raadsvergadering
> datum 21 januari 2020.

Gewijzigde openingstijd
31 januari 2020

De vergadering kunt u op internet volgen via de link naar de webcast:
https://channel.royalcast.com/peelenmaas. U kunt ook op www.peelenmaas.nl of
www.peelenmaas.eu de link aanklikken.

Bibliotheek
De Bibliotheek is geopend tot 17.00 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Vragenhalfuurtje
3. Vaststelling agenda
4. Mededelingen
5. Spreekrecht

Container niet vol?

Opiniërende vergadering
6. Wijziging gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (2020-003)
7. Duurzaamheidsbeleid gemeente Peel en Maas (2020-001)
8. Kredietvoorstel plan Kwistbeek (2020-002)
9. Verlenen ontslag leden Rekenkamercommissie Peel en Maas (2020-004)

Op vrijdag 31 januari 2020 is het Huis van de Gemeente vanaf 13.00 uur gesloten en zijn we
telefonisch niet bereikbaar. In geval van nood is de Buitendienst van 13.00 uur tot 17.00 uur
bereikbaar via: 06 - 13 87 01 34.

Is uw container niet vol?
Sla dan een inzamelbeurt over, dan blijven wij effectief inzamelen.

Uitnodiging
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en
vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de
Holocaust, werd bevrijd.

Uitnodiging

Besluitvormende vergadering
10. Vaststelling besluitenlijsten van:
- Opiniërende Raadsvergadering van 3 december 2019 (2019-075)
- Besluitvormende Raadsvergadering van 17 december 2019 (2019-077)
11. Sluiting
Besluitvormende vergadering
Alle onderwerpen die staan geagendeerd onder het opiniërende debat vanaf agendapunt
6 tot en met agendapunt 9 worden ook geagendeerd voor de besluitvorming. Het is aan
de raad om per onderwerp vast te stellen of er een besluit wordt genomen tijdens deze
raadsvergadering op 21 januari 2020 of tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van
4 februari 2020.

In heel Nederland zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden,
Roma en Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord. Om stil te staan bij
de Nederlandse slachtoff ers van de Holocaust is er op
donderdag 23 januari van 16.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst in het
2020Hierbij
is het is
75het
jaar
geleden dat
concentratieen vernietigingskamp
Auschwitz,
hét internationale
HuisOp
van27
dejanuari
Gemeente.
Levenslicht
te zien,
een tijdelijk
De aanplakborden
worden
gereinigd in week 5.
symbool
van
de
Holocaust,
werd
bevrijd.
monument dat in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is
Alle poster worden dan verwijderd. Als u in deze periode een poster wil opplakken,
ontwikkeld door Studio Roosegaarde. Na de onthulling van het
hou hier dan rekening mee.
In heelvindt
Nederland
tijdensafsluiting
de Tweede
Wereldoorlog
Joden,
monument
er een zijn
informele
plaats
waarbij er ruimte
is Roma en Sinti vervolgd, gedeporteerd en vermoord.
Om
te staan bij de Nederlandse slachtoﬀers van de Holocaust is er op donderdag 23 januari van 16.00 tot 17.00
om na
te stil
praten.

Gebruik aanplakborden

uur een bijeenkomst in het Huis van de Gemeente. Hierbij is het Levenslicht te zien, een tijdelijk monument dat in
opdracht
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is ontwikkeld door Studio Roosegaarde. Na de onthulling van het
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.
monument
vindt er een informele afsluiting plaats waarbij er ruimte is om na te praten.
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail
te sturen aan info@peelenmaas.nl

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te
sturen aan info@peelenmaas.nl



2010 - 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
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15-vragen aan

Femke Janssen Helden
nen echt al sinds groep 3 ken, en dat
we nu ook nog de beste vriendinnen
met elkaar zijn.

Waar dagdroom jij het meest over?
Over iets dat ik nog een keer heel erg
graag zou willen doen in mijn leven.

Wat is je favoriete luchtje?
Het klinkt misschien een beetje raar
voor anderen die het absoluut niet
lekker vinden ruiken, wat volgens
mij best wel veel mensen zijn, maar
ik vind de geur van een uitgeblazen kaarsje echt ontzettend lekker.
Ik weet niet waarom, maar ik vind
het gewoon lekker.

Wat doe je als je niet kunt slapen?
Het komt bijna niet voor dat ik echt
niet kan slapen, maar als ik een keer
niet kan slapen ga ik gewoon een
boek lezen. Hiervan word ik dan vanzelf wel een keertje moe, waardoor
ik gewoon weer lekker in slaap kan
vallen.

Hoe zou jij je kledingstijl
omschrijven?
Als iets wat er normaal uitziet. Het is
niet echt iets wat helemaal binnen
de trends van dit seizoen zou vallen, maar het is dan ook weer niet
iets waar mensen vreemd van zullen opkijken, of zouden denken: wat
heeft zij nou weer aan?

Welk verhaal vertellen je vrienden
of vriendinnen altijd over jou?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Meijel rondom Nederweerterdijk € 12,00
Meijel rondom Heldensedijk € 10,00
Meijel rondom Hoek € 10,00

bedragen per week

Femke Janssen
12 jaar
Helden
Bouwens van der
Boijecollege

Wat is jouw ideale dag?
Mijn ideale dag zou beginnen met
lekker lang uitslapen en dan zou ik
verder gewoon de hele dag lekker in
mijn pyjama een filmpje gaan kijken
op de bank.

Wie is je favoriete docent bij jou
op school?
Meneer Kluten. Hij is mijn geschiedenisleraar. Terwijl ik geschiedenis
heel erg saai vind, weet hij het altijd
wel weer een klein beetje leuker te
maken.

Wat is je favoriete toetje?
Chocolademousse. Als ik hier namelijk
een potje van zou krijgen om als toetje te eten, is de kans heel groot dat
ik het in één keer helemaal leeg eet.

Waar ben jij het meest trots op?

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

Ik heb eigenlijk wel meerdere dingen
waar ik trots op ben, dus het is best
wel moeilijk om maar één ding te
mogen noemen. Iets waar ik op dit
moment heel trots op ben is dat ik,
samen met een vriendin, door ben
met de revue van school.

Waar ben jij het meest dankbaar
voor?

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Voor het feit dat ik mijn vriendin-

Geen idee. Maar ik had een keer tijdens het vak wiskunde een 5,5 voor
mijn proefwerk gehaald. Hier moest
ik toen best hard om lachen en dat
vonden zij toen ook wel grappig.

Hoe zou jij jezelf in één woord
omschrijven?
Ik denk behulpzaam. Ik probeer
namelijk altijd zoveel mogelijk mensen te helpen en ik vind het ook
altijd leuk en fijn als ik dan weer
eens iemand geholpen heb.

Hoe breng jij het liefst een regenachtige dag door?
Als het buiten regent, wat in
Nederland best vaak voorkomt, dan
ga ik gewoon lekker op de bank liggen met een warme deken om me
heen en dan lekker een filmpje kijken.

Wat doe je als je nerveus bent?
Ik ga dan niet gelijk om van alles
en nog wat stressen. Ik zeg gewoon
tegen mijzelf: “het lukt me wel en
meer dan mijn best kan ik nu toch
niet doen.” Dit helpt me dan meestal
wel om een beetje te kalmeren.

Wat zou je kiezen? Je kunt onder
water ademen of je mag overal
waar je komt de muziek bepalen?
Ik zou het liefst overal de muziek
willen bepalen, omdat ik dan niet
naar liedjes hoef te luisteren die ik
eigenlijk niet echt leuk vind.

Wat is het verste dat je ooit van
huis bent geweest?
Naar Italië, met de camper. Dat was
echt heel leuk.

Hoi

Column

Druk, druk,
druk
Na twee heerlijke weken
vakantie was het weer tijd om
mijn drukke schoolleven op te
pakken. Met lopende onderzoeken, blaadjes die ingeleverd
moeten worden en toetsen
waar geleerd voor moet worden, wist ik in één klap dat we
weer begonnen waren. Ineens
was er weer een heleboel dat ik
moest doen. In de vakantie
wist ik dit ook, maar om er dan
aan te werken is een ander
verhaal.
Ik ben niet de enige. Ik hoor van
veel mensen dat ze in de vakantie graag hun achterstand hadden willen bijwerken en dat dit
niet gelukt is. Dat gebeurt mij ook
altijd. Omdat ik al zoveel tijd aan
school besteed buiten de vakantie, wil ik dan gewoon graag
even rust hebben. En met even
bedoel ik dan wel een week of
twee. Natuurlijk heb ik wel aan
school gewerkt, maar minder dan
gehoopt. Want ook al lijkt het
makkelijk om één uur per dag aan
school te werken in de vakantie,
er echt aan beginnen kan moeilijk zijn.

De vakantie is dan
iets waar ik heel erg
van kan genieten

Het is een combinatie van allerlei
dingen waardoor ik school soms
gewoon een beetje teveel vind.
De vakantie is dan iets waar ik
heel erg van kan genieten. Ik zie
het vaak als pauze van niet alleen
school zelf, maar ook alles wat het
meebrengt. Huiswerk, leren, projecten. Ik kijk er dan ook erg naar
uit. Het is een week waarin ik het
liefste zo min mogelijk doe, hoewel
ik in mijn hoofd alleen maar bezig
ben met alles wat ik na de vakantie allemaal weer op moet pakken.
Dat is jammer, omdat ik het dan net
zo goed wel had kunnen doen.
Nou ja, nu moet ik afronden, want
ik heb nog één project, vier proefwerken, drie boeken en tientallen huiswerkopdrachten die op me
wachten omdat ik in de vakantie
dus te druk was met...nou ja, mijn
pauze.
Lisa
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Nieuwjaarstoernooi
jeu-de-boulesclub Baarlo

Hans Hunnekens Meijels
kampioen driebanden

Jeu-de-boulesclub Baarlo opende op maandag 6 januari het seizoen 2020 met het nieuwjaarstoernooi in de hal
in Boekend. Met een gedeelde eerste plaats, mochten Herman Stevens, Henri Holtus en Herman Huijs zich de
winnaars van het toernooi noemen.

In café Colé in Meijel werden zaterdag 4 januari de finales gespeeld
van de MBV driebanden competitie 2019. Hans Hunnekens mocht
zich de winnaar van de competitie noemen.

Voor dit toernooi hadden zich veertig leden opgegeven. Om 13.30 uur
kon voorzitter Henri Holtus het toernooi openen en werden er twee
wedstrijden gespeeld. Na de pauze

was er nog een wedstrijd te spelen. Daarna maakte de voorzitter de
eindstand op en als beste drie spelers met drie gewonnen partijen
eindigden secretaris Herman Stevens

(3-25), voorzitter Henri Holtus (3-25)
en Herman Huijs (3-25) op de eerste
plaats. Op de vierde plaats eindigde
Nanda van Heeswijk (3-17).

Judoclub Helden op Dutch Open Espoir

De eerste halve finale tussen
Wim Kessels en Wim Meulendijks
ging gelijk op. Wim Meulendijks
sloot na 37 beurten de partij winnend af. De tweede halve finale
tussen Jan Klein Zieverink en Hans
Hunnekens werd gewonnen door
Hans met 40 beurten. Daarrna gingen de finalisten Wim Meulendijks

en Hans Hunnekens de strijd aan
om twee gewonnen sets. In de eerste set ging Hans voortvarend van
start en won deze in 30 beurten.
De tweede set ging tot het einde
gelijk op. Maar Hans trok ook deze
set naar zich toe en mocht zich
daarmee Meijels kampioen driebanden 2019 noemen.

Judoclub Helden nam op zaterdag 11 en zondag 12 januari deel aan het zwaarste toernooi met open inschrijving in Nederland, de Dutch Open Espoir in Eindhoven. Daar haalden enkele judoka’s het podium.
Barbara Konings wist met overtuigend
judo en twee knappe winstpartijen
na een vrijloting de finale te bereiken.
Deze finale ging nipt verloren, waardoor Barbara tweede werd. Marlouk
Colbers wist als tweedejaars in de
leeftijdsklasse tot 15 jaar vijf partijen
te winnen met vol punt. Alleen de uiteindelijke kampioene was nog net te
sterk, Marlouk eindigde als derde.
Bo van de Brand judode ook erg sterk

en bereikte na twee overwinningen de
halve finale. Deze partij ging net verloren. De tegenstandster voor het brons
was eveneens net te sterk, waardoor
Bo als vijfde eindigde.
Aron Theunissen en Owen van Dijk
judoden allebei erg goed en wisten allebei twee partijen te winnen. Helaas verloren ze van een
goede judoka die net niet de halve
finale haalde. Geen herkansing dus.

Kevin Janssen, Isis van Dril en Noa
Janssen wisten een partij te winnen.
Ook zij kregen na een verlies partij
geen herkansing. Diego Coopmans,
Brent Schuijers, Lindsay van Os, Vian
van Dril en Janine Janssen konden
geen partij op hun naam schrijven.

Tekst en beeld: Frans Manders,
judoclub Helden

HALLO op reis
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LEUKE MENSEN!
HEB JIJ OOK GROENE VINGERS? OF GRIJZE?
Wij zijn Kwekerij Moors. Een ambitieus familiebedrijf,
waar paprika’s in kassen geteeld worden in Someren en Asten.
Voor de versterking van ons betrokken team op de locatie in
Asten zijn we op zoek naar een:

LEIDINGGEVENDE
MACHINE OPERATOR

Leidinggeven - Techniek - Logistiek - Glastuinbouw
en

TEAMLEIDER
OOGST / GEWAS

Motiveren - Enthousiasmeren - Oogst - Gewas

Tom en Maurice in Boedapest
Tom Franssen en Maurice Peeters uit Helden brachten de afgelopen kerstdagen door in de Hongaarse
hoofdstad Boedapest. Ze besloten de HALLO mee te nemen en er samen mee op de foto te gaan bij hun
bezoek aan het indrukwekkende, neogotische Hongaarse parlementsgebouw dat aan de rivier de Donau
ligt. Twee jaar geleden ging het stel er ook al even tussenuit met de kerstdagen. Toen bezochten ze, mét een
exemplaar van de HALLO, de Tsjechische hoofdstad Praag.

Als je interesse hebt, twijfelt of meer informatie wilt,
dan hopen we dat je ons uiterlijk 26 januari een mailtje stuurt:
jeroen@kwekerijmoors.nl.
Past deze vacature niet bij jouw profiel, maar wil je jouw ambities
toch onder onze aandacht brengen, ook dat horen we graag!

(0493) 69 31 82 • LEUK ALS JE ONS VOLGT OP SOCIAL MEDIA

WWW.KWEKERIJMOORS.NL

14

verenigingen \ 1601

Egchel

Alzheimer Café over de
Ronnie Gardener Methode
Thema van het komende Alzheimer Café Peel en Maas is de Ronnie
Gardener Methode. Het Alzheimer Café vindt plaats op dinsdag
21 januari om 19.00 uur in Gemeenschapshuis ’t Erf in Egchel.
Gastspreker is Conny Verstappen,
RGM Practitioner. De Ronnie
Gardener Methode (RGM) traint
diverse hersengebieden en zintuigen door deze te stimuleren met
muziek, uitdaging, training en
plezier. Dit verbetert de conditie
van de hersenen en de hersenfuncties. De methode is onder andere
bedoeld voor mensen met een
vorm van dementie, Parkinson of
hersenletsel.
Het maandelijkse Alzheimer Café
Peel en Maas is een ontmoetingsplek waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en

Chris Fleuren 67e prins
van Helden
Chris Fleuren is zondag 12 januari bij Club Ultra in Helden uitgeroepen tot de nieuwe prins van carnavals
vereniging Dörper Kuus uit Helden. Als prins Chris I regeert hij deze ‘vastelaovend’ over het Döper Kuuzeriek.

andere belangstellenden elkaar
in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en openhartig over
dementie en aanverwante thema’s
kunnen praten.
Het Alzheimer Café Peel en Maas
vindt plaats in gemeenschapshuis
‘t Erf, Kapelaan Nausstraat 5 in
Egchel. Inloop is vanaf 19.00 uur,
om 19.30 begint het programma.
De avond wordt uiterlijk om
21.30 uur afgesloten.
Voor meer informatie is Annie
Vissers-Janssen van Alzheimer Café
regio Peel en Maas bereikbaar op
06 12 38 14 65.

Wandeling tegen depressie
op Blue Monday
De meest depressieve dag van 2020 is maandag 20 januari. Op deze
Blue Monday wordt op verschillende plekken in het land een MIND
Blue Monday Run georganiseerd. Zo ook in Panningen.
MIND Blue Monday is een initiatief
om aandacht te vragen voor depressie en om geld op te halen voor de
organisatie MIND, die betere hulp
wil voor mensen met een depressie.
Tineke Wiersma van Buitengewoon
in balans organiseert op deze dag
de Blue Monday wandeling vanaf
het Thyascomplex in Panningen.
Wiersma maakt er een vijf kilometer lange Mindful wandeling van. De start is bij Thyas om

19.00 uur. Na afloop is er een kop
soep. Opgeven kan tot 19 januari.
Neem voor meer informatie contact op via info@buitengewooninbalans.nl
De opbrengst van de wandeling
gaat naar MIND, een organisatie die
de psychische gezondheid wil verbeteren. Doel van de Blue Monday
Run dit jaar is geld op te halen voor
social media campagnes om jongeren voor te lichten over depressie.

Melderslo mag zijn eigen Steven
Seagal hebben, ‘Dörp’ heeft
De Zoesbrothers. Die werden voor
de onthulling door vorst Matje op
pad gestuurd om om zoek te gaan
naar een geschikte prins-kandidaat.
Onder de ‘Kop’ kwam ten slotte Chris I
vandaan, die zich de 67e prins van de
carnavalsvereniging van Helden mag
noemen. Zijn kameraad Ron van der
Linden staat aan zijn zij als adjudant.

Chris is 32 jaar en werkzaam als logistiek manager bij Smurfit Kappa in
Helmond. Sinds 2006 is hij samen met
Anouk Zelen. Daarnaast dart Chris bij
Schuim en is hij lid van de raad van
elf bij de Dörper Kuus. Adjudant Ron
van der Linden is ook 32 jaar. Hij werkt
als projectleider bouw en huisvesting
bij De Zorggroep, woont samen met
zijn vriendin Noortje Verber en is in
zijn vrije tijd te vinden op de judomat.

De prins en adjudant zitten bij vriendengroep ‘Kiët lèk mich de zuk’.
Het duo regeert komende ‘vastelaovend’ met de spreuk ‘Mit blauw
blood en un Kölsch hert groeët
gebrach, gaon wae dees daag op volle
krach!’
De receptie van prins Chris I en adjudant Ron is op zondag 16 februari om
15.11 uur in ‘Kuuzetempel’ De Zoes in
Helden.

Kééj Knappe Kwéékmiddig
CV De Kieveloeët organiseert op zondag 2 februari vanaf 14.00 uur
in gemeenschapshuis D’n Binger in Meijel de 22e editie van de Kééj
Knappe Kwéékmiddig
Wie zin heeft een zelfgemaakt
carnavalsliedje voor te dragen aan
Prins Pascal, of wie een nummer
van een oud-deelnemer van de
liedjesmiddag voor volwassenen
willen zingen, kan zich nog inschrijven tot 24 januari in bij Benny Vaes
via liedjes@kieveloeet.nl

Tijdens de middag vol
Vastelaovesmuziek voor de jeugd
nemen prinses Kimberly en vorst
Jens afscheid als heersers van de
Kéjsjeut. De nieuwe Prins en prinses van De Kéjsjeut zullen dan de
scepter overnemen.

koop nu een
halve seizoen
kaart!

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

vs

Sil en Jelske boerenbruidspaar
Koningslust
Sil Heijnen en Jelske Oostdam vormen deze ‘vastelaovend’ het kinderboerenbruidspaar van Koningslust.
Zij werden, net als het jeugdprinsenpaar, onthuld door middel van een optreden van gemaskerde zangers.
De duo’s Bert en Ernie, Marco en John en Nick en Simon kwamen het podium op. Ze deden een dansje en de
juryleden vorst Nick, oud prins Marco en oud vorst John beoordeelden wie er zou winnen. Uiteindelijk
werden Nick en Simon gekozen tot winnaars en daaronder zaten Sil Heijnen en Jelske Oostdam verborgen.
Zij vormen het ‘kingerboorebroedspaar’. Ze worden op dinsdag 25 februari om 15.30 uur in de onecht
verbonden in dorpshuis De Sprunk in Koningslust.
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Laup ’s Binne bij de
Dorpsontmoeting
Dorpsontmoeting Höes van Bree in Maasbree organiseert elke
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 11.30 uur een Open Inloop
onder de noemer ‘Laup ’s Binne’.
In Maasbree wordt gewerkt aan
het voorkomen van vereenzaming.
Alle inwoners en dan met name
de senioren kunnen elkaar ontmoeten en contacten leggen in de
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Martien I prins Koningslust
Carnavalsvereniging De Brookhaze in Koningslust heeft zondag 12 januari Martien Lormans onthuld als de
nieuwe carnavalsprins. Prins Martien I gaat met de vastelaovend in Koningslust voorop met adjudant
Richard Heijnen aan zijn zij.

foyer van het Hoës van Bree. Daar
is de mogelijkheid om samen koffie
te drinken en een praatje maken.
Mensen kunnen de krant of een
spelletje doen.

Prijzen voor PSV de Caveliers
Tijdens de springwedstrijd in Reuver op zaterdag 11 januari
behaalde Layla Peeters van PSV De Cavaliers Helden met paard
Kenia een derde prijs in de klasse B.
In Helden behaalde Ilse Steijvers
met Bo tijdens de districtskampioenschappen mennen jeugd in het
basisparcours een vijfde prijs en in
de finale een derde prijs. Met Tess
reed Ilse de minimarathon onder
het zadel klasse pony en behaalde
een tweede prijs.
Op zondag 12 januari tijdens de
dressuurwedstrijden in Horst zette
Lizzy Mestrom de overwinning
op haar naam in de klasse L1 met
Ginger. In Geldrop behaalde Anne

Pouwels met Jarona in de klasse L1
een overwinning en een tweede
prijs.
Ook in Someren werd een overwinning en een tweede prijs behaald
door Anouk Neefs met Guess en
Gallardo in de klasse Z1. In de klasse
L1 behaalde Monique Peeters een
tweede prijs met Consciento.
In het weekend van 18 en 19 januari
verrijdt PSV de Caveliers het regiokampioenschap dressuur in Reuver.

De onthulling van de 64e Koningsluster
prins gebeurde door middel van een
toneelstukje op het podium van dorpshuis De Sprunk in Koningslust. Een dozijn
verpleegsters nam diverse kandidaten
uit het publiek mee naar de operatie-

kamer op het toneel. Achter het witte
doek werd een onbekende persoon op
de operatietafel gelegd en compleet
verbouwd. Toen het ‘verband’ vanaf
gehaald werd, kwam Martien Lormans
tevoorschijn.

Samen met adjudant Richard gaat prins
Martien I voorop met de spreuk ‘Ut
is te gek, ut is grandioos, jetzt geht’s
losssss!’ De receptie van het duo van het
Brookhazeriehk is op zondag 9 februari
om 15.11 uur in dorpshuis De Sprunk.

Prinsenbal bij De Beringse
Kuus
Carnavalsvereniging De Beringse Kuus onthult op zaterdag 18
januari de nieuwe heerser in gemeenschapshuis De Wieksjlaag.
Ook wordt dan het nieuwe jeugdprinsenpaar gepresenteerd. Het
verlovingsbal voor de Beringse boerenbruiloft is een dag later.
Met een vastelaovesmis in de
kerk van Beringe begint de avond
van de prinsenonthulling. De
mis wordt muzikaal begeleid
door Mingelmoos en Bon Apart.
Aansluitend volgt een vastelaovesmaal in De Wieksjlaag.
Rond 20.31 uur wordt het nieuwe
jeugdprinsenpaar uitgeroepen.
Daarna komt er een einde aan de
regeerperiode van prins Freek I.

Rond 22.00 uur wordt gestart met
de onthullingsceremonie voor de
nieuwe heerser van De Beringse
Kuus.
Op zondag 19 januari is het
Boorebroelof verlovingsbal bij café
De Nabber. Om 16.00 uur gaan de
deuren open en het programma
start vanaf 17.00 uur. Kijk voor
meer informatie op de Facebookpagina van de De Beringse Kuus.

Meijel Schoon tegen zwerfafval

Adopteer een stukje Meijel
In de strijd tegen zwerfafval heeft de actiegroep Meijel Schoon een
adoptieplan ontwikkeld. Wie wil, kan een straat of gebied van Meijel
adopteren en zo meehelpen dat stukje van Meijel schoon te houden.
“We willen daarmee een zo breed
mogelijk publiek bereiken die willen meewerken aan een schoon
dorp”, aldus Meijel Schoon. Binnen
het adoptieplan kunnen mensen
een straat, meerdere straten of een
gebiedje als het ware adopteren,
legt de organisatie uit. “De adoptanten controleren dan bijvoorbeeld
één keer per twee weken hun
stukje Meijel op zwerfafval en ruimen dit op. Denk dan aan iemand
die regelmatig een wandeling
maakt of de hond uitlaat. Als die
nou een keer een zak en grijpstok
mee zouden nemen, houden we
met weinig moeite Meijel schoon.”

Spullen zoals grijpstokken, zakken,
handschoenen en een veiligheidsvest worden door de gemeente
Peel en Maas aangeboden, aldus
Meijel Schoon. Ook de medewerking met Meijelse ondernemers
wordt gezocht. Daar plakt Meijel
Schoon stickers op met de boodschap ‘Neem gerust je eigen verpakking mee’.
Wie een stukje van Meijel wil adopteren, kan zich melden bij leden
van de actiegroep. Miriam Willems
of Cor Geurtjens via 06 22 22 22 59,
Wim Strijbos via 06 27 07 07 52
of door een mailtje te sturen naar
geurtjens1956@kpnmail.nl

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. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel.
Om de productiecapaciteit uit te breiden nam
ARCO twee jaar geleden een nieuw pand met
extra productieruimte in gebruik.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en houd je je ook bezig met
innovatieve oplossingen. In deze functie werk je nauw samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en
Software & Electro engineering afdeling. Samen komen jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken
later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.
ARCO biedt mogelijkheden voor scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen.
We kijken naar een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een 40-urige
werkweek. Je hebt bij ons flexibele werkuren waarbij je kunt starten tussen 07.00 en 9.00 uur en je hebt
een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen.
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
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

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
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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Groen licht voor Maasbrees
Thoeshoes
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een (fulltime)

WITGOED
SERVICEMONTEUR
Functie-eisen
• Je bent goed in het oplossen van
reparaties, aansluiten en plaatsen van
nieuwe apparatuur
• Zelfstandig werken en klanten
adviseren
• Je zorgt voor de juiste administratieve
afhandeling bij de klant
• MBO (mts) diploma elektrotechniek
• Relevante werkervaring als
servicemonteur is een pré
• Klantgerichte en servicegerichte
instelling
• In bezit zijn van rijbewijs B
• Goede communicatieve vaardigheden

Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas en Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg hebben groen licht
gegeven voor het realiseren van een dagopvang in Maasbree voor mensen met dementie. Dit moet ‘t
Thoeshoes gaan heten.

Wij bieden
• Een uitdagende, zelfstandige
functie met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
• Salaris conform cao
• Regelmatig volgen van trainingen
om kennis en vaardigheden op peil te
houden
• Een servicebus
Is deze zeer afwisselende functie wat
voor jou en ben je bekend met dit vak?
Stuur dan je sollicitatiebrief met je cv
t.a.v. Patrick Wassenbergh:
info@wassenbergh-witgoed.nl

Wassenbergh Witgoed VOF • Vreedepeelweg 7 • 5986 NW Beringe
T 077-3902478 • www.wassenbergh-witgoed.nl

Dagopvang ‘t Thoeshoes wordt in de
voormalige pastorie van Maasbree aan
de Dorpstraat gevestigd. “Het gebouw
wordt verbouwd tot een dementievriendelijk en duurzaam gebouw, volledig afgestemd op de behoeften van de
doelgroep”, laat de stuurgroep weten.
“Er komt een grote serre die grenst
aan de tuin en een lift, centraal in het
pand. Daardoor is de bovenverdieping

in de toekomst ook voor nachtopvang
geschikt.”
De werk- en stuurgroepen achter het
project ‘t Thoeshoes werken sinds
2018 aan het realiseren van de dagopvang voor mensen met dementie
en hun mantelzorgers. In december
zaten gemeente, provincie en een
delegatie van het project met elkaar
om tafel. “Hier zijn met elkaar afspra-

ken gemaakt over de bereidheid
tot financiële steun voor het project
’t Thoeshoes”, aldus de stuurgroep.
“De provincie, de gemeente en het
zorgkantoor hebben toezegging gedaan
het project te gaan ondersteunen.”
Ook kreeg de stuurgroep groen licht
om nu actief te gaan starten met het
werven van sponsoren en donateurs bij
inwoners en ondernemers in Maasbree.

Jeugdprinsenpaar Koningslust
Getachew van der Sterren en Suus Heijnen vormen dit jaar het jeugdprinsenpaar van de Brookhaeskes van
carnavalsvereniging De Brookhaze uit Koningslust. Ze werden tijdens het prinsenbal op zondag 12 januari
onthuld in dorpshuis De Sprunk in Koningslust.

ADVERTENTIE W E E K

3

De onthulling gebeurde door middel
van verschillende ‘masked singers’,
gemaskerde zangers. De duo’s Geer
en Goor, Samson en Gert en Máxima
en Alexander werden daarvoor naar
boven gehaald. Zij voerden ieder een
dans uit. Van deze deelnemers gin-

gen Geer en Goor met de winst aan
de haal. Onder de maskers bleken
Getachew van der Sterren en Suus
Heijnen verstopt te zitten. Zij vormen
het nieuwe jeugdprinsenpaar.
Tijdens de ‘vastelaovend’ gaan prins
Getachew I en prinses Suus I voorop

met de spreuk ‘Gaef gaas, alles
gaeve, deze vastelaovend gaon wae
same belaeve’. Op zondag 26 januari
is de receptie van de Brookhaeskes
om 14.00 uur in dorpshuis De Sprunk.
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Lezing door Marc Roth

Noord-Korea in de bieb
In de lezing Noord-Korea: ‘De verbeelde werkelijkheid’ toont Marc
Roth het meest gesloten land ter
wereld. Zijn lezing vindt plaats op
woensdag 22 januari om 19.30 uur
in de bibliotheek in Panningen.
De Bibliotheek Panningen en
Vrouwengilde Helden nodigen
drs. Marc Roth uit een lezing te geven.
Met zijn reisorganisatie organiseert
Marc reizen naar Noord-Korea, waarvan een groot gedeelte nog altijd niet
te bezoeken is. Alleen plekken waar
het land trots op is zijn te bezoeken.
Gasten mogen alleen onder begeleiding van twee gidsen en een chauffeur
op pad. Toch zijn er momenten dat je
alleen of met een kleine groep buiten
de gebaande paden kunt gaan.
Hoofdstad Pyongyang, het uithangbord van het land, transformeert zich
de laatste jaren tot een socialistische
‘sprookjesstad’ in een bijna surrealistisch decor. Het is verbeelde werkelijkheid die een ideale samenleving wil
tonen. Dit toont zich ook in de NoordKoreaanse kunst, waar socialistisch
realisme de enige toegestane stroming
is. Kunst moet volgens het regime
immers duidelijk zijn voor iedereen en
kunstenaars zijn altijd schatplichtig.
Bij een bezoek aan Noord-Korea dringt

dus voortdurend de vraag op: wat is
de werkelijkheid? En is de werkelijkheid die we te zien krijgen überhaupt
wel waar? En wordt ons beeld van
Noord-Korea niet gekleurd door onze
‘Westerse bril’?

In zijn lezing geeft Marc een inkijkje in
‘werelds meest gesloten samenleving
en laat hij zien dat Noord-Korea meer
is dan alleen maar ‘verbeelde werkelijkheid’. Zijn lezing illustreert hij met
afbeeldingen, clips en ander beeldma-

teriaal dat nog maar weinig mensen
gezien hebben.
De lezing vindt plaats op woensdag
22 januari 19.30-21.30 uur in de bibliotheek in Panningen. Voorafgaand
aan de lezing wordt nog twee keer

een documentaire van anderhalf uur
vertoond. Op vrijdag 17 januari om
15.00 uur en op zaterdag 18 januari om
10.30 uur. Tot 22 januari zijn kunstwerken over Noord-Korea te bekijken in de
bibliotheek.

T5 & T6 AUTO COMMAND & DYNAMIC COMMAND

DE RECORDBREKER ZUINIGHEID
KOMT NAAR JE TOE
Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman
Productie/kwaliteit (m/v)

(fulltime)

UITNODIGING
UITNODIGING

New Holland maakt een tour door zuid Nederland bij
onderstaande
dealers.
New Holland maakt
een tour door zuid Nederland bij
onderstaande
dealers.
De
beproefde T5-tractoren
zijn ontworpen met de garantie
dat beproefde
ze een heleT5-tractoren
reeks landbouwtoepassingen
De
zijn ontworpen metop
deproductieve
garantie
wijze
- van werkzaamheden
op het veld
of het erf,
dat
zeuitvoeren
een hele reeks
landbouwtoepassingen
op productieve
laden
en lossen,- van
tot transport
aan hoge
wijze uitvoeren
werkzaamheden
opsnelheden.
het veld ofDeze
het erf,
multifunctionele
is nog verder
verbeterd
en is Deze
nu
laden en lossen, serie
tot transport
aan hoge
snelheden.
uitgerust
met
New
Hollands
bewezen
continu
variabele
multifunctionele serie is nog verder verbeterd en is nu Auto
Command
-transmissie.
Naast
de rijervaring
de T5AC,
uitgerust met
New Hollands
bewezen
continuvan
variabele
Auto
kunt
u ook -de
T6 met zijnNaast
efficiënte
Dynamic van
Command
én
Command
transmissie.
de rijervaring
de T5AC,
Auto
kunt uCommand
ook de T6proberen.
met zijn efficiënte Dynamic Command én
Auto Command proberen.
We hopen je graag bij ons te ontmoeten!
We hopen je graag bij ons te ontmoeten!

Het doel van de functie
Het aansturen van de productie op de werkvloer, het verhelpen van kleine storingen en het klaarmaken van orders voor verzending. Het onderhouden van
Product-registratie/handboek HACCP-IFS. Klant contacten en audits.
Het proﬁel
Je beschikt over mbo-/hbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Je beheerst Duits
en Engels in woord en geschrift. Je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit). De werkzaamheden kunnen in de toekomst plaatsvinden in 2 ploegendienst. Je beschikt over aﬃniteit en/of ervaring met champignons is een pre.

Heftruckchauﬀeur (m/v)
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel

Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc).
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Agenda t/m 23 januari 2020

do
16
01

Laup ’s Binne

Prinsebal Beringse Kuus

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Maasbree
Locatie: foyer ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: gemeenschapshuis De Wieksjlaag Beringe

Kienen

Prinsebal Kessel

Tijd: 13.30 uur
Organisatie: KBO Kessel-Eik
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: CV De Kevers
Locatie: gemeenschapshuis De Paort Kessel

Buitengewoon in Balans
mindful walk

Prinsebal Maasbree

Bridgecursus voor beginners (t/m april)

zo
19
01

Alzheimer Café
over Ronnie Gardener Methode
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Alzheimer Café Peel en Maas
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Erf Egchel

Start koppeltoernooi beugelen
(t/m 15 februari)
Tijd: 19.30-22.30 uur
Organisatie: VV Koningslust
Locatie: sportpark De Lust Koningslust

wo
22
01

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV D’n Hab
Locatie: MFA Maasbree

Tijd: 19.00 uur
Locatie: start Markt Baarlo

di
21
01

Buitengewoon in Balans
mindful walk
Tijd: 09.00 uur
Locatie: start Markt Baarlo

Natuurcursus ‘Sporen herkennen’

Lezing over Noord Korea

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Helden

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Verzamelaarsbeurs

Kienen

Tijd: 09.00-12.30 uur
Organisatie: verzamelaarsvereniging De Peelstreek
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Buurtvereniging Ut Dörpke
Locatie: Ut Gemeinsjapshoes Kessel-Eik

Joris Linssen & Caramba

Vogelmarkt

Laup ’s Binne

Tijd: 20.15 uur
Locatie: DOK6 Theater Panningen

Tijd: 09.30-12.00 uur
Organisatie: Vogelvrienden Helden e.o.
Locatie: gemeenschapshuis Kerkeböske Helden

vr
17
01

Documentaire Noord-Korea

Boorebroelofsjacht

Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV De Beringse Kuus
Locatie: café De Nabber Beringe

za
18
01

Repair Café Meijel

Tijd: 19.30-22.00 uur
Organisatie: bridgeverenigingen Baarlo,
Maasbree en Helden
Locatie: restaurant De Flierenhof Maasbree

Workshop ‘Groepsvorming bij 8- tot
12-jarige meisjes’
Tijd: 20.00-21.30 uur
Organisatie: MamaCafé Peel en Maas
Locatie: Kinderdroom J.F. Kennedylaan 247, Panningen

Repair Café Maasbree
Tijd: 10.00 uur
Organisatie: Repair Café Peel en Maas
Locatie: bibliotheek Maasbree

Tijd: 10.00-11.30 uur
Organisatie: Dorpsontmoeting Maasbree
Locatie: foyer ‘t Hoës van Bree Maasbree

Tuinvogeltelling
snelcursus voor tuinvogelherkenning
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Helden
Locatie: IVN-lokaal Helden

praten in een klein groepje
ma Engels
Tijd: 10.30 uur
20 Organisatie: Bibliotheek Maasbree
01 Locatie: Bibliotheek Kennedyplein Maasbree

Tijd: 09.30-11.30 uur
Locatie: Oppe Koffie Meijel

do
23
01

Themamiddag
‘Senior zijn: groeien in oud worden’
Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: KBO Panningen
Locatie: gemeenschapshuis In Kepèl Panningen

Koffie met... Adriana Bronneberg
over het christelijke geloof
Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Bibliotheek Maas en Peel
Locatie: Bibliotheek Baarlo

Documentaire Noord-Korea

Informatieavond OLS 2020 Meijel

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: Bibliotheek Panningen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: OLS2020
Locatie: gemeenschapshuis D’n Binger Meijel

NK zaalvoetbal voor scheidsrechters

Buitengewoon in Balans-walk
voor Mind

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Buitengewoon in Balans
Locatie: start Thyascomplex Panningen

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

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: Scheidsrechtersvereniging
Venlo en Omstreken
Locatie: sporthal Piushof Panningen

Griezelbus On Tour

Gezellig griezelen in DOK6
De Griezelbus On Tour komt op zondag 26 januari naar DOK6 Theater in Panningen. De muzikale show van
Paul van Loon en zijn band Andere Snuiters neemt bezoekers mee op reis naar de wereld van Dolfje
Weerwolfje, de Griezelbus, P. Onnoval, Jimi Rip en andere nachtwezens.
Van Loon maakt muziek, vertelt verhalen, en kinderen mogen op het
podium meedansen.

Al een uur voor aanvang van de
voorstelling kunnen kinderen de
Griezelbus in om een quiz te spelen.

Ook zijn er griezelspellen in de foyer.
Na afloop is er een griezeldisco waar
Paul van Loon signeert.

Paul van Loon is al ruim 35 jaar kinderboekenschrijver, won met zijn
boeken tien keer de Prijs van de
Nederlandse Kinderjury en miljoenen
kinderen in binnen- en buitenland
kennen zijn verhalen over weerwolven, heksen en vampiers. Van

Loon maakt ook muziek en schrijft al
jarenlang liedjes. Met zijn theatershow wil hij laten zien dat een boek
een deur is naar een andere wereld.
‘De Griezelbus on tour’ is geschikt
voor iedereen vanaf 6 jaar.
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Kerkberichten
Vincentiusparochies
Parochie Beringe
Misintenties
NL21RABO 0141939583
Een H. Mis opgeven kan tijdens
het parochiespreekuur op dinsdagochtend. Ook bij kapelaan
Roger Maenen tel. 077-4661850
of per email
roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 januari
H. Mis 17.30 uur Carnavalsmis CV
de Beringse Kuus met BonApart
en Mingelmoos, bgv ‘Eupening
Seizoen’ in aanwezigheid van
aftredend Prins Freek I.
Zondag 19 januari
H. Mis 09.30 uur
Woensdag 22 januari
H. Mis 09.00 uur in sacristie
Zondag 26 januari
H. Mis 09.30 uur

Parochie Egchel
Misintenties
NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 19 januari
Geen H. Mis

Cluster MKBE
Parochie Maasbree
Misintenties
NL58RABO0131001973
Pastorie Dorpstraat 4
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
Zondag 19 januari
H. Mis: 11.00 uur - Zang Herenkoor
Lectoren: Mevr. Marlies Steijvers –
Mevr. Jeanne Senden
Intenties: Graad Colbers (verjaardag). Jaardienst Frans Maessen en
overl. kinderen Hay, Ger en Maria.
Jaardienst Trees Walraven-Vaessen.
Vrijdag 24 januari
19.00 uur: Eucharistieviering waarin
de leerlingen van groep 8 van de
basisscholen het sacrament van het
H. Vormsel zullen ontvangen.
Mgr. Maessen zal in deze viering
voorgaan. Zang Dameskoor
Assistentie: Mevr. Marianne
Verhappen – Mevr. Elly Gooren

Zondag 26 januari
H. Mis 11.00 uur t.i.v. Jeu Lemmen en
Leentje Lemmen-Brouwers en overl.
fam. (jaardienst); uit dankbaarheid

Parochie Grashoek
Misintenties
NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg
077 307 52 93
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 18 januari
H.Mis 19.00 uur. Uit dankbaarheid
Zondag 26 januari
H.Mis 11.00 uurt.i.v. Pastoor Albert
Raijmaekers

Parochie Helden
Misintenties
NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
Zondag 19 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
overl. fam. Cox-v.d.Beucken; Gerardus
Peeters en Henrica Bruijnen en overl.
kinderen; Louis Bouten en Leen
Bouten-Coenen en kleinzoon Dennis;
Piet Smolders;

Mededelingen
Vormselviering
In de Eucharistieviering van vrijdag 24
januari om 19.00 uur ontvangen de
leerlingen van groep 8 het Sacrament
van het H. Vormsel.
Mgr. Maessen zal in deze viering voorgaan. In het middenschip van de kerk
zijn een aantal plaatsen gereserveerd
voor de ouders en de vormelingen.
Correctie aanvang viering Eerste H.
Communie zondag 17 mei
Zondag 17 mei zullen de kinderen van
groep 4 van de basisscholen voor het
eerst de H. Communie ontvangen.
Deze viering is om 11.00 uur.
Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ – een naar wij
hopen lezenswaardig schrijven dat een
beeld wil geven van het vitale leven
van onze plaatselijke kerk. In de huisaan-huis-brief en bijbehorende parochiegids van het kerkbestuur kunt u
lezen hoe onze kerk financieel reilt en
zeilt en vragen wij uw aandacht voor
een bijdrage aan onze kerkgemeenschap.

Cursus tuinvogeltelling
De vogelbescherming organiseert op 24, 25 en 26 januari weer
de nationale tuinvogeltelling. Voorafgaand geven de leden van
de vogelwerkgroep op donderdag 23 januari een korte cursus in
Helden.
De cursus behandelt het herkennen
van vogels en de geluiden in tuin
of op balkon. Ook wordt er informatie verstrekt over deelname aan de

nationale tuinvogeltelling.
De cursus vindt plaats in het IVN
gebouw, Kloosterstraat 12 in
Helden om 20.00 uur.

Zondag 26 januari
H. Mis 10.00 uur – herenkoor t.i.v.
Door Hendricks (b.g.v. verj); Leo
Nelissen en To Nelissen-Lemmen
en overl. fam. (jaardienst); Felix
Bruijnen en Catharina BruijnenDriessen en overl. fam.; Felix
Peeters en overl. fam. PeetersKessels (jaardienst); Peter van Loon
(jaardienst);
Extra collecte vw de weekboekjes

Parochie Koningslust
Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 18 januari
H. Mis 17.30 uur
Zaterdag 25 januari
Geen H. Mis

Parochie Meijel

Kerkdiensten
Zondag 19 januari
H. Mis 11.00 uur met Herenkoor
t.i.v. Jac Geraats en Nellie GeraatsCorsten; -Sjra en Lies Gommans-Janse;
Jo Relou-van Stiphout; Hubertus
Stultiëns, Johanna Stultiëns-Steegs,
Kapelaan Antoon Stultiëns,
Rien Stultiëns-Verstappen, Sjef
Stultiëns, Hannie Kessels-Spee,
Piet Spee, Sjef van Bree, John
Stultiëns, Mia Stultiëns-v.Roy; Qurien
Lansbergen; H. Mis uit dankbaarheid.
Maandag 20 januari
18.30 uur Stille Aanbidding
19.00 uur Rozenkrans
Dinsdag 21 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gezinnen.
Donderdag 23 januari
H. Mis 09.00 uur t.i.v. alle gestorvenen.
09.30 Stille Aanbidding
Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur met Dameskoor, t.i.v.
Piet Derikx en An Derikx-Daems (gest.
jaard); Pastoor Jan Schoenmakers
(coll); uit dankbaarheid

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

Parochie Panningen

Parochie Kessel

Kerkdiensten
Vrijdag 17 januari
19.00 uur H. Mis. Viering H. Vormsel
door Mgr. Maessen.
Zaterdag 18 januari
17.00 uur Gebedsdienst in
Verzorgingshuis Ter Borcht.
Zondag 19 januari
9.30 uur H. Mis. Zang: Gemengd koor.
Jaardienst Pierre Rooyakkers en
Dien Rooyakkers-Pijls.
Jaardienst Ietje Driessen-Hamans.
They en Anna RooyakkersPeeters, Truus Rooyakkers en
kleindochter Anja Rooyakkers
wegens verjaardag.
Donderdag 23 januari
8.30 uur H. Mis.

Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Pastorie Dorpstraat 13 077 462 12 65
lajverhaag@parochiekessel.nl
Kerkdiensten
Zaterdag 18 januari
19.15 uur Voor de leden en overleden leden van de schutterij
St.Serbastianus. Jaardienst voor Pierre
Wolters.Jaardienst Pierre en Tilla de la
Roy-Boots, Jan van Kessel, Nelly de la
Roy - Konickx.
Woensdag 22 januari
H.Mis voor de zieken van de parochie
Zaterdag 25 januari
H.Mis voor de parochie.
Mededeling.
Het vormsel zal dit jaar plaats hebben
op vrijdag 7 febr. Om 18.00 uur.

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

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.

Parochie Kessel-Eik
Misintenties
NL41RABO0125300522
L. Timmermans
077 462 16 78
Kerkdiensten
Zondag 19 januari
9.30 uur. Lei Reinders.

Kerkdiensten
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 18 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
Zondag 19 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Dinsdag t/m vrijdag
H. Mis 09.00 uur dagkapel
Zaterdag 25 januari
H. Mis 19.00 uur gemengd koor
t.i.v. Joke Goes
Extra collecte misboekjes
Zondag 26 januari
H. Mis 10.30 uur in Missiehuis
Overleden: Jeu Beurskens, 84 jaar

www.vincentiusparochies.nl
Pastoor Peter van der Horst
077 307 14 88 | 06 21 20 21 18
pet.horst@home.nl
Kapelaan Roger Maenen
077 466 18 50 | 06 12 92 28 34
roger.maenen@ziggo.nl
Kapelaan Piet Houben
06 57 58 75 06
phjhouben@onsbrabantnet.nl
Kerkbestuur | 077 307 14 88
kerkbestuur@vincentiusparochies.nl
Misstipendium zon- en feestdagen
€ 25,00 | door de week € 10,00

Zondag 26 januari
9.30 uur. Jaardienst Elisabeth
Janssen.

Administrator (pastoor)
Deken de Graaf Woutering
077 398 14 16
a.degraafwoutering@rkhorst.nl
Maasbree/Baarlo
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kessel/Kessel-Eik
Pastoor Verhaag
077 462 12 65 | 06 50 69 45 07
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com

Vakantie

KBO Meijel gaat naar de Eifel
KBO-Meijel organiseert van 12 tot 16 mei een vakantiereis naar de Eifel. Vanuit het All-In Eifelhotel Daun
worden uitstapjes gemaakt naar bezienswaardigheden in de omgeving.
Zo is het National Park Vogelsang
te bezoeken, de Dauner Maaren,
de Stad Luxemburg en het
Mausefallenmuseum in Neroth.
Ook wie geen KBO-lid is kan
onder dezelfde condities

meedoen. Deelnemers dienen
wel zelfstandig te kunnen reizen.
Wie voor bepaalde zaken op hulp
is aangewezen, dient deze hulp
vooraf zelf te organiseren. Dit kan
bijvoorbeeld door iemand mee te

vragen die deze hulp verleent.
Voor meer informatie en aanmelden
bel Peter Creemers: 077 466 17 19.
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549,-

649,-

399,1400
T/PM

399,-

8

RVS
NO FROST

KG

Wasmachine WW80K5400WW/EN

Koel-vriescombinatie WDNF 82D IX H

• AddWash • Eco Bubble technologie • 8 kg • 1400 tpm • A+++

• Supreme NoFrost • 234 liter koelen, 97 liter vriezen • A++

81 32
cm’’

10 43
8 ’’
cm

649,-

499,-

-33%

-23%

299,-

199,LED TV 32LM550BPLB
• 32 inch (81 cm) • LED TV • Quad Core Processor • Dynamic Color Enhancer

4K

ULTRA HD

SMART

4K TV KD43XG7096BAEP
• 43 inch (108 cm) • 4K Ultra HD • TRILUMINOS display • Motionflow XR 400 Hz

95,-

-25%

69,-

-30%
79,-

79,-

59,Blu-ray speler BDP-S1700
• Geniet van al uw films in Full HD-kwaliteit
• USB Plug and Play • Dolby TrueHD

Printer XP-5105
• All-in-one printer • Mobiel afdrukken
• Dubbelzijdig afdrukken • LCD-scherm

-27%

55,Senseo HD6561/50
• SENSEO-koffieboosttechnologie
• Crema Plus-technologie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

