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Marc Martens

Peel en Maas

Schuilkelder geopend
Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert jaarlijks een landelijke openstelling voor objecten en musea die gerelateerd zijn aan de Koude Oorlog. Daarom was de voormalige
schuilkelder van Panningen in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 oktober geopend. Op de Schout van Merwijckstraat is in de jaren 70 een schuilkelder gebouwd, die in 1978
gereed werd gemaakt. Het bood onderdak aan 1.200 tot 2.000 personen. De kelder heeft uiteindelijk geen dienst hoeven doen als schuilkelder. Daarom werden er andere activiteiten
georganiseerd. Zo was er een ruimte voor de fotoclub, een gebedsruimte voor de Marokkaanse en Turkse gemeenschap en diende het als kunstopslagruimte. Ook de KBO en speelgoeduitleen waren er aanwezig. Inmiddels is de omroep al bijna twintig jaar gevestigd op de locatie. De schuilkelder is er nog steeds. Materialen uit deze periode zijn bewaard gebleven en werden tentoongesteld in het weekend van 22 en 23 oktober. Ook was het omroepmuseum te bezoeken met oude apparaten, waaronder televisies en radio’s. / Beeld: Jac Willekens

Peel en Maas compenseert de effecten van de energiecrisis
met 1 miljoen euro
In de begroting van Peel en Maas is een bedrag van 500.000 euro opgenomen om huishoudens, die financieel
in de knel komen door de inflatie, tegemoet te komen. Daarnaast stelt de gemeente een bedrag van
500.000 euro beschikbaar om verenigingen, stichtingen en overige maatschappelijke organisaties in Peel en
Maas te ondersteunen tijdens de energiecrisis.
De aanhoudende prijsstijgingen in
2022 hebben veel impact op de lokale
samenleving. De Rijksoverheid treft
diverse maatregelen om deze effecten te compenseren. Ook gemeente
Peel en Maas wil een extra bijdrage
doen. Om huishoudens in deze tijden
gericht aanvullend te kunnen ondersteunen, neemt de gemeente in de
begroting een budget op van 500.000
euro. Als blijkt dat de maatregelen die
de Rijksoverheid neemt niet voldoende
zijn, kunnen huishoudens ondersteuning krijgen vanuit de gemeente.

Hoe die regeling er precies uit komt
te zien, is nog onduidelijk, legt wethouder Anget Mestrom uit. “Sommige
gemeentes werken met vouchers,
andere richten een fonds in. Hoe onze
gemeente invulling gaat geven aan de
tegemoetkoming is nog niet bekend.
Er zitten enkele voorwaarden aan de
regeling verbonden en die moeten
eerst bekeken worden. Elke inwoner
kan onder voorwaarden aanspraak
maken op de regeling, er vindt geen
willekeur plaats”, aldus Mestrom.
Over het tweede fonds dat Peel en

Maas beschikbaar stelt, is meer duidelijkheid. In lijn met de vorige ervaringen tijdens de pandemie, heeft
de gemeente wederom het idee om
een steunfonds open te stellen voor
verenigingen, stichtingen en overige
maatschappelijke organisaties die zijn
geraakt door de inflatie. Voor 2023
wordt een budget van 500.000 euro vrij
gemaakt waarmee verenigingen, stichtingen en overige maatschappelijke
organisaties in Peel en Maas, aanvullend op regelingen van andere overheden, onder voorwaarden ondersteund

kunnen worden. “Vijf accommodaties
in Peel en Maas hebben aangegeven in
de problemen te komen als de energiecrisis aanhoudt. Deze accommodaties
hebben geen vaste energiecontracten

met leveranciers en kunnen zich aanmelden voor het energiefonds”, aldus
wethouder Erik Nijssen.
Lees verder op pagina 04

Markt 39 Panningen | www.durlinger.com
*vraag in de winkels naar de voorwaarden
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Passie voor radio

Maichel van Dreumel genomineerd voor
Special Media Award
De 24-jarige Maichel van Dreumel uit Beringe is genomineerd voor
de Special Media Award. Maichel, die een lichte verstandelijke beperking heeft, maakt namelijk al jaren op zijn kamer vanuit de locaties
van Dichterbij radio voor Praat FM.
Sinds enkele weken heeft Maichel
zijn eigen kamer op de locatie De
Hoove in Beringe. De periode daarvoor woonde hij op de Dichterbij
locatie in Bergen. Maichel maakt al
vanaf 2012 radio en weet dus alles
over muziek en met de name de
Nederlandse Top 40. “Ik heb het
radio maken van mijn oom afgekeken. Hij maakte ook radio via een
internetzender. Ik heb mezelf de
techniek aangeleerd. Nu maak ik al
een tijdje radio voor Praat FM tijdens de weekendshow op zaterdag
en zondag. Binnenkort krijg ik de
zondagmiddag en mag ik de top 25
presenteren. Ik mag de actuele hits
op een rijtje zetten en ze aan de
luisteraars presenteren”, legt hij uit.

Nominatie
Eén van de begeleiders uit Bergen
gaf hem begin september op voor
de Special Media Award, die jaarlijks wordt uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke
beperking. De nominatie kwam

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

Oplage 20.050 exemplaren
www.hallopeelenmaas.nl
Redactie
077 208 32 00
redactie@hallopeelenmaas.nl

Commercieel adviseurs

volgens Maichel als een verrassing. “Op 10 november wordt in
het museum Beeld en Geluid in
Hilversum bekendgemaakt wie
gewonnen heeft. In elke categorie zijn drie genomineerden. Ik
hoop dat ik ga winnen. De winnaar
krijgt een trofee die door cliënten is
gemaakt. Ik vind het best wel spannend.”
Mocht Maichel niet als winnaar uit
de bus komen, krijgt hij alsnog een
prijs. “Iedereen krijgt een kleine
trofee en een juryrapport. Daarvan
kan ik weer dingen leren”, legt hij
uit. Zijn nominatie heeft hem in
elk geval al één ding opgeleverd.
“Ik mag op gesprek komen bij de
omroep. Bij de omroep in Bergen
heb ik een tijdje geholpen en dit
hoop ik in Peel en Maas ook te
mogen doen achter de schermen.”
Maichels grootste droom is ooit met
Gerard Ekdom een radioprogramma
maken. “Gerard is mijn voorbeeld,
omdat hij grappig is, maar ook serieus kan zijn. Ik vind het soms lastig

om inspiratie te vinden voor de
presentatie van een programma. Ik
zou hem dus vragen hoe je luisteraars kan houden. Samen met hem

zou ik op 538 een programma willen maken.” De medebewoners van
Dichterbij zijn in elk geval onder de
indruk van Maichels radiowerk. Nu

moet hij Gerard Ekdom nog weten
te overtuigen.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Illegaal huisvesten arbeidsmigranten

Oostappen Groep maakt bezwaar tegen boete
van 1 miljoen euro
Oostappen Groep heeft bezwaar gemaakt tegen de opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro. De boete werd opgelegd door de gemeente Peel en
Maas vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op vakantiepark De Berckt in Baarlo.
Eind augustus heeft het College
van B&W besloten om de last onder
dwangsom die in 2020 is opgelegd
aan Oostappen Groep in te vorderen.
Het maximale dwangsombedrag is
verbeurd en het college wil dit bedrag
invorderen. Het invorderingsbesluit
is op 1 september 2022 verstuurd

aan Oostappen Groep en kort hierna
is een aanmaning verstuurd. Tegen
het invorderingsbesluit kon vakantiepark De Berckt binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen. Zij heeft pro
forma bezwaar gemaakt. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie
van Peel en Maas heeft dit bezwaar-

schrift in behandeling genomen en
heeft bezwaarmaker twee weken de
tijd gegeven om het bezwaarschrift
aan te vullen met inhoudelijke gronden. Vervolgens zal de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting
plannen, waarin bezwaarmaker
(Oostappen Groep) en verweerder

(college van Peel en Maas) gehoord
worden. Daarna brengt de commissie een advies uit aan het college,
dat daarop een beslissing op bezwaar
neemt. Tegen deze beslissing kan de
bezwaarmaker beroep instellen bij de
rechtbank.

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
Bezoek uitsluitend tussen 9.00 en
12.00 uur en op afspraak

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 16.00 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 gemeld. 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Bouwen zonder vergunning

Handhaving opgestart op vakantiepark Breebronne
in Maasbree
In een brief aan het College van B&W vroeg de Vereniging Breebronne, waarin 35 chaletbewoners zich verenigen, in september om te
gaan handhaven op het vakantiepark Breebronne in Maasbree. Reden daarvoor was volgens de vereniging dat er zonder vergunning
werd gebouwd. Het handhavingsverzoek heeft er toe geleid dat de handhaving vanuit de gemeente Peel en Maas is opgestart.
Vakantiepark Breebronne zet de
komende jaren in op uitbreiding.
In 2021 is gestart met de eerste
bouwfase en zijn de eerste dertien vakantiewoningen gerealiseerd. Het uiteindelijke doel van
360 woningen wordt bereikt in
tien tot vijftien jaar. Om plaats te
maken voor deze nieuwe woningen worden chaletbewoners, die
op grond van Breebronne een
chalet hebben gekocht, gevraagd
voor 2025 het park te verlaten.
35 chaletbewoners, die in totaal

25 huisjes bezitten en zich verenigd
hebben in Vereniging Breebronne,
beweren dat er misstanden plaatsvinden op het park. In een brief
vroeg naar de vereniging stellen zij
onder andere dat het park zonder
vergunning nieuwe vakantiewoningen plaatst. Er werd via een advocaat een handhavingsverzoek bij
de gemeente ingediend.
Roy Hermans, eigenaar van vakantiepark Breebronne, gaf eerder aan
dat Breebronne met de gemeente
Peel en Maas een raamovereen-

komst heeft afgesloten. Daarin
was volgens hem afgesproken dat
maximaal zes maanden nadat een
huisje is geplaatst, moet worden aangeven op welke locatie
deze woning te vinden is. Door de
raamovereenkomst worden alle
nog te realiseren woningen met
dezelfde types automatisch vergund als een melding ervan is
gemaakt.
Gemeente Peel en Maas heeft nu
laten weten dat het vakantiepark
heeft gehandeld in strijd met de

gestelde voorwaarden. “We versturen een voornemen last onder
dwangsom aan Breebronne.
De handhaving richt zich op het
bouwen zonder omgevingsvergunning”, laat een woordvoerder van
de gemeente weten. Het gaat nog
niet om een definitieve last onder
dwangsom. Op het voornemen om
een dwangsom te versturen, kan
de ondernemer een zienswijze
indienen. Deze zienswijze wordt
meegewogen in een definitief
dwangsombesluit.
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Stroom geleverd via zonnepanelen op tuinderskas
in Meijel, gemeente grijpt in
Gemeente Peel en Maas heeft in september geconstateerd dat de ‘zonnepanelenkas’ in Meijel stroom opwekt.
Omdat dit niet is toegestaan, is een last onder dwangsom opgelegd. Het desbetreffende bedrijf Xaam is
daarop gestopt met het opwekken en afleveren van energie, maar heeft wel bezwaar gemaakt tegen de
dwangsom.

Op een perceel van ongeveer 2,5
hectare aan de Roggelsedijk in Meijel
zijn door het bedrijf Xaam kassen
gebouwd waarin volgens de initiatiefnemer rabarber en bamboe zou
worden geteeld. Op het dak van de
kassen zijn zonnepanelen geplaatst.
De gemeente heeft als voorwaarde
dat de opbrengst van de teelt in de
kas hoger moet zijn dan eventuele
neveninkomsten. De teelt is echter
nog niet begonnen, maar het opwekken van energie daarentegen wel,
constateerde de gemeente in september. “Het alleen opwekken van ener-

gie en het afleveren daarvan is niet
toegestaan, omdat de locatie bestemd
is voor primair agrarische activiteiten.
Om de overtreder te bewegen deze
overtreding ongedaan te maken, is
een last onder dwangsom opgelegd.
De overtreding is inmiddels beëindigd. Er vinden nog regelmatig controles plaats om vast te stellen of dit zo
blijft”, aldus een woordvoerder van de
gemeente.

Bezwaar
De exploitant van de zonnepanelen heeft bezwaar ingediend en een

voorlopige voorziening aangevraagd
tegen het opleggen van de last onder
dwangsom voor het opwekken en
afleveren van energie. De zaak bij de
voorzieningenrechter en de hoorzitting van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie moeten nog
dienen.

Bouwstop
Het telen van rabarber en bamboe is
op het perceel toegestaan. De bouwconstructie die op het perceel is
geplaatst, voldoet echter nog niet aan
de eisen van de gemeente. Er is eer-

Vrijheid herdacht in Maasbree
In Venray werden onlangs de bijna zevenhonderd militairen herdacht die begraven liggen op de militaire
begraafplaats. In Maasbree werden de oorlogsslachtoffers ook niet vergeten. Daar vond een korte ceremonie plaats bij de graven van zes Engelse soldaten die op het kerkhof in Maasbree zijn begraven. Voor elk
graf had zich een adoptant gemeld. De Stichting Adoptiegraven Venray stelde ook voor elk graf een vaas
ter beschikking, ieder kan dan op zijn manier dankbaarheid betuigen aan de bevrijders van Maasbree.
Iedere adoptant heeft een certificaat gekregen als bewijs van zijn/haar graf.

der door de gemeente een bouwstop
opgelegd, omdat de constructie hoger
werd dan verwacht. Deze bouwstop is
nog steeds van kracht. “Bij vaststelling
van overtreding verbeurt de overtreder een dwangsom. Xaam heeft een

aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een tuinbouwkas. De aanvraag wordt momenteel beoordeeld of
deze volledig is en eventueel verleend
kan worden”, aldus de gemeente.
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Op vrijdag 21 oktober is overleden

Mat Nellen
Een bijzonder persoon met een grote passie voor sport,
politiek, journalistiek, muziek en het verenigingsleven in
Maasbree.
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag
29 oktober om 11.00 uur in de aula van crematorium Venlo,
Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Met veel verdriet, maar dankbaar voor wie hij voor ons was,
geven wij kennis van het overlijden van

Leopold Engels
echtgenoot van

Christine Engels-Op het Veld
Op 73-jarige leeftijd is hij op 20 oktober 2022
thuis overleden.
Panningen: Christine
Panningen: Jeroen en Manon
Koen
Pien en Finn
Stijn
Vught: Tom en Julie
Luce
Amsterdam: Philomeen en Marwan
Vesper
Hugo
Elisaar
Steenstraat 8
5981 AE Panningen
Het afscheid heeft op 26 oktober in
besloten kring plaatsgevonden.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze gewaardeerde oud-directeur

Leopold Engels
3e generatie stenenbakker
Wij zijn dankbaar voor de manier waarop hij met veel daadkracht, passie, en collegialiteit het bedrijf mede heeft laten
floreren en toekomstbestendig heeft gemaakt voor de volgende generatie.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie.
Directie en medewerkers
Steenfabriek Engels Helden BV
& Steenfabriek Engels Oeffelt BV

We gaan hem ontzettend missen.

Jac Timmermans
in liefde verbonden met

Hanni Timmermans-Jost a
5 Kessel, 19 oktober 1945
c Panningen, 19 oktober 2022
Portland (VS):
Skjeberg (NO):
Tegelen:
Lobberich (DE):

Eric en Marga
Fred en Edita
Marc en Paulien
Frank en Dörthe
en zijn kleinkinderen

Correspondentieadres:
Beekstraat 5 A, 5931 ER Tegelen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden

Vervolg voorpagina

Dankbetuiging

Een warmer en mooier afscheid van onze
lieve moeder, oma en omi

Jet Ottenheim-Giesbertz
hadden we ons niet kunnen wensen.
We willen u hartelijk danken voor alle blijken van medeleven.
We zijn trots op haar en houden van haar. Het is een troost
te weten dat deze gevoelens door velen worden gedeeld.
Met een lach denken we aan onze fantastische moeder, oma
en omi terug.
Kessel, oktober 2022
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Peel en Maas compenseert
de effecten van de energie
crisis met 1 miljoen euro
Gemeentelijke belasting
In de begroting is ook te lezen dat in
2023 de gemeentelijke lasten verhoogd worden. De kosten voor riool
stijgen met ongeveer 4 euro per huishouden. Daarnaast wordt 2 procent
meer OZB gevraagd en stijgt de afvalstoffenheffing met gemiddeld 9 euro
per huishouden. Dit komt neer op een
verhoging van gemiddeld 17.66 euro
per gezin. In totaal betaalt een huis-

houden in 2023 gemiddeld 757.05 euro
aan gemeentelijke belastingen.

Spaarpot vullen
Volgens wethouder Mestrom wordt de
komende jaren royaal vet op de botten gekweekt. De spaarpot van Peel
en Maas gaat volgend jaar naar 5,7
miljoen euro. De voorspelling is dat de
gemeente in 2026 13,5 miljoen euro in
de reservepot heeft.

Poortenproject
Peel en Maas
krijgt vervolg
De afgelopen jaren is Peel en Maas
op een aantal plekken verfraaid
met landschapspoorten. Wegens
gebleken succes komt er nu, eind
2022, een nieuwe editie van het
poortenproject. Het GroenPlatform
stelt nu in totaal zes dubbele poorten beschikbaar.
De poorten dienen te staan op plekken die het landschap ‘in the picture’
zetten en het leesbaar maken. Dit past
in de visie om natuur en landschap
een kwaliteitsimpuls te geven. Ook
roept de cultuurhistorische authentieke tekst op de poort met de naam
van het gebied bij veel mensen herinneringen op. Tot 31 oktober bestaat
de kans een poort vanuit het project te verkrijgen en zelf te plaatsen.
Daarbij geldt een eigen bijdrage van
275 euro. Criterium is dat de poort op
een beleefbare landschappelijke plek
komt te staan, zodat ze een voorbeeld vormt voor anderen. Wie vóór
31 oktober een fraaie plek doorgeeft, maakt kans op een landweidepoort en daarmee op de kans om
samen met de Plattelandscoöperatie
en Groenplatform de poort open te
zetten naar een mooi en cultuurhistorisch leesbaar landschap. Mail
naar ron@ronjanssen-elv.nl voor een
deelnameformulier. Meer info via de
Plattelandscooperatie (Anton Gijsen)
of via Ron Janssen (06 21 61 60 63).

Kerken
nemen
maatregelen
vanwege
stookkosten
Zoals bij mensen thuis en bij
bedrijven moeten ook de
kerken vanwege de enorm
gestegen energieprijzen
maatregelen nemen om de
stookkosten beperkt te
houden. In de zeven parochies van de
Vincentiusfederatie zal
tijdens missen en andere
vieringen de ingestelde
temperatuur 2 graden lager
worden gezet. De kerkgangers worden dan ook uitgenodigd zich warm te kleden.
Ook zal tijdens het stookseizoen
van na Allerheiligen tot aan
Pasen het aantal weekendvieringen beperkt worden. Als er
een viering uitvalt, dan worden
de parochianen uitgenodigd
naar een andere kerk te gaan.
Bij missen met verenigingen
zal waar mogelijk maatwerk
geleverd moeten worden en
kan afgeweken worden van het
vaste schema. Het kerkbestuur
en de parochiepriesters rekenen
op het begrip van de kerkgangers.

2710 \ enzo
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Geplukt

Marc Martens Helden
Achter de schermen was hij een helpende kracht bij de Heldense revue ‘Druim’. Op de voorgrond treden is
niet zo zijn ding, het liefste kiest hij om in een groep samen te werken om tot een gezamenlijk doel te
komen. Dat is één van de redenen dat hij vrijwilligerswerk verricht. Zo is hij vrijwilliger bij de landelijke
Zonnebloem en kookt hij regelmatig in de Hoeskamer in Egchel. Deze week wordt Marc Martens (73) uit
Helden geplukt.

besloten om ermee te stoppen. Het is
goed geweest en ik hou wel van een
nieuwe uitdaging.” Ook tijdens carnaval vormde Marc jarenlang samen
met de Kepelke Halvum een hechte
groep. “We zaten een keer bij de Zoes
en daar ontstond het idee om een
joekskapel op te richten. Elke vastelaovend hadden we plezier vanwege de
muziek en de gezelligheid. Met een
groep van vijftien man trokken we
mee met vrouw en kinderen.”
Voor vrijwilligerswerk staat Marc wel
open. Zo is hij onder andere kok bij de
Hoeskamer in Egchel en actief voor
de landelijke Zonnebloem. Liefst acht
keer voer hij een week lang met de
boottocht mee met 65 vrijwilligers en
ruim 65 gasten. “De directe aanleiding
dat ik me als vrijwilliger aanmeldde,
was mijn vrouw Truus. Zij is al jaren
betrokken bij de afdeling in Helden.
Maar omdat ik niet in haar vaarwater
wil zitten, heb ik me bij de landelijke
organisatie aangesloten.”

Culinair

Ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Heldense fanfare
werd twintig jaar geleden voor het
eerst een revue in Helden opgevoerd. Omdat Marc lid was van
de vereniging, mocht hij de rol
als bühnemeester op zich nemen.
“Ik regelde alle spullen voor op
het toneel. Zes revues later ben
ik nog altijd betrokken. Bij de
revue ‘Kammeraoj’ in 2018 was ik
voorzitter, maar dit stokje heb ik
overgedragen aan Bart Wilms. We
organiseren om de vier jaar een
revue in Helden en ‘Druim’ is daarvan de zesde revue en ik ben nog
altijd betrokken. Ik ben inmiddels
vier jaar penningmeester en tijdens de voorstelling ‘Druim’ was ik

gastheer. Het voelt voor mij fijner om
achter de schermen te helpen, want
een rol op de bühne is niet aan mij
besteed. Ik ben al 73, dan wordt het
onthouden van teksten steeds moeilijker”, zegt hij lachend.
Volgens Marc vormen alle betrokken
mensen één grote familie. Die saamhorigheid is één van de redenen dat
Marc zijn steentje is gaan bijdragen
aan de revue. “Je leeft als groep een
jaar toe naar de voorstelling. Tijdens
de revue hangt in het artiestencafé
een hele goede sfeer. Veertig tot vijftig man staan daar te wachten tot ze
de bühne op mogen en ontvangen de
spelers die het toneel afgaan met een
applaus. Er hangt wat spanning, maar
er is vooral een fijne sfeer te beleven.”
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Het Amerikaanse bedrijf was echter
niet het eindstation van Marcs carrière. Omdat het bedrijf ging fuseren en
Marc daar geen trek in had, koos hij
voor een Engelse firma in de pijpenleidingensector. Hij was verantwoordelijk voor de Benelux. “Op mijn 55e kon
ik met vervroegd pensioen en heb ik
het reizen met mijn vrouw weer opgepakt. We zijn op veel plekken geweest
waar ik eerder in mijn eentje met mijn
werk verbleef. We zijn een keer met
een camper door Japan getrokken.
Dat vond ik de mooiste reis die ik ooit
heb gemaakt. Daar heb ik het grootste
cultuurverschil met Nederland gezien.
We waren daar tijdens de kersenbloementijden, het was geweldig.”
In zijn drukke agenda maakt Marc ook
tijd vrij om te sporten. “Ik wil fysiek
bij de tijd blijven”, legt hij uit. Daarom
gaat hij twee keer in de week hardlopen, is hij regelmatig met de fiets
op pad en golft hij al 25 jaar. “Ik ben
wel een ‘fungolfer’: ik ga onregelmatig trainen en ben niet prestatiegericht. Ik vind het vooral fijn om in een
mooie omgeving met mensen samen
te zijn. Dat is in mijn leven al op meerdere punten teruggekomen.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

VACATURE

Heb jij zin om je handen uit je mouwen te steken. Prisma Schoonmaak is op zoek naar enthousiaste
schoonmaakmedewerkers om ons team te versterken. Geen saaie kantoren maar levendige scholen
in de omgeving: Panningen, Kessel en Koningslust. Je bent verantwoordelijk voor de schoonmaak van
een basisschool. Werktijden en uren worden in overleg vastgesteld.

De functie betreft: 1,5 tot 2 uur per dag van maandag tot en met vrijdag

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.

3

Het gezellig samenzijn leidde hem
ook tot deelname aan de Proos, een
talkshow afgewisseld met live muziek.
Daar was Marc wederom jarenlang
gastheer. “Door corona is de jaarlijkse
talkshow stilgevallen en heb ik zelf

Vervroegd pensioen

Schoonmaakmedewerkers

Sudoku
6

Saamhorigheid

Marc is sinds 1974 met Truus getrouwd
en heeft twee dochters en vier kleinkinderen, welke hun grootste trots
zijn. Hij werd geboren in Sittard en zijn
vrouw in Geleen. Omdat er in die tijd
in het zuiden weinig werk te vinden
was, verhuisde het stel naar Helden.
Vanuit het dorp kon hij aan de slag bij
een Rotterdams bedrijf dat zich richtte
op hoogfrequent geluid in de metaalindustrie. “Meteen na de militaire
dienst ben ik bij dit bedrijf aan de slag
gegaan. Ik onderzocht veel pijpleidingen welke in die jaren alom gelegd
werden. Later ging ik aan het werk bij
een Amerikaans bedrijf in Panningen,
waar ik achttien jaar als sales en mar-

ketingmanager de wereld rondreisde.
Het reizen heeft me gemaakt tot hoe
ik nu ben. Het heeft me ook bewust
gemaakt van cultuurverschillen en
lekker eten. Dat is ook de reden dat
ik nu al 25 jaar lid ben van een kookclub. Samen met een groep koken we
op de derde vrijdag van de maand een
heerlijk diner uit de Franse keuken.
Van lekker eten kan ik echt genieten.”
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Wat kun jij van ons verwachten?
• Uurloon tot € 13,50 afhankelijk van je ervaring
• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer
• 8% vakantiegeld in mei
• Jaarlijkse eindejaaruitkering van 4,5%
• Een goed te combineren baan met studie of ander werk
• Werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag na schooltijd
• Goede begeleiding: er is altijd een leidinggevende beschikbaar
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
Wij investeren graag in gemotiveerde medewerkers die met plezier hun werk doen. Dat doen wij door
opleidingen aan te bieden en begeleiding op de werkvloer. Zo bereiken we samen het beste resultaat!

Solliciteer nu en begin meteen!
Ons telefoonnummer is 077 - 82 00 435 of stuur een email naar schoonmaak@prisma-spo.nl
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‘‘Samen zorgen voor een

Persoonlijk afscheid’’

t. 077 308 28 33
fienbosuitvaartzorg.nl

samen met u zorgen
voor een waardig afscheid

t. 077-3078642
Panningen
www.janssenuitvaart.nl

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

bob noten
uitvaartbegeleiding

24-uur
bereikbaar

Kort na zijn negentigste verjaardag hebben we afscheid moeten
nemen van

Jac Joosten
echtgenoot van

Mary Joosten-Schaareman
pap, schoonvader en opa van

eigen afscheidscentra
met 24-uurs kamers
begeleiden en ontzorgen
voor élke verzekering

077-3661314 | www.bobnoten.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Computerproblemen?
Karel Heines Baarlo. Verdere info &
tips: karelheines.nl. 06 50 96 29 15.
Optidee: persoonlijk advies, party en/
of bestelling: 06 48 55 07 30
optidee.nl/peggy-wismans
fb: Opti-Duur
Te koop bloeiende violen
grootbloemig en bosviolen
vele kleuren
M Verhees
Egchelseweg 18 Panningen
Is uw stoel of bank doorgezakt,
deze kunnen wij opnieuw voor u
opvullen. Ook oud of beschadigd leer
kunnen wij herstellen alsof het weer
nieuw is. Het reinigen van uw stoffen
en leren meubels. Of alle andere
meubelwerkzaamheden.
www.meubelpiet.nl 06 82 94 47 93
Wij bezorgen onze aardappelen
gratis bij u thuis. Min. 5 kg. Tevens
uien te koop. Tel: 077 307 88 53
Massage
Voor ontspanning en klachten. Info:
www.massagemayproosten.nl
Te huur verwarmde opslagboxen vanaf
€125,- per maand. Regioboedelopslag
Beringe mob. 06 21 27 15 02
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Gertie en Harry
Hilde en Marije
Mark en Lucie
Diana en Thijs
Rick en Sem
Mike en Gion
Daisy

Vier generaties

Venlo, 20 oktober 2022
Jan van den Boschstraat 6
5988 ED Helden
De uitvaartdienst heeft inmiddels plaatsgevonden.
Wij danken de medewerkers van het Groene Kruis, team
Helden voor hun goede zorgen.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die
mijn man, onze pap en opa bij ons achterlaten,
geven wij kennis van het heengaan van

Jan van Ophoven
* Grashoek, 3 maart 1932

† Panningen, 22 oktober 2022

echtgenoot van

Bertha van Ophoven - Walschot
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Kempstraat 2, 5987 AH Egchel
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.
Een extra woord van waardering aan iedereen die er voor pap
was. Dank jullie wel voor alle aandacht en goede zorgen.

Jenthe maakt vierde
generatie compleet
Annemarie Kleeven uit Panningen is oma geworden van Jenthe, die de
vierde generatie van de familie compleet maakt. In Hegelsom zijn de
beschuiten met muisjes niet aan te slepen, want daar werd op vrijdag
14 oktober Jenthe Marlie Swinkels geboren. Jenthe is de dochter van
Sharon Swinkels (30) uit Hegelsom, het kleinkind van Annemarie
Kleeven (57) uit Panningen en het achterkleindochter van Till Wijnen
(77) uit Hegelsom.

2710 \ jongeren
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15-vragen aan

Maks Kurek Helden
schuilen en pas na een uur was het
voorbij.

Wat is je grootste talent?
Ik heb veertien jaar gevoetbald. Ik
was best wel goed. Maar ik moest
helaas stoppen, omdat het op school
niet al te best ging. En toen mijn cijfers beter werden, had ik geen zin
meer om weer te voetballen. Maar ik
kan nog wel goed voetballen, dus ik
denk dat dat nog steeds mijn grootste talent is.

Wat is je favoriete restaurant?
Ik ga niet heel vaak naar een restaurant, maar er is één heel goed
restaurant in Venlo. Het is een Pools
restaurant en het eten daar is heerlijk. Veruit de beste plek waar ik ooit
uit eten ben geweest.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt,
is hoe mijn kat en mijn hond uit
dezelfde voerbak eten. Het is bijzonder dat ze rustig waren, omdat
ze altijd wild naar en met elkaar
doen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Hoe heb je je beste vriend/vriendin ontmoet?
Maks Kurek
16 jaar
Het Bouwens
Helden

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Een reis die ik graag ooit zou maken
is naar Griekenland. Ik wil dan graag
met mijn vrienden of alleen met
mijn vriendin reizen. Alles is best wel
goedkoop in Griekenland. Ik zou er
ook heen gaan voor de luxe daar. En
het is ook een heel mooi land.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Iets wat ik graag nog zou willen
leren, is talen spreken. Dat zou wel
leuk zijn, maar in het algemeen

hoeft dat niet, want ik ken al veel
talen.

Ik ging als kind graag naar een
speeltuin met vrienden. Dit deden
we na school. Het was altijd superleuk. In de speeltuin speelden we
met de voetbal, verstoppertje en
heel veel andere spelletjes. Daar heb
ik echt veel herinneringen aan overgehouden.

Mijn beste vriend heb ik op mijn
basisschool ontmoet, hij kwam in
groep 6 op mijn school. In het begin
hadden wij ruzie. Mijn vrienden
toentertijd hadden slechte invloed
op mij, waardoor ik domme dingen
deed. Maar uiteindelijk had ik mijn
excuses aangeboden en werden
wij vrienden. En na twee jaar werden we beste vrienden. Nu zijn we
ondertussen iets langer dan zeven
jaar vrienden.

Wat is je favoriete herinnering
aan de winter?

Wat zou je doen als je nooit meer
hoeft te slapen?

Mijn moeder, broertje en ik zijn ooit
een berg gaan beklimmen. En toen
kwam er een lichte sneeuwstorm.
Het begon echt hard te sneeuwen, we moesten onder een boom

Met al die tijd zou ik graag meer
naar feestjes en festivals gaan, of
iets in die richting. Of meer aan mijn
privéleven werken. Misschien wat
vaker naar de sportschool gaan.

Wat deed je als kind het liefst?

Subtropische
oorden
We wanen ons deze periode in subtropische oorden met de temperaturen die
zich nu voordoen. Nog tot na dit weekend, waarin de wintertijd begint, bevinden we ons in een diepe zuid tot
zuidwestelijke stroming met dagelijks
temperaturen tussen 21 en 24 graden.
Dit zijn normale maxima voor de
tweede helft van juli en begin augustus.
Soms begint de dag daarbij met bewolking, waarna de zon goede zaken gaat
doen. De kans op neerslag is vrij klein,
maar op de warmste momenten kan er
wel even een stevige wind opsteken.
Volgende week lijken storingen met
buien weer hun weg naar ons te gaan
vinden en wordt het langzaam minder
zacht, maar nog zeker niet koud. Foto is
gemaakt op de Oude Dijk in Helden.
/ Tekst en beeld: Nicky de Bruijn

Weer in Peel en Maas

Heb je een bijbaantje?
Ik werk in Helden bij de Plus, daar
ben ik een vakkenvuller. Het is leuk
om te werken en ondertussen met
iemand te praten, want anders kan
het best wel saai zijn.

Wat doe je het liefst op een vrijdag- of zaterdagavond?
Ik ga niet heel vaak uit, ik vind het
heel fijn om in het weekend gewoon
te chillen en om veel te slapen. Maar
als ik uitga, dan wordt er veel gedronken. Dus mijn weekenden zijn heel erg
verschillend, wat het ook leuk maakt.

Wat is je favoriete dag?
Vrijdag is mijn favoriete dag, vooral
na mijn werk, want dan weet ik
meestal wat ik in mijn weekend ga
doen. Dus dan is vrijdag de fijnste
dag, want zaterdag en zondag heb
ik het gevoel alsof mijn weekend
alweer bijna voorbij is.

Waar mag iemand jou zeker
wakker voor maken en waarom?
Je hoeft mij nooit wakker te maken,
alleen als mijn huis in brand staat, of
er een aardbeving aan komt. Anders
wil ik gewoon door kunnen slapen.
Als ik niet uitgeslapen ben, is vaak
mijn hele dag al verpest. En ben ik
niet heel blij.

Wat was de laatste serie of film
die jij heel erg leuk vond?
De laatste film die ik gezien heb
was Shrek 2, ja ik weet dat het echt
erg is. Maar ik heb alles op Netflix
al gekeken, dus ik moest wel iets
anders kijken.

Wat zou je doen als je de loterij
zou winnen?
Met de Lotto zou ik investeren en
een auto en nieuwe scooter kopen.
Het ligt er natuurlijk aan hoeveel ik
heb gewonnen, want als het veel
is, dan zou ik nog op vakantie gaan.
En tot slot een nieuw huis kopen.
Tekst: Mirthe Beeks

Hoi

Column

Populisme
Eén van de laatste zinnen die
Pim Fortuyn sprak was: ‘’Als
een populist iemand is die
ingewikkelde vraagstukken op
een heldere manier voor een
breed publiek weet uit te leggen,
dan ben ik graag een populist.’’
Als je op deze manier uitgaat
van de definitie van populisme,
is het helemaal niet negatief.
Toch zie je in de laatste peilingen dat populist zijn niet voor
iedereen is weggelegd.
De BBB verliest in een paar maanden tijd vijf zetels, terwijl de PVV
en JA21 allebei flink stijgen. Hieruit
kun je opmaken dat de precieze
betekenis van populisme nog
steeds niet helemaal duidelijk is
en dat voorlopig ook nog niet zal
worden. Hitler, Stalin en Mussolini
waren, voordat ze aan de macht
kwamen, ook populisten. Maar er
zijn en waren ook populistische
democraten zoals Trump, Fortuyn
en Wilders. Ondanks dat het verschil tussen deze twee groepen
duidelijk kenbaar is, brengt de
definitie van populisme de namen
toch dichterbij elkaar. Een populist
is namelijk altijd iemand die kritiek
heeft op de zittende macht, ongeacht wat zijn of haar plannen zijn.
De populist zegt altijd de stem van
het volk te blijven vertegenwoordigen. Hoe diegene dat doet, hangt
af van zijn of haar geloofwaardigheid en optredens voor het volk
dat het vertegenwoordigt. Caroline
van der Plas heeft zich de laatste
maanden neergezet als slechtste
populist van Nederland, terwijl
Eerdmans en Wilders het juist vertrouwelijker en slimmer aanpakken door meer op politiek vlak te
bekritiseren, in plaats van via de
tv of tijdschriften zoals zij dat doet.
Het verschil tussen de twee is niet
groot, maar door de manier van
populist zijn, brengen ze de mensen toch aan het twijfelen. Het
begrip populisme heeft dus geen
echte betekenis. Het enige wat we
eruit kunnen halen, is dat de populist altijd kritiek zal hebben op de
zittende macht. En of ze de slechte
of juiste manier van populisme
gebruiken of misbruiken, is aan
hunzelf. Want het fenomeen kan
ook goed zijn. Al wordt de slechte
vorm vaak snel en pijnlijk duidelijk.

Tim Arts
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Poll

eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallopeelenmaas

Bijdrage voor de hoge energierekening
leidt tot ongelijke behandeling
Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen. Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie. Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet meer te betalen is.
De energieleveranciers berekenen de kosten
die zij moeten betalen voor de inkoop van gas
en elektra door aan hun afnemers. De lopende
contracten van de consumenten, al dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op een zodanig
hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer
kan dragen. De overheid moet bijspringen om te

voorkomen dat men zich diep in de schulden moet
steken, of zelfs moet voorkomen dat men van het
gas wordt afgesloten. Hoe die regeling eruit komt
te zien, is nog niet bekend. Wel is de omvang van
die financiële steun afhankelijk van inkomen en
andere vaste lasten. Mogelijk zal dat in de praktijk
betekenen dat er verschil kan ontstaan in de hoogte

van het bedrag dat de gemeente betaalt aan ogenschijnlijk vergelijkbare gezinnen. Leidt dit tot ongelijke behandeling of handelt de gemeente juist door
deze doelgroep te ondersteunen?
Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot
ongelijke behandeling. Wat vindt u?

Bespreking poll week 41

Verbod op uitpubliek is enige remedie
In de media verschijnen steeds meer krantenkoppen waarin een verbod op voetbalsupporters wordt afgekondigd. Vooral fans van de bezoekende club zijn daarin het haasje. ‘Komende tijd geen uitpubliek welkom bij Roda JC’ en ‘Supporters bezoekende club niet langer welkom bij
derby’s tussen FC Den Bosch en TOP Oss’, viel er onder andere te lezen.
Het zijn berichten die niet op zichzelf staan.
Steeds vaker gaan geluiden op, waarbij wordt
opgeroepen om uitsupporters in het betaald
voetbal maar in z’n geheel te verbieden. Het gebeurt in een poging om het aantal incidenten in
stadions terug te dringen. Maar is een verbod op
uitsupporters een logische en juiste conclusie, of
wordt het probleem daar allerminst mee opgelost? En moeten de goeden dan niet onevenre-

VVD Peel en Maas

dig veel lijden onder de kwaden? Met dat laatste is
Dave Willems het in ieder geval eens, zo blijkt uit
zijn reactie. “De slechten moeten harder worden
aangepakt”, schrijft hij. Voor Paul van Gool is dat
echter niet genoeg. Hij ziet een wat rigoureuzere
maatregel als oplossing. “Afschaffen van voetbal, is
dat misschien een idee?”
Ook Danny Verhage denkt niet dat een verbod op
uitsupporters enig soelaas zal bieden. Hij hekelt met

name de overvloedige inzet aan politie die blijkbaar
nodig is om het randgebeuren rondom voetbalwedstrijden en goede banen te lijden. “Het is belachelijk
dat een sport als voetbal zo’n beslag legt op politie. Ik denk dat een verbod geen oplossing is. Want
wat gaan de gasten die rotzooi trappen dan doen?”,
vraagt hij zich af.

Woonbeleid

De woningmarkt staat volledig op zijn kop. Waar een half jaar geleden sprake was van hoge huizenprijzen en flink overbieden, hebben we nu te maken met explosief gestegen rentetarieven. Dit zorgt voor
afkoeling van de woningmarkt. Echter is het woningprobleem nog niet opgelost. Er is slechts sprake van
een adempauze. Daardoor is er nu de kans om een inhaalslag te maken. We willen betaalbaar wonen
voor iedereen mogelijk maken.
In ons raadswerk merken we dat het
thema wonen vaak verweven is met
andere thema’s. Een recent voorbeeld
is het Laefplein in Maasbree. Daarin
wordt de openbare ruimte aangepakt in combinatie met woningbouw.
Juist de combinatie van de onderwerpen zorgt voor complexer dossier. Dit
resulteert in een langere doorlooptijd
voor het realiseren van woningen.
De lange doorlooptijd van de plan-

nen maakt van het realiseren van
voldoende woningen binnen enkele
jaren een grote uitdaging, want de
vraag is er op dit moment. Het realiseren van woningen in alle elf de
dorpen heeft naar onze mening dan
ook hoge prioriteit. Als VVD Peel en
Maas willen we juist nu een versnelling maken. De pilot kavelsplitsing
is een mooi voorbeeld om meer
wooneenheden te creëren. Een mooi

begin van de versnelling.
Daarom hebben wij als VVD Peel
en Maas vragen gesteld aan het
college over het woonbeleid. In de
vragen willen wij allereerst een
overzicht van de huidige stand van
zaken. Dit betreft vergunde woningen, maar ook plannen die nog vergund moeten worden. We kijken uit
naar de antwoorden en indien nodig
zullen wij actie ondernemen.

Kevin Steeghs

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.

U kunt bij ons terecht voor:
kunstgebitten • klikgebit op implantaten • gedeeltelijke protheses
reparatie en opvulling in 1 dag • gratis en vrijblijvend advies
Beekstraat 2, 5981 AS Panningen • 077 400 0128 • info@tppyvancromvoirt.nl • www.tppyvancromvoirt.nl

Wat dunkt dich?

Column

Playlist van
‘t leven
“Zonder muziek hadden we een
dode samenleving. Zelfs muziek
op de achtergrond kan een
uitkomst bieden voor alles en
iedereen met een tekort aan
achtergrond”. De vraag om een
Fitness Playlist te maken, bevatte
een inspiratiebron. In de eerste
levensjaren ‘Sinterklaasliedjes’
plus ‘Broodjes smerende beren’.
Met ‘Berendbotje’ voeren we van
de kleuterschool naar de eerste
klas van de lagere school.
Als brugpieper belandde ik in de
beatmuziek. De gitaar, piano en
zingen in een popgroep bracht
me dirigerend in de jongerenkerk.
Klassieke klanken en de eerste
singels resulteerden in landelijke
optredens, Trostunes en TopPop.
Het Provinciale Bureau voor Jeugd
en Jongeren gaf me organisatiekennis voor popfestivals, concerten
en filmwereld. Was het arrogantie?
Nee.. wat buitenlanders in Jezus
Christ Superstar lieten zien, kunnen wij in Limburg ook. Inmiddels
zes musicals later vormen meerdere
muziekstijlen en tvformats voor
ankers in mijn leven. Rock& rollen
in diverse bands plus een optreden
op PinkPop, één hitje, TeleKids en
Kindertelevisie vormden highlights
in the nineties. Creatief denken
en de uitdaging van onafhankelijk ondernemerschap zou eigenlijk
iedereen verplicht moeten uitproberen. De kleurrijke kinderwereld van
‘ja of nee’, Telekids, KinjerKraom,
Avonturen met Jippe en Kresj TV
completeren mijn playlist. En heden?
Kan iemand me vertellen hoe we
ons staande kunnen houden in de
chaos van crisissen, een nucleaire
dreiging, het halveren van de stikstofuitstoot, klimaatverandering
en de torenhoge energiekosten.
In echte vrienden ontdek je gelukkig altijd een herkenbare playlist.
De populairste video community
YouTube, opgericht in februari 2005,
biedt onderdak aan miljoenen playlists. Met sportvrienden brallen we
in de vroege ochtenduren dagelijks
een valse toon. Kortom in de Fitness
Playlist mag zeker niet ontbreken:
‘Alive’ - (Pearl Jam) - ‘Killing in the
Name’- (Rage against the machine)
‘Arès toi. Je ne pourrai plus vivre’(Vicky) et cetera. Conclusie van Jippe
‘In idders laeve klinktj de sjoënste
meziek, as se de juste toeën wets
te rake’.
Peter Joosten
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Dinsdag 1 november 2022, 19.30 uur.

Commissievergadering
Graag informeren wij u als inwoner en/of geïnteresseerde over het volgende:
• De publieke tribune is opengesteld.
• Geïnteresseerden die de commissievergadering willen bijwonen, kunnen plaats nemen
op de publieke tribune.
• Daarnaast kunnen geïnteresseerden de commissievergadering digitaal volgen via de
website. Dat kan live, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.
• Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich hiervoor aan vóór maandag
31 oktober, 19.30 uur bij de griffie (via griffie@peelenmaas.nl of 077-306 66 66).
De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de
commissievergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl
U kunt de agenda en bijbehorende stukken ook in komen zien in het Huis van de
Gemeente.
Op de agenda staan de volgende inhoudelijke onderwerpen:
• Afronding Businesscase en voorbereidingskrediet kindcentrum de Riet
• Vaststellen “Bestemmingsplan (3.1 Wro) - Soeterbeek 15a Baarlo” voor het omzetten
van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning

Tegemoetkoming ondernemers bij
fors omzetverlies door hoogwater
Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van de zomer
2021 fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale
tegemoetkoming. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen
in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor
omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.
Aanvragen via de RVO
Het meldingsformulier Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg
en Noord-Brabant (TOWL) is vanaf 24 oktober aan te vragen bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Kijk hiervoor op de website www.rvo.nl/towl.
Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

Peel en Maas InZicht
Woensdag 2 november kunt u weer kijken naar Peel
en Maas InZicht. In dit televisieprogramma krijgt u
inzicht in wat een gemeente zoal doet.
De volgende onderwerpen komen dit keer aan bod:
• Afvalinzameling
• Geldzorgen
• Nieuwe archiefdienst
• Onderhoud bomen en bladkorven
Kijk woensdag 2 november om 18.00 uur naar Omroep P&M.
De herhaling is op zaterdag 5 november om 18.00 uur.

Textielinzameling
Van 31 oktober tot en met 14 november halen we textiel op. Wilt u
weten wanneer we bij u langskomen? Kijk op uw afvalkalender voor
de juiste inzameldag.
Textielinzameling? Wat hoort erbij?
Textiel is bruikbare, kapotte of verslete kleding. Ook handdoeken, tafelkleden, schoenen,
tassen, wollen dekens en gordijnen mogen bij het textiel.
Dekbedden, kussens, en vervuild (verf-, olieresten) textiel horen bij het restafval.
Textiel wordt ingezameld door de inzameldienst van de gemeente. Waar moet u op letten?
• Zet de zakken textiel om 07.00 uur op dezelfde plaats waar u uw containers neerzet.
• Stop textiel altijd in een gesloten plastic zak. Dit voorkomt dat textiel vies en vochtig wordt.
• Plak op de zak een Peel en Maas textielsticker. Deze sticker kunt u zelf printen of afhalen bij
de afhaalpunten. Zie www.peelenmaas.nl zoekwoord: textiel.
Wist u dat? U textiel ook kunt inleveren bij het Milieupark of kledingcontainers.

Bekendmakingen

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

Infopunt
energiebesparing
Iedere vrijdag
13.00 uur tot 17.00 uur
Huis van de Gemeente
Infopunt WoonWijzerWinkel,
voor al uw vragen over energiebesparing
en duurzaamheid.
Meer informatie, tips en adviezen?
Kijk op www.peelenmaas.nl/samenduurzaam.
Of WoonWijzerWinkel Limburg 045 747 0051.

Plaats/locatie

Straat/omschrijving

Baarlo
Beringe
Egchel
Egchel
Grashoek
Helden

Kuukven
Hulsweg 1 B
Karissendijk 2 perceel H 3075
Keup 2 A
Lorbaan 4A1 t/m 4A5 en 4B1 t/m 4B12
Herziening bestemmingsplan locatie
Baarloseweg 49, 50 en 50A
Ontwerpbestemmingsplan Schrames ongenummerd
van Hövellstraat 3
van Hövellstraat 78
Spurkt 1
Schenskenweg 43 perceel U 161
Boschlaan
Vastgesteld wijzigingsplan Boschlaan ong.
Kerkstraat 20
Ontwerpbestemmingsplan Berkenheg 7
Roggelsedijk 11B
Vieruitersten 6
Industrieterrein Panningen 25
Schoutenring 32
Delegatiebesluit werkgeverschap raad 2022
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
gemeente Peel en Maas 2022

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

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

info@peelenmaas.nl
06 - 1804 7445

www.peelenmaas.nl
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Nederlands Kampioenschap CaniCross,
Bikejøring en Steppen in de Heldense Bossen
In de Heldense Bossen worden zondag 6 november de Nederlandse kampioenschappen Canicross-,
Bikejøring- en stepwedstrijden gehouden. Dit is hardlopen, mountainbiken en steppen met honden.
Dit kampioenschap wordt georganiseerd door Canicross Nederland in
samenwerking met DutchRacingDog

(Kika Elfers) en Canicross Gear
(Bianca Koole) en Camping
Heldense Bossen. De wedstrijd staat

gepland tussen 08.00 en 17.00 uur.
Inschrijven kan bij Camping
Heldense Bossen.

Trudy Hegger wint Afsluittoernooi
Breetanque
Breetanque organiseerde pp dinsdag 25 oktober het Afsluittoernooi. Er waren dit jaar maar liefst 39
deelnemers die middels loting in iedere ronde aan een willekeurige partner gekoppeld werden, om in drie
rondes uit te maken wie de winnaar werd van dit toernooi. Na de drie rondes waren er acht deelnemers
met drie gewonnen partijen. Uiteindelijk werd de wedstrijd gewonnen door Trudy Hegger. Herman
Janssen was haar opvolger en Burkhard Bischofs werd derde.

Dressuurwedstrijd in Merselo

Tweede plaats voor
Celine Slots

In Merselo werd in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 oktober
door de IJsvogel een dressuurwedstrijd gehouden voor paarden en
pony’s. Voor Celine Slots met haar jonge paard Nestor was dit een succesvolle wedstrijd. Op zondag 23 oktober namen ze deel in een ring van
twaalf deelnemers en behaalden ze in de klasse B met 206 punten in de
1e proef de 2e prijs.

Ook werd er dit weekend een springwedstrijd georganiseerd door PSV de
Cavaliers bij haar thuisbasis Hippisch
Centrum de Vosberg. Ivo Steegh
behaalde op zaterdag 22 oktober met

Lariane O een 11e prijs in de klasse M
120 centimeter.
Beeld: Celine Slots met
haar paard Nestor

Doorpasmodel gezocht!
Rino&Pelle is een snelgroeiend Nederlands damesmodemerk, met haar hoofdkantoor in Venlo (net
buiten Sevenum). Het label staat bekend om haar luxueuze en eigentijdse design en wordt wereldwijd
verkocht.
Voor ons hoofdkantoor zijn wij op zoek naar een vast doorpasmodel (tegen betaling).
Als doorpasmodel werk je samen met het creatieve team om tot de perfecte pasvorm te komen van
de Rino&Pelle collectie. Het is belangrijk dat je de juiste confectiemaat hebt en dat je twee keer per
jaar beschikbaar bent om de collectie door te passen. Technische kennis is niet nodig.
Wat we zoeken:
•
Confectiemaat: 38
•
Lengte: tussen 170 - 178 cm
•
Je bent twee keer per jaar, voor twee weken beschikbaar om de collectie door te passen.
Doorpasmomenten 2023: week 1 en 2 (januari) en week 27 en 28 (juli).
Voldoe jij aan ons profiel en heb je interesse om ons doorpasmodel te worden? Mail dan naar
info@rino-pelle.com of bel 077 - 472 33 83.
Adres: Olivier van Noortweg 6, 5928 LX Venlo

PSV de Cavaliers Helden
in de prijzen
Kelsey van der Spek met Kees wist zondag 23 oktober tijdens Jumping
indoor Helden in de klasse B de 4e plaats te bemachtigen. In de klasse
L werd Damae Hanssen met Larinda S 11e, in diezelfde klasse veroverde Nikki Hanssen de 7e prijs met haar paard Domino. Zaterdag
22 oktober was er een dressuurwedstrijd in Merselo. In de klasse L1
behaalde Romee Neefs met Nacho Nova de 2e prijs. Britt Koopmans
reed met Mister Grappa 2 proeven in de klasse B en haalde twee keer
de 1e prijs. / Beeld: Kelsey van der Spek met Kees
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Onderling toernooi Jeu de
Boules Club en KBO Baarlo

Opnieuw succes voor motorcrosser
Davy Janssen

In augustus kon het traditionele jeu de boulestoernooi tussen Jeu
de Boules Club Baarlo (JdBC) en zustervereniging KBO geen doorgang vinden wegens extreem hoge temperaturen. Vrijdag 21
oktober vond het alsnog plaats.

Davy Janssen uit Meijel nam afgelopen weekend in het Italiaanse Pietramurata deel aan de tweede Classic
50cc Nations wedstrijd. Op het befaamde GP circuit van Trentino behaalde de Meijelse motorcrosser opnieuw
een podiumplek.

Van de 28 deelnemers waren er vijf
lid van KBO leden en 23 van KBO/
JdBC. Voor de pauze werden twee
wedstrijden gespeeld. Tijdens de
pauze kregen de deelnemers koffie met vlaai aangeboden bij Hoeve
Hofackers. Daarna stond nog één

wedstrijd op het programma. Vier
spelers kwamen met drie gewonnen partijen uit de bus. Als eerste eindigde Joke Bouten (3-22),
gevolgd door Nellie Coenen (3-21),
Jan van Soest (3-20) en Marian
Bruijnen (3-12).

Van de mat geveegd

VC Kessel Dames te laat bij
de les
De dames van VC Kessel kregen zaterdag 22 oktober Vocala uit
Beugen op bezoek. In deze sterk verdedigende ploeg met ook
veel power in de aanval moesten de Kesselse dames met 1-3 hun
meerdere erkennen. De wedstrijd tegen Vocala was voorlopig
de laatste voor captain Anouk, die gaat genieten van haar
volleybal-zwangerschapsverlof.
Vol goede moed betraden de
dames van Kessel het veld. Snel
genoeg werd er korte metten
gemaakt met deze goede moed:
de Kesselse dames werden in
no-time van de mat geveegd
met 25-9. Hoewel in de tweede
set al iets beter werd gevolleyd,
had VC Kessel ook in deze set
weinig in te brengen. Het aantal punten werd bijna verdubbeld, maar kwam nog lang
niet in de buurt van de 25. Met
25-17 stond het 2-0 voor Vocala.
De derde set, wel vaker het
beruchte kantelpunt in de wedstrijd, ging vloeiender van start.
Er kwam meer servicedruk vanuit Kesselse kant en steeds meer

ballen wisten aan de overkant
de grond te raken. Vechtend
voor iedere bal werd deze set
op het nippertje binnengesleept
met 25-23. Vol zelfvertrouwen
ging Kessel vervolgens de vierde
set in, waarin het lange tijd
gelijk op ging. Aan het einde van
deze set wist Vocala een gaatje
te slaan van drie punten. Hoewel
de Kesselse dames tot op een
punt wisten te naderen, ging de
set op het laatste moment toch
naar Vocala met 25-23. Daardoor
bleef ditmaal slechts één puntje
in Kessel.

Eerder behaalde Janssen in het
Zweedse Linköping tijdens de eerste
wedstrijd in dit tweeluik een podiumplek. In Italië wist hij opnieuw beslag
te leggen op de derde plek in de Pré
78 klasse. Zijn vader Peter Janssen
uit Neerkant, uitkomend in de Pré 83
klasse, was ditmaal minder fortuin-

Tekst: Marloes Wolters / VC Kessel

Baarlo te slim af

MVC’19 wint bekerderby
tegen Baarlo
MVC’19 heeft zondag 23 oktober de bekerderby tegen Baarlo
met 3-1 gewonnen. Voor de wedstrijd werd 1 minuut stilte
gehouden voor Mat Nellen die op 73-jarige leeftijd is overleden.
Mat was 52 jaar lid en nog altijd nauw betrokken bij de selectie
van MVC’19. Hij was een MVC’er in hart en nieren.
In de eerste helft gebeurde
nauwelijks iets. Zowel MVC’19
als Baarlo keken de kat uit de
boom. Na een half uur kwam
Baarlo dichtbij een voorsprong
toen een goed ingeschoten vrije
trap van Stan Wijhers net langs
werd gekopt door Freek Berghuis.
Met dit enige wapenfeit gingen
MVC’19 en Baarlo de rust in. In de
tweede helft werd al snel duidelijk dat MVC’19 de wedstrijd winnend wilde afsluiten. In de 50e
minuut werd een prachtig opgezette aanval door Mike Peeters
ingetikt: 1-0. Baarlo deed al snel
iets terug. Na balverlies van
MVC’19 werd de snelle counter
van Baarlo fraai afgewerkt door
Jeffrey Arents. In de 66e minuut

mocht jeugdspeler Timo van
Horck verdienstelijk zijn eerste
minuten in het eerste elftal van
MVC maken. In de 72e minuut
kon MVC’19 weer juichen na een
mooie bal van Marco Daniels op
Ron van den Kerkhof. Die bracht
Daan Peters in stelling om de
2-1 in te schieten. Het verzet van
Baarlo was gebroken en in de
80e minuut schoot Ian Boots na
een voorzet van Timo van Horck
snoeihard de 3-1 tegen de touwen. Baarlo probeerde nog iets
terug te doen maar uiteindelijk
bleef de 3-1 op het scorebord,
waardoor MVC’19 verder bekert.

Tekst: Peter van Diepe

Heerschap
Heerschap

lijk. Hij moest na een val in de eerste manche de overige races verstek
laten gaan. In zowel de eerste als de
tweede manche had Davy Janssen een
goede start. Beide races ging hij als
tweede de eerste bocht in en beide
malen eindigde hij als derde. In de
derde manche was zijn start wat min-

der en was een inhaalrace nodig om
alsnog beslag te kunnen leggen op
de derde plaats. In alle drie de races
waren het de Nederlanders die het
voor het zeggen hadden: de eerste
twee podiumplekken waren weggelegd voor Johan Kistemaker en Pedro
van Hout.
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Peelpush dames 1 eredivisie
start de competitie met
soevereine overwinning
Na een aarzelende start van Peelpush, waarin tot halverwege de
eerste set de score redelijk gelijk opging, was het de thuisploeg die
de regie over de wedstrijd voerde. Met driemaal een setstand van
25-18 werd het een duidelijke driepunter voor Peelpush. Met een
scherpe service en een sterke verdediging werd de tegenstander
uit Assen regelmatig tot wanhoop gedreven.

Lange rallies die aanvallend
meestal in het voordeel van de
Meijelse dames werden afgerond,
zorgden ervoor dat de tegenstander geen moment de ruimte kreeg
om in het spel te komen. Al met
al een prima teamprestatie, hopelijk kan hier het komend weekend
een vervolg aan gegeven worden.

ZVV Beringe wint Limburgse
derby na spectaculair slot
ZVV Beringe/Second Go Electro 1 heeft een ultieme comeback gemaakt in de competitiewedstrijd tegen Tigers
Roermond 2. De ploeg van coach Frank Brands wist na een beladen slotfase de punten in eigen huis te houden
en won met 5-4 van de bezoekers uit Roermond.

Vrijdag 28 oktober staat de uitwedstrijd tegen Voltena uit Werkendam
op het programma, de dag erna op
zaterdag 29 oktober is er eveneens
een uitwedstrijd, dan is regerend
landskampioen Sliedrecht Sport de
tegenstander.
Beeld: Wim Simons

In de zesde minuut opende Jeroen
Verkennis de score uit een snelle
tegenaanval. Tot een paar minuten voor rust viel er verder weinig
actie te noteren, maar toen kwam
Tigers 2 met een simpele versnelling langs de zijlijn. De bal werd
voor het doel klaargelegd en in de
kluts goed binnengetikt, ruststand
1-1. Na rust was er volop spektakel.
Aanleiding was een rode kaart voor
ZVV Beringe-speler Brent Vulders.
Hij trok aan de noodrem toen Tigers
2 alleen op keeper Jeremy Caessens
af leek te stevenen. In een alles of
niets poging miste Vulders de bal

met als gevolg een rode kaart. De
man-meer-situatie werd snel door
Tigers benut, waardoor het binnen
de kortste keren 1-3 stond. De wedstrijd werd grimmiger met kleine
opstootjes, flinke overtredingen
en fel spel. Spits Jeroen Verkennis
stond op bij ZVV Beringe en zorgde
voor de aansluitingstreffer. Een
fout van Bjorn Korsten leidde echter weer tot de 2-4 voor Tigers. Met
nog een kleine vier minuten op de
klok moest er minimaal twee keer
worden gescoord. Met louter aanvallend ingestelde spelers leverde
dit al snel de aansluitingstreffer

op. Jeroen Verkennis schoot de bal
tegen de touwen. Twee minuten
voor tijd viel de gelijkmaker via
Ayoub Amhaouch. Met nog 1:17 op
de klok kwam Tigers met een man
minder te staan. ZVV Beringe ging
op zoek naar de winnende treffer en
die kwam er ook. Bram Meeuwissen
kapte zijn tegenstander uit en creëerde zo de ruimte voor een diagonale pass naar Ilias Amhaouch.
Die bedacht zich geen moment en
ramde de bal in het net, 5-4.

Tekst: ZVV Beringe

2.200 gram uit water gehengeld

Math Verhaegh wint zeventiende
viswedstrijd van seizoen
De 17e viswedstrijd van dit seizoen aan De Breeërpeel vond zaterdag 22 oktober plaats. Na de loting ging het
deelnemersveld om 14.00 uur aan de slag voor de prijzen. Math Verhaegh kwam als winnaar uit de bus.
Na 3 uur vissen werd de vangst gewogen en bleek Math 2.200 gram uit het
water gehengeld te hebben. Pieter

Trines werd met een klein verschil 2e
met 1.925 gram. De derde plaats was
voor Albert Trines met 1.275 gram. De

top-5 werd op ruime afstand gecompleteerd door Sjraar Dorssers (225
gram) en Oscar Huidekoper (25 gram).

Open clubklassen

Nederlandse kampioenen aan de start
op de Vossenberg
Op circuit de Vossenberg in Meijel worden zaterdag 29 en zondag 30 oktober wedstrijden om het Nederlands
kampioenschap verreden. Omdat dit de laatste wedstrijden van het seizoen zijn zullen in Meijel veel kampioenen worden gehuldigd.
Op zaterdag worden de open clubklassen gereden. Hierbij komen
diverse solo en zijspannen aan de
start, maar ook jeugdrijders solo en
kids & sidecars. De dag wordt feestelijk afgesloten in de tent. Op zondag verschijnen meerdere klassen
aan de start waarvan de strijd om het

Nederlands kampioenschap nog niet
is beslist. Hoofdmoot van het programma is de Pro Tempo Zijspancup.
Alle coureurs die nu op de eerste drie
plaatsen staan, hebben nog kans op
de titel. Ook WK-rijder én MCC Meijellid Stephan Wijers komt samen met
meermalig GP-winnaar Robbie Bax op

de Vossenberg aan de start. Ook het
startveld van de Interklasse solo is van
hoog niveau. Bij de MX2 Inters hebben
de eerste drie rijders nog kans op de
titel. Tot de deelnemers behoren toppers als Jacky Tausch, Bram van den
Hoek, René Albers en GP Riley Racingrijder Joel Rizzi.
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Presentatiedag DSG
Expression Baarlo
DSG Expression Baarlo houdt zondag 6 november haar jaarlijkse
Presentatiedag. De verschillende groepen binnen de vereniging,
ingedeeld op leeftijd en soort dans, tonen tijdens deze middag voor
het eerst hun dans voor dit jaar.

Jubilarissen en
nieuwe Koning
bij schutterij
St. Willibrordus
Bij schutterij St. Willibrordus in Meijel was het
zondag 16 oktober feest. De dag werd begonnen met een mis, waarin het verloop van het
OLS werd besproken. In de middag werden bij
het clubgebouw van de schutterij twee jubilarissen gehuldigd: Harrie Thijssen voor veertig
jaar lidmaatschap en Jan van Deursen voor
zestig jaar lidmaatschap. Zij kregen uit handen van Anoesjka Koopmans in haar rol van
OLS President de onderscheidingen opgespeld.
Vervolgens stond het Koningsschieten op het
programma. De gelukkige winnaar was Ger
Doensen. Hij is in 2023 de koning bij de Gruun
van Méél.

Voor de meeste groepen is de
dans die ze laten zien op de
Presentatiedag ook de dans waarmee ze gedurende het seizoen op
toernooi gaan. Expression stond al

meerdere keren op het Europees
kampioenschap. Ook dit jaar hoopt
het zich daar weer voor te kwalificeren. De Presentatiedag start om
14.00 uur in Sjiwa Baarlo.

Vier jubilarissen en
een postuum erelid bij
Beugelvereniging O.V.U. Kessel
Tijdens de jaarvergadering van Beugelvereniging O.V.U. Kessel op
woensdag 5 oktober werden vier jubilarissen gehuldigd. Het gaat
hier om Frans Timmermans, Hans Peeters en Eric Kleynen, die
allen 25 jaar lid zijn van de vereniging en Ger Houtappels die 40
jaar lid is. Ook werd Jos Bol postuum erelid.

Sikes Group is op zoek naar jou!
Sikes is een dynamisch familiebedrijf en onze drie champigonkwekerijen
behoren dan ook tot één van de grootste en meest vooruitstrevende kwekerijen
van Nederland. Onze kracht zit hem naast de expertise en de liefde voor het
vak in de combinatie van teelt, transport en het hergebruik van de compost.
We doen alles van kweekbed tot het transport naar onze klanten. Recentelijk
hebben we een eigen energievoorziening gebouwd en produceren we een
CO2 neutale champignon.
Voor onze locatie aan de Hummerenweg in Baarlo zijn wij op zoek naar:

Teeltmedewerker
Broer Ton (links), zus Marian (rechts) en zwager Coy nemen oorkonde in
ontvangst.

Hoogtepunt van de avond was de
mededeling van voorzitter Eric
Kleynen dat het bestuur had besloten om Jos Bol postuum de titel
erelid te verlenen. Jos was jarenlang penningmeester, regelde de
inkoop, bardiensten én de poetsdiensten. In september 2019 was
hij aftredend en niet herkiesbaar.
Hij wilde voortaan gewoon als beugelaar van zijn sport gaan genie-

ten. “Lang heeft dit niet mogen
duren, want na enkele maanden
openbaarde zich de vreselijke
ziekte en nauwelijks een maand
later overleed hij op 60-jarige leeftijd. Iedereen was het erover dat de
onderscheiding meer dan verdiend
is voor de man die het liefst op de
achtergrond bleef, maar altijd aanwezig was”, aldus de vereniging.

• Wij zoeken iemand voor alle voorkomende werkzaamheden in de kwekerij
zoals machinaal oogsten van champignons, vullen en leegmaken van de
cellen.
• Je werkt binnen een team en jullie zorgen samen voor alle werkzaamheden
binnen de gehele teelt.
• Je hebt een flexibele inzet en geen 9 tot 5 mentaliteit
• Eventuele doorgroeimogelijkheden
Spreekt dit je aan, neem dan snel contact op met Gerard of Karin Sikes,
06-29501929 of 06-48432377 of mail naar karin@sikes.nl

Sikes Group
Rouwkuilenweg 43, 5813 BH YSSELSTEYN
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Ambassadors & Friends in Kessel
Big Band the Ambassadors, Arizona Chain en dansgroep Shock zorgen ervoor dat op zaterdagavond 29 en
zondagmorgen 30 oktober muzikaal heel wat te beleven valt in Kessel. Op beide dagen is de Paort de place to be.

Samen vormen ze Arizona Chain. Hun
muziek houdt het midden tussen
country/americana en pop. Arizona
Chain heeft in 2020 meegedaan met
The Voice Family waar het als tweede
plaats eindigde.
Dansgroep Shock ten slotte bestaat
uit meiden van 14 tot 16 jaar. Ze staan
onder leiding van Rina Boll uit Kessel.

De toegang is deze avond gratis.
Zondagochtend 30 oktober staan de
Ambassadors garant voor een muzikale ochtend in de Paort. Ook jeugdig
zangtalent van de zangopleiding van
Muziekvereniging Kessel verleent haar
medewerking. Dit optreden begint om
10.30 uur. Zitplaatsen zijn aanwezig.

Vernieuwingen
bij de Beringse Kuus
Carnavalsvereniging de Beringse Kuus is de afgelopen tijd druk
bezig geweest met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
Besloten is een aantal vernieuwingen door te voeren. Eén van de
veranderingen is dat de nieuwe prins niet in januari, maar al in
november wordt uitgeroepen, dit jaar op zaterdag 12 november.
Bovendien staat de prins niet langer alleen op het podium, maar
krijgt hij gezelschap van een adjudant.

Zaterdag 29 oktober swingt het in
de Paort vanaf 20.00 uur. Bigband
The Ambassadors is in het najaar
van 2013 opgericht. Doel is muziek
te maken die jong en oud leuk vindt:

moderne popmuziek, jazz, Limburgse
muziek en nog veel meer. De combinatie van blaasinstrumenten, drum,
gitaarsectie en zang staat onder leiding van Jack Geerlings. Na het suc-

cesvolle ‘Don’t fear the stage’ in 2017
is er nu een vervolg in de vorm van
‘Ambassadors & Friends’. Uit Maasbree
en Panningen komen de zangeressen Bregje, Chantal, Maartje en Esther.

Theatergroep Kameleon geeft
extra voorstellingen
De belangstelling voor het blijspel ‘Broeders bij nonnen waar zijn we aan begonnen’ bleek zo groot dat
Theatergroep Kameleon uit Baarlo twee extra voorstellingen heeft gepland. Op dinsdag 8 november en zondag 13 november brengen zij dit blijspel in drie bedrijven nogmaals op de planken.
Het toneelstuk gaat over hoe het
gesteld is met het ‘Roomse’ leven
in het klooster en waarom de paters
intrek nemen bij de nonnen. In drie
bedrijven geeft dit komische blijspel

antwoord op deze vragen.
De speeldata zijn dinsdag 8 en zondag
13 november. Alle voorstellingen vinden plaats in de grote zaal van Sjiwa,
Hoogstraat 1a in Baarlo. De aanvang

is om 20.00 uur en de kassa opent om
19.30 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via www.kameleonbaarlo.com

Adver torial

Zaterdag 12 november wordt het
seizoen om 19.11 uur officieel
geopend met het hijsen van de
vlag bij het Kuuzemonument. Dit
is tevens de laatste officiële taak
van prins Rick I. Aansluitend is in
de Wieksjlaag het prinsenbal. Daar
worden om 20.11 uur de nieuwe
jeugdprins en -prinses uitgeroepen.
Om 21.30 uur volgt het officiële
afscheid van prins Rick I, die een

nieuw record heeft gevestigd door
liefst drie jaar prins te zijn. Om
22.11 uur begint onder het motto
‘Det Klinkt’ de onthulling van de
prins en adjudant voor het nieuwe
seizoen. Op zaterdag 19 november vindt vanaf 20.30 uur het Late
Night Liedjesfestival 2022 plaats in
café De Nabber. Er zijn vijf optredens, vier uit Beringe en één uit
Valkenburg: Andy en Roy.

Appelactie de Kieveloeët
in Meijel
CV de Kieveloeët trapt zaterdag 29 oktober het carnavalsseizoen
af met de jaarlijkse Appelactie. Vorst Ron gaat samen met de leden
van de carnavalsvereniging vanaf 09.30 uur op pad om huis-aanhuis echte Méélse appels aan te bieden.
Bruisend middelpunt van de
Appelactie is de marktkraam bij
de fietsenstalling van Dikke Mik
aan de Kerkstraat. Hier worden de
appels aangeboden onder de klanken van Méélse vastelaovesmuziek. Wie om wat voor reden niet
thuis is, kan tot 16.00 uur terecht
bij de marktkraam. De opbrengst
van de Appelactie komt ook dit
jaar weer volledig ten goede
aan de vastelaovendactivitei-

ten. De Kieveloeët wil het culturele erfgoed van de Méélse
Vastelaovend bewaren. Activiteiten
als de Liedjesavond, het Sjééle
Waazel Gala, Prinsenbal, KKKM, de
Bonte Avond, Sleuteloverdracht,
De Optocht en het Kieveltreffe
kosten behoorlijk wat geld.
De Appelactie draagt financieel
bij om al deze activiteiten voor de
Méélse gemeenschap te kunnen
blijven organiseren.

Wandeling Nacht van de
Nacht bij de Kwistbeek
Het gebied van de Kwistbeek is één van de weinige plekken in
Helden waar het nog echt stil en donker kan zijn. Daarmee is het
de ideale locatie voor IVN Helden om er zaterdag 29 oktober een
wandeling te maken in het kader van de Nacht van de Nacht.

Het verhaal van Jerôme van Lieshout
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Jerôme
van Lieshout. Vanwege problemen met zĳn gezondheid kwam Jerôme helaas thuis te zitten. Na verschillende
operaties waaraan hĳ een dubbele hernia overhield, kwam hĳ via Gemeente Venray bĳ NLW Groep terecht.
Toen een vriend hem tipte op een vacature bĳ een logistiek bedrĳf in Venlo wist hĳ meteen: ‘hier ga ik voor’!
Inmiddels is hĳ via Flexim Netherlands 20 uur per week werkzaam als technisch medewerker. Jerôme ‘Ik
hoop hier tot aan mĳn pensioen te blĳven werken’. Jerôme wordt vanuit NLW begeleid door jobcoach
Ruud Lukkezen. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

De natuur- en milieufederaties
organiseren de Nacht van de Nacht
voor de 18e keer. Met de Nacht van
de Nacht willen ze lichtvervuiling
tegengaan en Nederland donkerder en daarmee duurzamer maken.
Nederland is één van de meest
verlichte landen in de wereld.
Dit leidt niet alleen tot energieverspilling, maar verstoort vooral
het natuurlijke ritme van mensen,
dieren en zelfs planten. Tijdens
de Nacht van de Nacht-wandeling

ervaar je hoe het duister zich
meester maakt van het bos, ontdek
je de weidse sterrenhemel en hoor
je het geritsel en de zachte roep
van een paar wakkere nachtdieren.
Ook wordt een bezoek gebracht
aan een vleermuizenkelder en
wordt met een warmtecamera
gekeken naar dieren in het veld.
Deelname aan de wandeling is
kosteloos. Ze begint om 20.00 uur
bij de Schans (Tuincentrum
Baarloseweg) in Helden.
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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. 077 466 18 50 of
per email roger.maenen@ziggo.nl.
Spreekuur
Iedere dinsdag van 10.30 tot
11.30 uur in de sacristie.
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
Allerheiligenviering
H. Mis 09.30 uur met Schutterij
Sint Hubertus t.i.v. de overledenen
van het afgelopen jaar. En voor de
levende en overleden leden van de
Schutterij.
aansluitend samen naar het kerkhof, met centrale gravenzegening.
Woensdag 2 november
H. Mis 09.00 uur Allerzielen
Zondag 6 november
Geen h. Mis

Parochie Egchel

Misintenties NL83 RABO 0120795086
G. Sillekens Eemsestraat 12
077 3079530
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
H. Mis 11.00 uur viering Allerheiligen m.m.v.
Muziekvereniging Egchel t.i.v. de
overleden leden en begunstigers

van de jacht in Egchel;
aansluitend: zegening van de graven
op parochiekerkhof
Zondag 6 november
Geen H. Mis

Parochie Grashoek

Misintenties NL24 RABO 0141910526
A. Cruijsberg, 06 48 53 14 21
Spreekuur
In kerk entree
maandag 11.00 tot 12.00 uur.
Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
H.Mis 16.00 uur t.i.v. de overledenen
in het afgelopen jaar: Grada JanssenJoosten, To Zegers-Kessels, Ellie
Janssen-Meerts, Ghiel Steeghs, Nellie
van Oijen-Maessen; Overl. ouders
Kessels-Steeghs en kinderen. Na de
dienst worden de graven gezegend.

Parochie Helden

Misintenties NL61 RABO 0120795094
pastorie Rochusplein 3
077 3071488,
kerkbestuurhelden@home.nl
Spreekuur
Donderdag van 09.30 tot 10.30 uur.
Kerkdiensten
OVERLEDEN: Jac Joosten, 90 jaar
Zondag 30 oktober
H. Mis 10.00 uur – herenkoor en uitvaartkoor – viering AllerheiligenAllerzielen voor alle overledenen
en met namen voor hen van wie
we afscheid moesten nemen sinds

Cluster MKBE

Muziek: Fanfare Sint Aldegondis.
In deze viering gedenken we allen
die vanaf Allerheiligen verleden jaar
Cluster MKBE
gestorven zijn.
In de parochies van MKBE wordt
Mededelingen
een nieuwe kapelaan benoemd te
Gedoopt wordt – zondag 30 oktober
versterking van het huidige priesterteam: Ranil Weerawarna, 32 jaar, 12.00 uur: Dies Engels
Viering Allerheiligen
uit Sri Lanka. De benoeming gaat
Zondag 30 oktober vieren we het
in per 1 september en hij zal gaan
Hoogfeest van Allerheiligen. De
wonen in de pastorie in Kessel.
namiddagdienst wordt gehouden
om 15.30 uur. We gedenken
Parochie Maasbree
in deze viering met name alle
Misintenties
medeparochianen die sinds
NL58RABO0131001973
Allerheiligen 2021 zijn overleden. Na
Pastorie Dorpstraat 31
de viering gaan we, begeleid door de
077 465 12 19
par.aldegundismaasbree@hetnet.nl Fanfare, in processie naar het kerkhof.
Openstelling Aldegundiskapel
www.parochiemaasbree.nl
Kerkdiensten
De Aldegundiskapel in onze paroZondag 30 oktober
chiekerk is dagelijks geopend voor
H. Mis: 11.00 uur
het opsteken van een kaarsje, een
Lector: Mevr. Marlies Steijvers
gebed of een moment van bezinning.
Intenties: Jaardienst Els PeetersDe H. Aldegundis is beschermheilige
Beeren. Overleden ouders Wiel
tegen ernstige ziekten en voor troost
Lintjens en Mina Lintjens-Jacobs en en hoop.
kleinzoon Wilco.
15.30 uur: Namiddagdienst
Parochie Kessel
Allerheiligen-Allerzielen.
Gezinsbijdrage NL39RABO0125305311
Assistentie: Mevr. Marian
Iet Dings-Bovendeerdt
Verhappen
077 462 18 60, 06 24 21 61 06

Misintenties
NL05 RABO 0120795132
A. van den Boer De Brentjes 81
077 465 36 81
Bij geen gehoor kunt u contact
opnemen met het parochiecentrum in
Panningen 077 307 13 88
Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
H. Mis 17.30 uur b.g.v. AllerheiligenAllerzielen; zegening van de graven
op het kerkhof 17.00 uur
Zaterdag 5 november
H. Mis 17.30 uur in de kapel van de
Broeders

Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
Geen H. Mis in de parochiekerk.
19.00 tot 21.30 uur: Kerkhof verlicht
met vuurkorven. Kerk open, met verlichte Levensboom aan de vooravond
van Allerzielen.
Zondag 30 oktober
Let op: Wintertijd = ingegaan.
11.00 uur H. Mis met Herenkoor –
Allerzielen t.i.v. Cor Mestrom (jaard);
David Schers, Thea Schers-Kessels
(verjaardag) en Britt Schers
15.00 uur Allerzielenlof, met
Herenkoor. Gedachtenis overledenen
van afgelopen jaar. Aansluitend, centrale zegening bij Afscheidsruimte op
het kerkhof
Maandag 31 oktober
18.30 uur H. Aanbidding (dagkapel) en
19.00 uur H. Rozenkrans
Dinsdag 1 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl. koffiedrinken
Donderdag 3 november
H. Mis 09.00 uur (dagkapel) aansl.
Aanbidding

Parochie Meijel

Parochie Panningen

Allerheiligen 2021; t.i.v. Felix Bruijnen
en Catharina Bruijnen-Driessen en
overl. fam.; Thé Stals en schoonzoon
Jan; Jos Hamaekers; aansluitend zegening op het kerkhof.
collecte mede voor de weekboekjes
LET OP! De wintertijd begint.
Vrijdag 4 november
De H. Communie wordt thuisgebracht
vanaf 09.00 uur

Parochie Koningslust

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

Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
19.15 uur H. Mis.
Jaardienst Ed Beerens
Jaardienst Har Naus
Jaardienst Fam. Giesbertz-Konings
Mededeling:
Zondag 6 november is de allerzielendienst om 13.30 uur.
Daarna gaan we naar het kerkhof voor
de zegening van de graven.

Parochie Baarlo

Misintenties
NL31RABO0103903860
Pastorie Markt 3
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
www.parochiebaarlo.nl
Kerkdiensten
Zondag 30 oktober
9.30 uur H. Mis. Viering Allerheiligen/
Allerzielen
Handrie Geurts en Anneke GeurtsPoulissen
Jaardienst Piet Beurskens en Fien
Beurskens-Roeven.
Frits, Wiel en An Beurskens (’t Sittert)
Cor Driessen en Ietje Driessen-Hamans
en dochtertje Liesbeth.

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

Herm Mertens en overleden fam.
Mertens en fam.Kersten.
Allerzielenviering: 13.30 uur.
Donderdag 3 november
9.00 uur H. Mis.
Mededeling:
Zondag 30 oktober vieren wij
Allerheiligen/Allerzielen.
Om 13.30 uur is er een Allerzielenlof.
Daarin gedenken we de overledenen uit onze parochie van het afgelopen jaar. Voor ieder van hen zal
er een kaarsje worden ontstoken.
Aansluitend gaan we naar het kerkhof
voor de zegening van de graven.

Parochie Kessel-Eik

Misintenties
NL41RABO0125300522
Opgave tijdelijk bij Tjeu Stemkens
06 30 10 30 13
Kerkdiensten
Woensdag 2 november
19.00 uur Allerzielenviering met zegening van de graven.
Pierre Bongers en Miet Bongers- Bergs
Harrie Stemkens en Mie StemkensZeetsen.
Voor alle overledenen van onze parochie en in het bijzonder voor hen die

Bedanken voor inzet

In het Huis van de Gemeente vindt woensdag 9 november een vrijwilligersavond plaats. Deze avond is bedoeld om de burgerhulpverleners te bedanken
voor hun inzet bij de oproepen van HartslagNu.
len in hart- en vaatziekten bij mannen
en vrouwen. Ook is er aandacht voor
het verhaal van een ervaringsdeskun-

dige: iemand die zelf gereanimeerd
is. Iedereen uit de gemeente Peel en
Maas die bij HartslagNu geregistreerd

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
€ 27,50 | door de week € 12,50

het afgelopen jaar zijn overleden.
Zaterdag 19 november 18.00 uur H.
Mis voor overledene Jan Stemkens
(ome Jan)
Mededeling:
Het einde van het jaar 2022 komt
in zicht; mogen we jullie herinneren aan de kerkbijdrage voor onze
eigen parochie?
Hiervoor onze hartelijke dank!

Pastoor-deken
W. Varela
077 398 14 16
Maasbree/Baarlo/Kessel/
Kessel-Eik
Kapelaan te Boekhorst
077 477 12 75
kapelaan@parochiebaarlo.nl
Kerkbestuur
Secretaris Arno Houwen
077 462 17 50
houwenarno@gmail.com
Ziekenzalving
06 55 40 80 23

GEZOCHT

Vrijwilligersavond Burgerhulpverlening
Het programma van de avond is gevarieerd, met onder meer cardioloog R.
Hazeleger die ingaat op de verschil-

Kerkdiensten
Zaterdag 29 oktober
H. Mis 19.00 uur viering
Allerheiligen. M.m.v. gemengd
zangkoor t.i.v. Helena en Maria
Zegers; Wiel en Nellie BerdenPeeters en overleden familie en
bekenden en priesterroepingen;
Zondag 30 oktober
H. Mis in missiehuis om 10.30 uur
Zondag 30 oktober
14.30 uur Allerzielenlof (in dagkapel) m.m.v. gemengd zangkoor.
Dinsdag t/m vrijdag
Ochtendmis om 9.00 uur in de dagkapel
Vrijdag 4 november
‘s-ochtends ziekencommunie.

staat heeft een uitnodiging voor deze
avond ontvangen.

Tuinbouwkas ± 2 ha
in de driehoek
Venlo, Meijel, Reuver
tel. 06 4110 0957
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Foto en filmproject Beelden
van Geluk
Bij Bibliotheek Maas en Peel staat dit jaar het thema geluk centraal. Eén van de activiteiten is een foto- en filmexpositie voor de
inwoners van Kessel en Kessel-Eik. De expositie wordt georganiseerd in samenwerking met Heemkundekring Kessels Eigen.
Inwoners worden opgeroepen
foto’s en/of filmbeelden in te sturen
die het thema geluk uitbeelden.
Het streven is de expositie zondag
11 december om 10.00 uur te openen. Een selectie van de foto’s wordt
afgedrukt en gepresenteerd en het
winnende filmpje wordt vertoond.
De winnaar krijgt zijn foto op groot
formaat aangeboden. Uitbeelding is
belangrijker dan technische kwaliteit. Eén van de voorwaarden is dat
de ingezonden foto of film door de
organisatie mag worden gebruikt in

het kader van expositie. Foto’s dienen te worden aangeleverd als
Jpeg-bestand. Filmpjes mogen maximaal een minuut duren. In overleg
met de maker kan het winnende
filmpje worden bewerkt, bijvoorbeeld door het toevoegen van een
titel of muziek. Aanlevering dient
te geschieden via kesselseigen@
kpnmail.nl onder vermelding van
naam en contactgegevens. Een korte
uitleg bij de inzending wordt op prijs
gesteld maar is niet verplicht. De
uiterste inzenddatum is 1 december.

wij
zoe
ken
sal een

e
tale s
(24- nt
36
uur
)

Sint Maarten in Beringe
Sint Maarten wordt in Beringe dit jaar gevierd op zaterdag
5 november. Voorafgaand aan die dag kunnen alle inwoners van
Beringe snoeihout naar de troshoop brengen.
Op 5 november zelf is jong en oud
om 18.15 uur welkom bij Beringe
Buiten. Op dit tijdstip begint de
lampionnentocht naar de troshoop aan het einde van de Pastoor

Geurtsstraat. Bij de troshoop wordt
om 18.30 uur het vuur ontstoken.
Jeugdwerk Beringe, de organiserende vereniging, deelt oliebollen
en chocomelk uit.

Helden viert Sint Maarten en
intocht Sinterklaas
Belangrijke gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit.
Zo ook Sint Maarten en Sinterklaas. In Helden staat de viering van
Sint Maarten op het programma voor vrijdag 11 november.
Twee dagen later volgt de intocht van Sinterklaas.
Met Sint Maarten worden alle
ouders en kinderen om 18.30 uur
verwacht bij Kerkeböske in Helden
Dorp. Samen met fanfare Sint
Cecilia loopt de stoet met de lampionnen in de hand naar de troshoop.
Na afloop ontvangt iedereen een
traktatie. De locatie van de troshoop wordt pas kort van tevoren
bekendgemaakt. Vanaf donderdag
10 november kan vanaf 19.00 uur
contact worden opgenomen met
Maarten (06 41 128 783) of Mark
(06 273 602 82) voor de locatie
van de troshoop. Op vrijdagmiddag 11 november kan van 13.00 tot

17.00 uur snoei- en tuinafval (geen
boomstronken of geverfd hout)
op de troshoop worden gestort.
Twee dagen na Sint Maarten,
namelijk op zondag 13 november,
arriveert Sinterklaas rond 15.00 uur
bij MFC Kerkeböske. De zaal gaat
om 14.30 uur open. De toegang
is gratis en er is voor ieder kind
iets lekkers. Dit jaar is er ook een
vlutenvrije Piet. Voor beide kinderfeesten is de organisatie nog op
zoek naar vrijwilligers. Voor aanmelden graag contact opnemen
met Maarten of Mark of via kinderfeestenhelden@outlook.com

Na twee jaar weer
dameszitting Peel en Maas
Twee jaar stond door corona alles op zijn kop. Twee jaar was er
dus ook geen Prônkzitting voor de dames van Peel en Maas.
Nu staat de organisatie te springen om weer een avond te verzorgen exclusief voor dames. Zaterdag 10 december is het zover:
een Prônkzitting in Kepèl met als thema ‘Pip sjiek’.
Twee keer op rij kreeg de organisatie een flinke dreun. Alle investeringen en inspanningen in de vrije
uurtjes waren voor niks. Nu zijn de
schouders er weer onder gezet en
staat het programma. In een versierd
DOK6 wordt deze jonge traditie weer
leven ingeblazen, inclusief wel-

komstdrankje en hapjes. De kaartverkoop voor de Prônkzitting vindt
vrijdag 4 november van 19.00 tot
20.00 uur plaats bij Café Tinus. Wie
niet in de gelegenheid is om te
komen of later kaartjes wil kopen,
wordt verzocht een mail te sturen
naar pronkzittingkepel@gmail.com

Kempen Media groeit en daarom
zoeken wij versterking binnen ons
verkoopteam, iets voor jou?
Ben jij ons nieuwe salestalent?
Heb jij zin om met ons mee te denken over nieuwe mediaconcepten en
vervolgens ook actief mee op te starten én vind je het leuk om onze bestaande
mediaconcepten verder mee uit te bouwen? Dan is dit de baan die jou op het lijf
geschreven is.
Sales is je tweede natuur!
Behalve dat je met ons de lijnen op salesgebied mee uitzet, ben je zelf ook
actief in de markt. Dat kan digitaal, telefonisch en door middel van salesbezoeken. We verwachten van jou dat sales je tweede natuur is, je zelfstandig
werkt, en dat je niet op je bureaustoel vastgeplakt zit.
Verover jij de lokale onlinemarkt?
Kempen Media is uitgever van de weekbladen HALLO Horst aan de Maas,
HALLO Peel en Maas en HALLO Venray. Op dit moment ligt ons speerpunt op
de offline media, maar we hebben ambities om ook de lokale onlinemarkt te
gaan veroveren, binnen en buiten ons huidige werkgebied.
Wil jij je eigen tijd indelen en werken in een enthousiast team?
Je kunt bij ons zelfstandig bepalen waar en wanneer je werkt, waarbij je
natuurlijk wel een verantwoordelijkheid hebt naar je klanten. Ook deeltijd
werken behoort tot de mogelijkheden.
Wij werken met een enthousiast team van jonge professionals dat er samen
voor zorgt dat er dagelijks nieuwe lokale content wordt gecreëerd die lezers
boeit. Je komt in een ongekend gezellig team terecht waarin jouw ambitie de
ruimte krijgt om te groeien.
Ga jij met ons de uitdaging aan?
Ben jij het salestalent dat ons verkoopteam komt versterken?
Dan nodigen wij je uit om te solliciteren.
Je kunt je cv en motivatie mailen naar mikevankempen@kempencreeert.nl
Wil je eerst nog wat meer informatie dan kun je altijd bellen met Mike of Eric:
077 208 32 00.

#kempencreëert

