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‘Kluspand 

Koningslust’

In deze uitgave
Houtbewerking is mijn passie’

‘Karakteristiek en midden in het dorp: een droomhuis’

‘Syrië is geen veilige plek om te wonen’
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NIEUW in ons assortiment: LOOSE LAY PVC

PVC stroken en betonlook tegels die los 

gelegd worden, snel en eenvoudig, geheel 

zonder lijm en zonder dat je ze in elkaar 

hoeft te klikken. Direct op een bestaande, 

gladde en schone ondergrond. Dankzij het 

eigen gewicht en de antisliplaag blijven 

de planken en tegels perfect op hun plek 

liggen. Ze verbeteren de akoestiek hoorbaar 

en worden ook nog eens ftalaatvrij

geproduceerd. Een ecologisch en duurzaam 

product! Zeer geschikt ook voor de doe 

het zelver.

Na meer dan 25 jaar parketervaring 

heeft Robiyo Parket een winkel geopend 

bij Beumers Interieur. Wij leveren alle 

houten vloeren naar behoefte van de 

consument. In de showroom liggen 

verschillende vloeren, ingericht met 

meubels. Verder is er een showroom met 

een groot assortiment en diversiteit in 

monsterborden. Onze specialiteiten zijn 

Hongaarse punten/visgraatvloeren. Hierin 

leveren wij een compleet assortiment 

in vele afmetingen en kleuren. Al onze 

vloeren worden in eigen beheer gekleurd 

en door vakkundige leggers geplaatst. 

Wij hebben ook 2000 m2 voorraad in 

verschillende semi massieve planken 

vloeren, tegen zeer concurrerende prijzen. 

Zie onze website www.robiyo.nl

Nieuw:

Tevens hebben wij, in samenwerking met 

Beumers Interieur, een nieuwe collectie 

ontwikkeld in eiken planken gebrand en 

visgraat tafels.  Deze worden in eigen 

beheer gemaakt en zijn vanaf 1 oktober te 

bezichtigen in onze showroom. Deze tafels 

kunnen, in overleg, in elke afmeting en kleur 

voor u geproduceerd worden.

Sinds augustus zijn Beumers Interieur en Robiyo Parket de samenwerking aangegaan.

Beumers Interieur staat natuurlijk al decennia bekend om zijn complete woninginrichting, 

met oa. meubels, vloeren en raamdecoratie.  Wij hebben ons gespecialiseerd in het leggen 

van PVC vloeren en bieden hierin een compleet assortiment. Onze PVC vloeren zijn 

geluiddempend, vochtbestendig, voelen warm aan en zijn comfortabel. Bovendien zijn ze 

uitermate geschikt voor vloerverwarming en vloerkoeling. Daarnaast zijn ze ook nog eens 

makkelijk te onderhouden.

Samenwerking 
Beumers Interieur 
en Robiyo Parket

Beumers Interieur / Robiyo Parket  |  Schoolstraat 55  |  5981 AH Panningen

Koopzondag:  4 oktober van 11.00 tot 16.00 uur

‘Houtbewerking 

is mijn passie’

Net als zoveel studenten zat ook 
Svea (21) even met de handen in het 
haar toen in maart de coronacrisis 
uitbrak. Ze was net een paar 
maanden bezig met haar eindstage 
bij een meubelmaakster in Venray. 
“In samenspraak met school en mijn 
stagebegeleider heb ik toen besloten 
om thuis aan projecten te werken”, 
vertelt ze. Het was een noodoplossing 
die goed heeft uitgepakt. Voor haar 
vriend thuis maakte ze een 
buitentafel. “Zijn buren zagen die 
tafel en vroegen of ik een bankje 
kon maken. Iemand anders wilde 

vervolgens ook zo’n bankje en voordat 
ik het wist kreeg ik steeds meer 
aanvragen”, zegt ze lachend. Nu ze is 
afgestudeerd, kan ze meer projecten 
aannemen. “Het is nu meer dan een 
hobby geworden.”

Eyecatcher

Svea volgde de opleiding product, 
ruimte en media aan het Sint 
Lucas in Boxtel. Op het Dendron 
College in Horst wist ze al dat ze 
deze opleiding wilde volgen later. 
“Ik volgde daar de richting bouwen, 
wonen en interieur. Elk jaar ging ik 

wel naar de open dag van Sint Lucas. 
Ik vond de school heel interessant 
en de sfeer daar sprak me erg aan.” 
Tijdens de opleiding leerde ze 
vooral meer over de ontwerpkant 
van het proces. “Maar ik ga liever 
meteen aan de slag.” Het bewerken 
van hout is echt haar passie , zegt 
ze. “Met hout kun je zoveel doen. 
Neem bijvoorbeeld eikenhout. 
Je kunt het zo bewerken dat het 
zowel in een strak als een landelijk 

interieur past. In het begin werkte 
ik veel met steigerhout en nu vooral 
met eiken. Waar ik echt niets mee 
heb, is plaatmateriaal. Dat is geen 
puur hout. Dat hoef je alleen maar te 
zagen en verder niets. Daar zit geen 
uitdaging aan en is niet uniek. Ik heb 
laatst een tv-meubel gemaakt van 
een balk van 450 jaar oud. Dat is echt 
een eyecatcher geworden in het huis. 
Dat vind ik ook het mooie van dit 
werk. Samen met de opdrachtgever 

Strakke dertien-in-een-dozijnmeubels van die bekende Zweedse fabrikant, daar wordt meubelmaakster Svea van Rens uit Hegelsom 

niet warm of koud van. Veel liever bewerkt ze hout tot unieke stukken die een eyecatcher zijn in huis.

een ontwerp creëren en vervolgens 
een meubel maken dat er heel lang 
kan staan.” Ze maakt niet alleen 
nieuwe meubels, maar restaureert ze 
ook. “Van iets ouds iets nieuws maken 
vind ik ook leuk om te doen.”

Eigen bedrijfje

Svea woont nog bij haar ouders thuis 
en gebruikt daar één van de schuren 
als werkplaats. “Ik vind het heerlijk 
om in mijn eentje bezig te zijn en daar 
heb ik hier de ruimte voor.” Ze hoopt 
in de toekomst haar eigen bedrijfje op 
te kunnen richten. “Maar ik ga eerst 

op zoek naar een baan bij bijvoorbeeld 
een meubelmaker om ervaring op 
te doen en wil dit er voorlopig naast 
blijven doen.”

 Van iets ouds iets nieuws maken
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Ankie en Guy woonden allebei nog thuis, maar 
waren wel al een tijdje op zoek naar een eigen huis 
toen het Molenhuis in Broekhuizen te koop kwam. 
Guy, die zijn hele leven in Broekhuizen heeft 
gewoond, kende het huis al goed. “Op mijn 16e 
riep ik al dat ik wel in dit huis zou willen wonen. 
Toen stond het ook al te koop. Het heeft in tien jaar 
tijd meerdere keren in de verkoop gestaan, maar 
altijd werd het verhuurd in plaats van verkocht.” 
Toen hij eind 2018 zag dat het weer te koop kwam, 
twijfelde hij geen moment. “Zo’n karakteristieke 
woning, midden in het dorp: het was echt mijn 
droomhuis.” Samen met Ankie, die eigenlijk de 
voorkeur gaf aan haar geboortedorp Melderslo, 
ging hij kijken. “En een paar weken later was 
het rond.”
Pas na een half jaar kregen ze de sleutel, omdat 
er nog voor zes maanden nieuwe huurders in 
het Molenhuis kwamen. “Maar dat was ideaal”, 
vindt Ankie. “We wisten dat we het huis compleet 
moesten gaan verbouwen, en daarvoor hebben 
we in dat half jaar al veel dingen kunnen regelen.” 
Begin juli brak het moment aan: “Op de dag dat 
we de sleutel kregen, hebben we ’s avonds familie 
en vrienden uitgenodigd om te komen kijken. 

De dag erna zijn we meteen begonnen met slopen”, 
vertelt ze. Vanuit alle hoeken kwam er hulp: familie 
en vrienden kwamen mee werken en Ria Heldens, 
de moeder van Guy nam de planning op zich. 
“Ze heeft ervaring met verbouwingen en kent wat 
mensen in het wereldje.”

Duurzaam verwarmen

Het hele huis werd in zo’n zes weken tijd tot op 
de bodem gestript. Dat was nodig, want alles 
moest opnieuw geïsoleerd worden. “Het is een 
oud huis, dus het was nog amper geïsoleerd”, 
legt Guy uit. “We  hebben onder andere het dak 
geïsoleerd, het complete leidingwerk vernieuwd en 
vloerverwarming aangelegd. Dat moest ook wel, 
want we wilden het huis duurzaam gaan verwarmen 
met een  warmtepomp. Dan moet de isolatie in orde 
zijn.” Nadat de basis opnieuw was gelegd, moest 
het huis ook opnieuw worden ingericht. Ankie en 
Guy wilden het huis inrichten in hun eigen stijl, 
maar het karakteristieke van het Molenhuis moest 
ook terugkomen. Guy vertelt: “Het huis heeft een 
interessante geschiedenis, omdat het vroeger een 
maalderij was. Ook in de oorlog speelde dit pand 

een bijzondere rol. Het huis dat erbij hoorde is in 
november 1944 gebombardeerd, maar de maalderij 
was de centrale voedselvoorziening voor het dorp 
en die werd gespaard. Na de oorlog is het huis ook 
weer opgebouwd en toen de molen in 1972 stopte 
met draaien, is het voor een groot deel een woonhuis 
geworden.” Lachend voegt hij toe: “Als ik nu vertel dat 
ik in een oude molen woon, vragen mensen meteen of 
er wieken aan het huis zitten. Dat is niet zo, het was 
een elektrische maalderij.”

Glas-in-loodraam

Toch is het karakter van de maalderij wel nog altijd 
goed zichtbaar in de woning. “Een aantal kozijnen 
aan de buitenkant van het huis stamt nog uit de 
begintijd van de molen. Ook het glas-in-loodraam in 
de woonkamer wilden we authentiek laten. En we 
hebben een van de oude bilhamers uit de molen 
gekregen van de oude eigenaar. Die werd vroeger 
gebruikt voor het aanscherpen van de molensteen 

en heeft nu een speciaal plekje gekregen in ons huis”, 
zegt Guy. Ankie: “Zo hebben we geprobeerd om dat 
authentieke van de maalderij te combineren met onze 
eigen, modernere stijl. De stalen, industriële deuren 
bijvoorbeeld, dat is echt iets van nu, en onze keuken is 
ook heel modern.”
Inmiddels voelen Ankie en Guy zich helemaal thuis 
in het Molenhuis. “Wat dat betreft heeft corona 
voor ons wel een voordeeltje gehad”, zegt Ankie. 
“We waren meteen heel veel samen thuis en hebben 
dus goed kunnen wennen.” Terug naar Melderslo wil 
ze dan ook niet meer zo maar: “Dit is nu echt thuis 
geworden.”

Colofon
H-magazine verschijnt enkele malen per jaar in de 
gemeente Peel en Maas.

Oplage /// 19.275 exemplaren
Redactie /// 077 208 32 21 / redactie@hallopeelenmaas.nl 
Kempen Media
Fotografie /// Kempen Media

Advertentieverkoop /// 077 208 32 25 
adverteren@kempen-media.nl 
Frank Erren
Bezoek- en correspondentieadres ///  

Handelstraat 17, 5961 PV Horst
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.

Ankie en Guy wonen in een oude molen

‘Karakteristiek en midden in het dorp: een droomhuis’

Zo’n anderhalf jaar geleden, in januari van 2019, kochten Ankie Kleuskens 

(26) en Guy Heldens (27) hun eerste huis: het oude ‘Molenhuis’ in 

Broekhuizen. Na een intensieve verbouwing van een jaar, wonen ze nu in hun 

droomhuis. “Het authentieke van de maalderij komt samen met onze eigen, 

modernere stijl.”

 Op mijn 16e riep ik al 
dat ik wel in dit huis 
zou willen wonen

 Dit is nu echt 
thuis geworden
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Bekijk ons zeer ruime, veelzijdige  

aanbod woningen, nieuwbouw, 

bouwkavels, Buitenstates, bedrijfs  

onroerend goed én agrarisch & landelijk 

vastoed op www.aelmans.com. 
 

Kopen, huren, verkopen of taxeren? 

Onze gecertificeerde makelaars staan 

voor u klaar.
Schoolstraat 50B  •  Panningen
077 - 20 83 166  •  aelmans.com

Dé regionale  
NVM-makelaar  
van Peel en Maas  
en omstreken

Ze wonen momenteel in de keuken 
en slapen in de tuinkamer: Peter-Paul 
Timmermans en Rosan Verhaegh. 
Het hele woonhuis staat overhoop 
vanwege een verbouwing. “Maar we 
zijn wel wat gewend”, zegt Peter-Paul. 
“In Leiden woonden we in een een-
kamerappartement van 25 vierkante 
meter.”
Het huis op de hoek van de Brentjes 
en de Poorterweg in Koningslust is 
gebouwd als boerenbond in 1952. 
Aan de overkant van de weg staat het 
gebouw waarop nog steeds de woorden 
‘Coöp. Diepvries’ prijken. Aan de voor-
kant van het huis is het bordes te zien 

waar de boeren, met paard en wagen, 
konden laden en lossen. Nu nog ligt het 
hele woongedeelte één meter hoger dan 
de straat waardoor je over de daken 
van de passerende auto’s kijkt.
Toen in de jaren zeventig de schaal-
vergroting in de landbouw toesloeg, 
werd de Boerenbond overbodig. Het 
pand werd omgebouwd tot dorpshuis. 
Met een noodklaslokaal en in de kel-
der een jongerensoos. De bands die er 
optraden, kladderden hun naam op de 
muur. Die zijn nog steeds zichtbaar in 
de kelder die momenteel vol ligt met 
bouwmaterialen.

Kluspand Koningslust

De Boerenbond in Koningslust werd na twintig 

jaar verbouwd. Het dorpshuis werd na tien jaar een 

woonhuis met atelier. Het atelier werd een studio, 

maar ook het woonhuis wordt volledig gerenoveerd. 

En dat duurt nog wel een jaar of tien.

Gerda Roes

Rond 1980 kwam kunstenares en teken-
lerares Gerda Roes er te wonen. Zij 
bouwde het dorpshuis om tot woonhuis 
met atelier. Van de gymzaal maakte ze 
een galerij. Peter-Paul wilde nooit in 
Koningslust gaan wonen, tot dit unieke 
gebouw te koop kwam te staan in 2015. 
Na een bezichtiging werd al een bod 
gedaan. Het stel bouwde de galerij om 
tot opname studio, die de toepasselijke 
naam ‘Studio de Gymzaal’ kreeg. Om de 
herkomst van het gebouw en de studio-
naam in ere te houden, hangen in de 
studio nog turnringen, klimtouwen en 
een basketbalnet. Ooit wil hij hier een 
volledig geluidsdichte opnamestudio 
bouwen. “Een kamer in een kamer”, 
noemt Peter-Paul het. “Dan hebben we 
bij opnames geen hinder meer van een 
passerende vrachtauto of grasmaaiende 
buren. En de buren hebben ook geen 
last van ons als wij er met mijn band 
Sir Bash spelen.” De creatieve geest 
zit vol plannen. “Eigenlijk wil ik het 
plafond eruit halen, zodat je in de nok 
van het dak kijkt”, vertelt Peter-Paul. 
“Dat komt nog wel, Er zijn nu andere 
prioriteiten.”

Spongebob

Peter-Paul studeerde Sound Design en 
Studio Technology aan de Hogeschool 

voor de Kunsten in Utrecht. In 2011 
studeerde hij af. Hij ging in Amsterdam 
wonen en werkte onder meer als 
audiotechnicus en productiemanager. 
Maar Peter-Paul (Grashoek) en Rosan 
(Koningslust) wilden terug naar hun 
roots. Rosan besloot al in 2014 zich 
om te scholen tot röntgen-laborant 
om weer in het zuiden te kunnen 
wonen. “We woonden in het noorden 
alleen voor het werk. Als ik dan in 
Amsterdam zat, dacht ik vaak: wat doe 
ik hier eigenlijk nog?”

Langste dakkapel van Peel en Maas

In Koningslust vonden ze precies het 
gebouw dat ze zochten om een woon-
huis met studio te beginnen. In 2015 
kochten ze het gebouw. Omdat er in 
het zuiden van het land minder werk 
is voor geluidstechnici, schoolde 
Peter-Paul zich om tot programmeur. 

 De creatieve 
geest zit vol 
plannen

Naast het maken van geluidseffecten en muziek voor 
reclames en shows, bouwt hij ook websites. En hij doet 
ook camerawerk en video-nabewerking. “De naam 
‘Studio de Gymzaal’ dekt de lading niet meer, dus heet 
het bedrijf tegenwoordig ‘In de Gymzaal’.”
Het atelier werd omgebouwd tot geluidsstudio . 
Door het plaatsen van zelfgemaakte geluids-
absorberende panelen aan de muren en plafond werd 
de akoestiek verbeterd. Het grote verbouwen begon 
in 2017. Het dak van het pand werd geheel vervangen. 
Het asbest ging eraf en er kwam een flinke dakkapel 
op. Mogelijk de grootste van Peel en Maas, met een 
lengte van 14 meter. “Daar is kameraad Dennis Jacobs 
nog altijd trots op”, zegt Peter-Paul. Dennis is de 
bouwkundige die de dakkapel getekend heeft.
Vanaf de Brentjes is te zien hoe de kapel zich over de 
hele lengte van het dak uitstrekt. Vanwege de beschei-
den, donkere kleurstelling en de bomen in de tuin is 
het niet eens een blikvanger. Enkele bomen moeten 
echter plaats maken voor een oprit, zodat ook de tuin 
achter het huis toegankelijk wordt. “We moeten nu 
met de groencontainer door het huis om hem aan de 

straat te zetten. Je merkt dat het pand niet gebouwd is 
als woonhuis, maar dat heeft natuurlijk ook charme. 
Het is fijn om al in het huis te wonen, terwijl we aan 
het verbouwen zijn. Alle plannen kunnen zo goed 
overdacht worden en worden regelmatig aangepast 
voordat we het uitvoeren. Een nieuwbouwhuis zou 
niets voor ons zijn. Dat je meteen al moet nadenken 
over de hoeveelheid stopcontacten en indeling van 
iedere ruimte.”

Pot goud

Maar eerst wordt het woonhuis zelf aangepakt. 
Boven komt een open vide, te bereiken met een wen-
teltrap. Vanuit de benedenverdieping is dan zicht op 
een open kantoor, daarnaast komen twee slaapkamers 
en een badkamer. De doorgang loopt onder het dak-
spant en krijgt daarmee een fraaie schuine doorgang 
die gelijk loopt aan het dak.
Vooral omdat het praktisch is om van boven naar 
beneden te werken wordt nu eerst de eerste verdieping 
verbouwd. Ook is de benedenverdieping een groter 
project. “Wanneer we aan de woonkamer beginnen, is 

het logisch om ook meteen de keuken aan te pakken. 
Een nieuwe vloer met vloerverwarming en nieuwe 
kozijnen. Zo stapelt alles zich op.” Het verbouwen van 
de bovenverdieping is nu betaalbaar en overzichtelijk. 
Daarna ziet het stel wel verder. Alle verbouwplannen 
bij elkaar vormen waarschijnlijk een tienjarenplan. 
“Of we moeten ergens een pot goud vinden.” 
grapt Peter-Paul.

 Alle verbouwplannen 
bij elkaar vormen 
waarschijnlijk een 
tienjarenplan
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Private shopping
Lenders Wonen is al 25 jaar een vertrouwd adres voor meubels in het centrum van 

Panningen. In onze showroom kunt u terecht voor o.a. houten meubels, gestoffeerde banken 

en relax fauteuils. Ook bieden we een leuke collectie woonaccessoires en zijn we Premium 

dealer van Maison Berger. Wij vinden het belangrijk om u goed te laten zien op welke manier 

onze meubels en accessoires in een complete inrichting passen. Bij ons vindt u verschillende 

stijlen en voorbeeldinrichtingen. Uiteraard kunnen we stoffering en maten wijzigen om tot 

een inrichting te komen naar uw wensen!

Door het coronavirus hebben wij ons 

gerealiseerd dat het ook anders kan. 

Wij hebben onze openingstijden aangepast 

zodat er meer ruimte ontstaat voor Private 

shopping, bezoek ons op afspraak. Dit kan 

nu dagelijks na 17.00 uur. Onze ervaring is 

dat dit erg fijn werkt. U kunt uw bezoek aan 

onze winkel plannen waardoor wij exclusief 

en 100% aandacht voor u hebben, zonder 

dat er andere consumenten aanwezig 

zijn. Uiteraard is uw bezoek op afspraak 

altijd geheel vrijblijvend. U vindt ons in het 

centrum van Panningen.

Maandag: Op afspraak 

Dinsdag: 10.00 – 17.00 uur

Woensdag: 10.00 – 17.00 uur

Donderdag: 10.00 – 17.00 uur

Vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

Zaterdag: 10.00 – 16.30 uur

Zondag: Op afspraak

Buiten onze openingstijden werken wij graag op 

afspraak, ook ’s avonds en in het weekend.Markt 99, Panningen  T 077 307 79 38

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak

vintage • industrieel • brocante

2.500 m2

kringloop

J.F. Kennedylaan 260 - Panningen - allerhande-panningen.nl

Veldstraat 30, 5991 AD Baarlo
Tel. 06 41 82 81 99

info@wandersschildersbedrijf.nl
www.wandersschildersbedrijf.nl

Advies bij u thuis 
en op

maat gemaakt

Ans Wijnhoven-Janssen
Hagelkruisweg 2, Maasbree

06-51539731
vaemke.nl 

Ania groeide samen met drie broers en een 
zus op in het kleine dorpje Sielec in Polen 
dat 124 inwoners telt. Het dorp was ooit 
een typisch agrarisch dorp. “Mijn ouders 
hadden een boerderij en verbouwden 
groente. We hadden het grootste huis in 
het dorp, waar vooral boeren woonden.”
Om rond te komen, hielp het hele gezin 
mee op het land. “We moesten vroeger op 
de centjes letten. Kleren kopen ging niet 
makkelijk. Ook vond ik reizen, dingen 
ontdekken en gitaar spelen leuk. Maar dat 
konden we allemaal niet betalen. Ik had 
genoeg kansen voor ontwikkeling, alleen 
de financiële situatie liet het niet toe om 
mijn hobby en interesses te ontwikkelen.”
Daarom trok Ania naar de stad Poznan, 
met ruim 500.000 inwoners, om daar te 
gaan studeren aan de universiteit. “Dat was 
de mooiste tijd van mijn leven; ik genoot 
van het studentenleven. Ik woonde met 
drie vriendinnen in een flat in de stad. 
Ik had een bijbaantje waarmee ik geld 
verdiende. Mijn oma ondersteunde me 
financieel om mijn studie tuinontwerp af 
te ronden. Studeren in een grote stad heeft 
me geleerd om het leven vanuit een andere 
hoek te bekijken.” Na vier jaar studeren 
werd ze ingenieur in tuinen ontwerpen. 

“Samen met mijn beste vriendin wilde ik 
een eigen zaak opzetten. Daarvoor was wel 
geld nodig.” De twee besloten een half jaar 
in Nederland te gaan werken en zo genoeg 
geld te verdienen om terug in Polen hun 
eigen bedrijfje te starten. “Ik wilde ook de 
boerderij van mijn ouders overnemen.”
Dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat ze 
verliefd werd op haar collega Richard 
uit Ysselsteyn. Ze gingen samen wonen 
en kregen uiteindelijk twee kinderen. 
“Ik schrok van de vaste lasten van een huis. 
Ik woonde voorheen met zes vriendin-
nen in een stacaravan en betaalde maar 
55 euro per week. In het dagelijkse leven 
werk ik onder andere als tolk voor Poolse 
werknemers. Ik maak ze steeds duidelijk 
dat het goede leven van Nederlanders niet 
uit de lucht komt vallen. Ik overtuig ze om 
zich te registeren bij de gemeente, zodat 
ze weten dat als ze in de gemeente staan 
ingeschreven, ze meer mogelijkheden heb-
ben dan als arbeidsmigrant. Dan hebben ze 
recht op verzekeringen. Maar ze zijn bang 
dat de overheid alles van ze te weten komt. 
Ze proberen zichzelf te beschermen.”
In Polen is een sociale verzekering 
 verplicht voor inwoners die voor een 
baas werken of niet in de agrarische 

wereld werken. Voor ondernemers is 
de ziektekostenverzekering vrijwillig. 
Daarnaast bestaat er een fonds voor 
landbouwers waarin het pensioen, 
arbeidsongeschiktheidskosten en 
ziektekosten geregeld zijn. “Als je voor een 
werkgever werkt en naar de dokter moet, 
is er een wachttijd van één jaar of langer. 
Er zijn wel meerdere privéklinieken waar 
je meteen aan de beurt bent als je zelf 
betaalt.”
Over het algemeen is het dagelijkse leven 
in Polen niet goedkoop, legt Ania uit. 
Dat is afhankelijk van het feit of je in de 
stad of op het platteland woont, of je in 
een flatgebouw of een vrijstaand huis hebt 
en in welke regio 
van Polen je woont. 
“De salarissen zijn 
de afgelopen jaren 
gestegen, maar het 
hangt natuurlijk 
ook af van in welk 
gebied je woont, of je 
een goede opleiding hebt gehad en wat je 
ambities en kansen zijn. In grote steden en 
aangrenzende gebieden, waar het gebied 
economisch goed ontwikkeld is, is het 
makkelijker om een baan te vinden dan 
in gebieden in Polen waar de economie 
stilstaat of waar niemand wil investeren.”
In Zuid-Polen is het volgens Ania erg 
lastig om werk te vinden. Veel jongeren 
gaan daarom in het buitenland werken. 
“Ze werken een paar jaar en sparen geld, 
ondertussen bouwen ze een huis in Polen 
en in veel gevallen gaan mensen die de 
mogelijkheid hebben om in Polen te 
werken, terug naar het land.”

Voor haar geboorteplaats Sielec geldt zelfs 
een toename van jongeren. De laatste jaren 
zijn in Sielec kleine bedrijven gevestigd. 
“Er is een toename van het aantal jonge 
stadsbewoners dat naar het platteland 
verhuist en daar vrijstaande huizen 
bouwt. Steeds meer landbouwgrond 
wordt getransformeerd in bouwplaatsen. 
Jonge boeren krijgen subsidie sinds Polen 
bij de EU is gekomen. De inkomens zijn 
ook omhoog gegaan.” 
In elke regio is de stijl van de huizen 
anders, legt Ania uit. “De nieuwe huizen 
in Polen zijn bijvoorbeeld modern en lijken 
voor Nederlanders op vakantiehuizen. 
In grotere steden zie je veel flats of hoge 

gebouwen. De huizen 
zijn niet vergelijk-
baar met Nederlandse 
huizen.” 
Onlangs heeft Ania’s 
broer het ouderlijk 
huis in Polen over-
genomen en deels 

verbouwd. “Hij krijgt er als cadeau mijn 
ouders bij. Hij hoopt samen met zijn gezin 
op de bovenste verdieping van het huis te 
gaan wonen, zodat mijn ouders ook in het 
huis kunnen blijven. Je hebt in Polen wel 
een aantal bejaardentehuizen, maar die 
moet je zelf betalen. Het is dus normaal als 
de ouders bij de kinderen blijven wonen.”
Of Ania in de toekomst in Polen 
zou willen wonen? “Het leven kan 
verschillende kanten op gaan. Als we ooit 
voor zo’n keuze staan, hebben we altijd die 
mogelijkheid. Maar ik heb nu mijn leven 
in Ysselsteyn opgebouwd. Ik zit lekker in 
mijn vel.”
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Sedumplus uit Meterik

Meer groen in uw tuin
In de huidige samenleving speelt klimaatverandering een steeds grotere rol. 

Hoosbuien, uitstervende insecten en opwarming van de aarde zijn vraagstukken die 

dagelijks voorbij komen. Iedereen kan in zijn eigen woonomgeving een steentje bijdragen 

om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. 

Sedumplus, onderdeel van Martens Groen, 

was van oorsprong een boomkwekerij.  

Drie jaar geleden is er een switch gemaakt naar 

een biologische duurzame Sedum kwekerij. 

Sedum is een vetplant die makkelijk groeit 

en weinig water en onderhoud nodig heeft. 

Dit maakt Sedum uitermate geschikt voor 

op uw dak, als border in uw tuin of als 

onderbreking in uw sierbestrating. 

√ Opvang hemelwater

√ Verhoging rendement zonnepanelen

√ Meer groen in uw leefomgeving

√ Verlaging omgevingstemperatuur

√ Verlenging levensduur dak

√ Verhoging biodiversiteit

√ Creëert brandwerende laag

Nieuwsgierig? Kijk op www.sedumplus.nl

Hazenkampweg 15b, Meterik

06 14 12 22 53  |  info@sedumplus.nl

VAN HÖVELLSTRAAT 21, HELDEN
T 077 307 54 40  M 06 27 33 59 79  WWW.VERKOO.NL

Kom kijken naar onze 
tegel- en sanitaircollectie 

met aantrekkelijke kortingen
OPEN: DO-VR 10.00 - 17.00 UUR EN ZA 10.00 - 15.00 UUR 

OVERIGE DAGEN EN TIJDEN OP TELEFONISCHE AFSPRAAK

WIJ PLAATSEN 
VAKKUNDIG ZELF 
UW BADKAMER
EN TEGELWERK

BPG,
DÁÁR BOUW JE MEE!

Venloseweg 21  |  Maasbree  |  ☎ (077) 465 12 59
✉ bpg@wijnenbouwmaterialen.nl  |  www.bpgwijnen.nl

Openingstijden: ma. t/m vr. 07.30-12.00 en 13.00-17.30 uur - za. 07.30-12.00 uur

Bouwmaterialen

Afbouwmaterialen

Hout en plaat

Cementmortel

Installatie

Tuin en bestrating

Gereedschap

IJzerwaren

Verf

Werkkleding

Zand en grind

Deskundig advies
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Venloseweg 21 Maasbree  |  T (077) 465 12 59
verkoop@bpgwijnen.nl  |  www.bpgwijnen.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30-17.30 uur | zaterdag 07.30-12.00 uur

Bouwmaterialen

Afbouwmaterialen

Hout en plaat

Cementmortel

Installatie

Tuin en bestrating

Gereedschap

IJzerwaren

Verf

Werkkleding

Zand en grind

Deskundig advies

‘De financiële situatie 

 liet het niet toe  

 om me te  

 ontwikkelen’

Ania Janssen-Brzęczak kwam in 2006 vanuit Polen 

naar Nederland om een half jaar hard te werken, veel 

geld te verdienen en weer terug te gaan naar Polen. Dat 

liep anders. Ze werd verliefd op haar collega Richard 

uit Ysselsteyn, trouwde met hem en bleef in Nederland 

wonen. In die jaren dat ze in Ysselsteyn woont, heeft ze veel 

verschillen ontdekt tussen Polen en Nederland.

Wonen in Nederland of het buitenland. Wat zijn de verschillen?

 Het leven kan 
verschillende 
kanten op gaan
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Mohamad woonde samen met zijn 
vader, moeder, twee broers en één 
zusje in een flat in Aleppo. Omdat 
daar al jaren oorlog heerst, voelde het 
gezin zich niet meer veilig in haar 
woonplaats. Mohamad’s broertje, 
van destijds 13 jaar, vluchtte in 2014 
als eerste naar Nederland. “Mijn 
tantes woonden al jaren in Venray 
en mijn broertje is bij een tante 
ingetrokken. Syrië is geen veilige 
plek om te wonen. Op school was 
het wel veilig, maar zodra je een 
studie afrondt, moet je het leger in. 
Of je schiet anderen dood of jij wordt 
doodgeschoten.” 

In 2015 volgde een gezinshereniging 
en vertrok het gezin naar Venray. 
Mohamad bleef echter alleen achter. 
Omdat hij destijds al volwassen 
was, kreeg hij als enige moeilijk een 
verblijfsvergunning in Nederland. 
“Ik heb twee jaar illegaal in Libanon 
gewoond. Uiteindelijk mocht ik toch 
in 2018 in Nederland komen wonen 
en kreeg ik een huis toegewezen in 
Landweert. Het was fijn om mijn 
familie weer te zien.” 

Villa’s of flats

Volgens Mohamad zijn er grote 
verschillen te herkennen in de huizen 

in Syrië en Nederland. “Ik vind het 
hier prettig wonen. Ik woon in een 
rijtjeshuis en mijn vader en zusje ook. 
Die huizen kennen ze in Syrië niet. 
Daar worden alleen villa’s of flats 
gebouwd. Een huis kopen in Syrië 
was voor de oorlog net zo duur als 
in Nederland. Nu is het twee keer zo 
duur geworden.” De woning in Aleppo 
waarin het gezin destijds woonde, is 
volledig verwoest, legt Mohamad uit. 
“Het hele gebouw is weg.” 
De oorlog heeft het leven in Syrië ook 
extreem duur gemaakt. Het salaris van 
een gemiddelde Syriër is net genoeg om 
eten te kunnen kopen, legt Mohamad 

uit. “Voor de oorlog verdiende je 
omgerekend 30 euro per maand en 
kostte 1 kilo vlees minder dan 50 cent. 
Nu er oorlog heerst, kost 1 kilo vlees 
9 euro. De mensen zijn heel arm en om 
te kunnen eten zul je mensen moeten 
omkopen of doden.” 
Dat je als Nederlander recht hebt 
op een bezoek aan een dokter of 
ziekenhuis, was voor Mohamad in 
Syrië niet vanzelfsprekend. “Dat is 
hier goed geregeld. In Syrië moet je 
een bezoek aan een ziekenhuis zelf 
betalen. Voor een doorsnee inwoner 
zijn de wachttijden heel lang. Je moet 
al iemand bij de overheid kennen, 
wil je eerder naar een ziekenhuis 
kunnen gaan.” 

Ninnesweg 50
5981 PC Panningen

Tel. 077 720 19 95
info@vandurengroenservice.nl

www.vandurengroenservice.nl

Wilt u ook lekker weg in eigen tuin?
Maak dan gebruik van een van onze onderhoudspakketten!

Bemestingspakket
Het bemestingspakket is onmisbaar 
voor een frisgroene tuin waar u lang 

plezier van heeft. Onze hovenier bemest 
uw tuin met meststof op organische 

basis die de ontwikkeling van uw tuin 
ten goede komt.

v.a. € 65,00 incl. btw

Lekker weg in eigen tuin
Met het ‘EVEN LEKKER WEG PAKKET’ 

geniet u in 3 uur weer van een 
verzorgde tuin en is uw tuin weer fris en 

fruitig. Gebruik tuinmachines
en afvoeren groenafval 

is inbegrepen. Normaal € 145,-

€ 137,75 incl. btw

Gebruik hiervoor de actie code Najaar_2020

Compleet tuinonderhoud 
Een pakket voor een degelijke en 

complete onderhoudsbeurt waarbij 
de tuin ook extra bemest wordt met 
organische voeding. Voor € 365,- 

inclusief btw onderhouden wij de tuin 
in 8 uur en is alles inbegrepen.

€ 365,00 incl. btw

Plan het pakket in via www.vandurengroenservice.nl/tuinpakketten/

 145,-

Gebruik hiervoor de actie code Najaar_2020

Geldig 
tot 31-12-

2020

inclusief btw onderhouden wij de tuin 

Het adres voor al uw elektromaterialen 
én gratis deskundig advies!

J.F. Kennedylaan 18B  |  5981 XC Panningen  |  T. 077-3061751
E. info@regio-service.nl  |  I. www.regio-service.nl

• Het adres voor particulieren en bedrijven die A-merken tegen de 
laagste prijs willen!

• Wij leveren alles op elektro- en installatiegebied. 

• Van draad, kabel, schakelmateriaal, groepenkasten tot verlichting. 

• Ruime voorraad, direct af te halen. 

• Alle bekende merken zijn leverbaar o.a. ABB, Hager, Busch Jaeger, 
Gira, Niko, Hager-Berker, Draka, Donne, Philips, Sylvania, enz.

• Zowel particulieren als bedrijven zijn welkom bij ons. 

• Voor 17:00 uur besteld, volgende werkdag leverbaar. 

• Elke werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Asbest,
waar begin je?

www.asdesk.nl • T 077 374 62 75 • E info@asdesk.nl

Asbest start op

inventariseren
hierbij krijgt u van ons een uitgebreid adviesrapport

waarin staat welk asbesthoudend materiaal op welke manier
verwijderd moet worden.

Met dit rapport kun je zelf een passende uitvoerder zoeken
en dit dan laten sarneren op basis van een eerlijk offertevergelijk.

vergelijk
sarneerder 1 met sarneerder 2 en sarneerder 3

en beslis helemaal zelf.

Wonen in Nederland of het buitenland. Wat zijn de verschillen?

‘Syrië is geen veilige plek om te wonen’

De 27-jarige Mohamad Khlousi Bek vluchtte twee jaar geleden weg van het 

oorlogsgeweld in zijn geboorteplaats Aleppo. Inmiddels heeft hij met zijn familie in 

Venray een nieuw leven opgebouwd. De verschillen zijn tussen het wonen hier en daar 

zijn volgens enorm.

 Ik denk niet 
dat ik in de 
toekomst 
in Syrië zal 
wonen

 Het was fijn 
om mijn 
familie weer 
te zien

Kans op ontwikkeling

Het valt Mohamad op dat Nederlanders 
weinig zorgen hebben om geld. “Hier 
krijgt iedereen de kans om zich te 
ontwikkelen, die mogelijkheid heb 
je in Syrië niet. In Syrië is er groot 
verschil tussen arm en rijk. Het leven 
daar hangt voor 70 procent af van 
geluk. Syriërs moeten veel werken om 

überhaupt rond te komen.” 
Toch ziet een werkdag in Syrië er 
anders uit dan hier. “Ik vind dat er 
in Nederland meer stress is. Voor de 
oorlog was het leven in Syrië heel vrij. 
Daar werkten ze van zondag tot en 
met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur 
en daarna had je de hele dag vrij. Het 
was voor mij ook even wennen dat 

Nederlanders op zaterdag en zondag 
weekend hebben.” 
In Syrië rondde Mohamad een studie 
tot apotheker af op de universiteit. 
Dat diploma is echter niet geldig in 
Nederland. Daarom is hij 1,5 jaar 
geleden vrijwilligerswerk gaan doen 
voor de stichting Welkom op Weg. 
“Door het vrijwilligerswerk heb ik de 

Nederlandse taal geleerd. Omdat ik ook 
Arabisch spreek, kan ik vluchtelingen 
op weg helpen binnen de Nederlandse 
samenleving. Inmiddels heb ik een 
groot netwerk opgebouwd.” 
Toch zou Mohamad graag een betaalde 
baan willen. “Ik ben op zoek naar 
een baan in de zorg. Als dat niet 
lukt, wil ik de opleiding biomedische 
wetenschappen op de universiteit 
van Maastricht volgen. Helaas is die 
opleiding geheel in het Engels en dat 
vind ik nog lastig.” 
Voor zijn vader geldt hetzelfde, hij 
spreekt geen Engels en maar een paar 
woorden Nederlands. “In Syrië was 
mijn vader sportleraar. Hij heeft ook 
een tijd gehandbald in het nationaal 
team. Hij zou het liefste hier ook een 
baan als sportleraar willen. Omdat 
mijn moeder is overleden en mijn zusje 
nog jong is, werkt mijn vader niet en 
zorgt hij voor haar.” 

Toekomst

Mohamad beschrijft zijn leven in 
Syrië voor de oorlog als simpel, veilig 
en goedkoop. “Als er geen oorlog was 
uitgebroken en het land veilig was, dan 
woonde ik liever daar dan hier. Maar 
ik denk niet dat ik in de toekomst in 
Syrië zal wonen. Op dit moment is 
dat ook niet mogelijk, ik word meteen 
opgepakt als ik het land betreed. 
Alleen mijn vader en mijn zusje zouden 
het land kunnen bezoeken.” 
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‘Onze
huisnotaris’
‘Onze
huisnotaris’

John F. Kennedylaan 6 • Panningen • 077 307 14 90 • www.samenbeternotarissen.nl

Samen 
Beter

Huwelijk
(levens)Testament
Samen wonen
Huis kopen
Eigen zaak

Wonen04

“Momenteel werk ik thuis aan de eettafel op een houten 

eetkamerstoel”, horen wij helaas vaak voorbij komen. Het vinden 

van een juiste werkhouding is daarom een grote uitdaging. 

Met mogelijk nek-, pols- en schouderklachten als gevolg.

Graag willen we je wat tips geven om het thuiswerken zo 

aangenaam mogelijk te maken.

- Ga op een plek zitten met een raam naast je. In het daglicht 

kijken is erg vermoeiend en reflectie van daglicht in je 

beeldscherm is vervelend.

- Heb je een bureaustoel in je bezit en zit je aan de keukentafel?

1. Armleuning. Stel als eerste de armleuningen in voor een 

goed en ontspannen gevoel in je armen en schouders. 

De zitting van de stoel mag dan vervolgens omhoog of 

omlaag, zodat de armleuningen op gelijke hoogte of iets 

hoger (1,5 tot 2 cm) dan het tafelblad zijn.

2. Zithoogte. Ga met de rug tegen de rugleuning aan zitten 

en zorg dat de benen zijn gebogen in een hoek van 90° 

tot 110°. Beide voeten staan stevig op de grond of op een 

horizontale steun.

3. Zitdiepte. Tussen de zitting en knieholte moet ruimte zijn 

voor 3 tot 4 vingers (circa 6 cm)

4. Rugleuning. Plaats de bolling van de rugleuning zo goed 

mogelijk in de holte van de onderrug (lumbaal of lendenen). 

Niet tegen het achterwerk! Een zo groot mogelijk gedeelte 

van de rug moet nu ondersteund worden en de vormen 

van de wervelkolom volgen. Bij vrouwen zit de holte in de 

onderrug vaak hoger dan bij mannen.

5. Beeldscherm. Plaats de bovenkant van het scherm 

op ooghoogte, de afstand tot het scherm is minimaal 

1 armlengte. Leg documenten, tablet of smartphone 

tussen het toetsenbord en het beeldscherm.

- Heb je geen bureaustoel tot je beschikking, zorg dan dat je 

onderarmen steunen op de tafel zonder dat je je schouders 

moet optrekken. Hierdoor schuift het toetsenbord iets 

verder weg. Probeer met een rechte rug te zitten en hang 

zo min mogelijk voorover.

- Werk je met een laptop, probeer ervoor te zorgen dat je 

een los toetsenbord aan de laptop koppelt, zodat je het 

laptopscherm hoger kunt plaatsen.

- Wissel elk half uur het zitten af met bewegen; loop rond 

tijdens het bellen of pak iets te drinken.

Heb je nog vragen of wil je graag vrijblijvend advies over jouw 

thuiswerkplek? Graag helpen wij je met het zoeken naar de 

juiste oplossing, zoals een bureaustoel, zit- of sta-bureau, 

voetensteun, laptop- of documenthouder etcetera.

Rieterlaan 2

5981 DA Panningen

077 307 19 70

info@heldense.nl

www.heldense.nl

Thuis werken, hoe zit dat?
Velen van jullie zullen de aankomende tijd noodgedwongen, enkele dagen, thuis moeten werken. 

Hierdoor ben je aangewezen op het meubilair dat je thuis hebt staan of het kleine budget dat je 

werkgever vrij heeft weten te maken voor nieuw ‘thuis’ meubilair.


