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Horst aan de Maas

183 kilo zwerfafval
Acht vrijwilligers hebben zaterdag 23 januari een opruimactie zwerfafval gehouden op de Middenpeelweg in Sevenum, tussen het viaduct aan de A67 en de rotonde van Toverland.
In totaal is 183 kilo afval opgeruimd.
De gemeente Horst aan de Maas
ondersteunde de groep vrijwil
ligers met materialen en het
ophalen van het afval. Ook de
aanliggende winkels, restaurants
en bedrijven hebben de vrijwil
ligers betrokken. Vrijwilliger José:
“We hebben met een aantal

ZAP-ers (vrijwillige zwerfafvalprik
kers) een WhatsAppgroep gestart
waarin we afspreken waar we gaan
opruimen. Samen opruimen met
een groepje stimuleert je namelijk
om je op te pakken en naar buiten
te gaan. Je wandelt en doet meteen
iets goeds voor de natuur. In twee

tallen kunnen we samen, rekening
houdend met de coronamaatrege
len, toch grotere stukken opruimen
in het buitengebied van Sevenum.”
De groep hoopt hiermee ook meer
bewustwording te creëren voor
het opruimen van zwerfafval. Voor
meer informatie over de vrijwilli

gersgroep, stuur dan een mail naar
efkessame@gmail.com
Ook in Meterik deed een aantal vrijwil
ligers een ronde. Het eerste resultaat:
elf volle vuilniszakken en veel flessen.
Het merendeel hiervan is in de glas
container terechtgekomen. Buiten de
bermkanten hebben de vrijwilligers,

waar mogelijk, ook afval uit de beken
en greppels gehaald. Ook bij deze
groep heeft een aantal vrijwilligers
zich gemeld voor een volgende actie.
Voor meer informatie, mail dan naar
info@dorpsraadmeterik.nl of neem
contact op via 06 54 95 12 01.

Bibliotheek-motie SP afgewezen

Raad steunt standpunt college
Een motie van de SP, om de bibliotheek in Horst alsnog tegemoet te komen in de verhuiskosten, heeft het
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 januari niet gehaald. “We begrijpen de behoefte”, zei wethouder Han Geurts, “maar we gaan niet extra investeren.”
Twee weken geleden, tijdens de
voorbereidende raadsvergadering,
drong de SP ook al bij het College van
B&W aan om haar standpunt te her
zien. Wethouder Geurts gaf toen al
aan dat de extra kosten die BiblioNu
opvoerde niet te relateren zijn aan
verhuiskosten. BiblioNu vroeg eerder
om een bedrag van 66.000 euro voor

de verhuizing naar ‘t Gasthoês. In het
gevraagde bedrag waren onder
andere de kosten voor de verhuizing
meegenomen, net als de aanschaf
van een uitgebreider keukenblok, de
aanleg van wifi-punten, het reali
seren van extra werkplekken en de
aanschaf van planten. Het college
wees deze aanvraag af en gaf aan

maximaal 10.000 euro te willen bij
dragen.

Teleurstelling
Tijdens de besluitvormende raads
vergadering van dinsdag 26 janu
ari diende de SP een motie in om
de bibliotheekorganisatie alsnog
het gehele bedrag toe te ken

nen. “Het is de wens van het col
lege dat de bibliotheek verhuist
naar ‘t Gasthoês”, aldus Sonja van
Giersbergen. Ook wees zij in de
motie erop dat de Geurts eerder
had aangegeven dat BiblioNu mocht
aankloppen als zij zelf onvoldoende
middelen had om haar taken te
vervullen. De wethouder reageerde
daarop dat ook het college voor een
volwaardige bibliotheek gaat. “En die
komt er ook”, aldus Geurts, “maar we
blijven bij dezelfde afweging en gaan

niet extra investeren.” De andere
politieke partijen steunden de motie
eveneens niet. Kay Thijssen van
Essentie merkte op dat een nieuw
keukenblok niets met een verhui
zing te maken heeft. Van Giersbergen
vond de reactie van de gemeente
raad teleurstellend aan. “Het gaat om
meer dan het inpakken van verhuis
dozen.”

Tekst: Marieke Vullings
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Cohesie besluit tot centraliseren spoedzorg
naar één locatie in Venlo
De Raad van Bestuur van Cohesie heeft een definitief besluit genomen over de ‘Toekomstvisie HAP NoordLimburg’. Hieruit is het besluit voortgekomen de Huisartsenpost in Venray per 1 april 2021 te sluiten en de
spoedzorg te centraliseren in Venlo. Voornaamste beweegredenen zijn een efficiëntere inzet van huisartsen
en personeel en ruimte creëren voor een aantal verbeteringen in kwaliteit en veiligheid.
Begin 2020 is een zorgvuldig pro
ces met alle huisartsengroepen
van Cohesie gestart om te komen
tot een ‘Toekomstvisie HAP NoordLimburg’. In de algemene leden
vergadering van 7 september zijn
de uitkomsten van het onderzoek
gedeeld met alle huisartsen waarna
de Raad van Bestuur van Cohesie
is gevraagd de optie van werken
van één centrale spoedpost in een

concreet plan uit te werken. De
leden hebben zich vervolgens op 26
oktober hierover uitgesproken. Het
werken vanuit één centrale spoed
post in Venlo genoot een duidelijke
voorkeur onder de leden. De afge
lopen weken is er overleg geweest
met de verschillende stakeholders
waarin alle argumenten, beweeg
redenen en bezwaren b
 esproken en
afgewogen zijn. Het advies van de

leden, de gesprekken met stake
holders en het onderzoek over de
‘Toekomstvisie HAP NoordLimburg’
hebben geleid tot dit weloverwogen
definitieve besluit van de Raad van
Bestuur.

In gesprek
Met de sluiting van de HAP in Venray
ontstaat een situatie met één cen
trale spoedpost voor de regio Noord-

Limburg in Venlo waarbij met een
efficiëntere personele bezetting kan
worden gewerkt. Daarnaast wordt er
ruimte gecreëerd om nodige kwali
teit- en veiligheidsverbeteringen uit
te kunnen voeren. Zo kan door vrij
gespeelde huisartsenuren bijvoor
beeld een pilot met een palliatieve
zorgdienst in het weekend star
ten. Wethouder Roy Bouten van de
gemeente Horst aan de Maas vond
samen met de gemeenteraad dat
er gekeken moest worden naar een
andere oplossing, zodat de huisart
senpost in Venray zou blijven. Dat is
niet gelukt. Bouten: “Voor Horst aan

de Maas blijft kwalitatief goede én
bereikbare huisartsenzorg het doel.
Daarover zijn we nu ook in gesprek
met onder andere de gemeente
Venray, de provincie, cohesie en
VieCuri.” Dat betekent dat de wet
houder in gesprek blijft om moge
lijk toch tot een andere uitkomst te
komen. De komende periode volgt er
een informatiecampagne om inwo
ners uitleg te geven over de nieuwe
situatie waarbij er gewerkt wordt
vanuit één centrale spoedpost.
Voor meer informatie, kijk dan op
www.spoedpostnoordlimburg.nl/
venray

Dynamiek Scholengroep

Onderzoek naar ervaringen thuisonderwijs
Hoe ervaarden ouders én kinderen het thuisonderwijs tijdens de eerste lockdown? Die vraag stelden AnneWill Jacobs, teamleider van basisschool De Twister in Horst, en Iris Bloemen van Bloom coaching en training,
aan achttien gezinnen uit Horst aan de Maas. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat ouders meer
betrokken willen worden bij het onderwijs.
Voor veel ouders en kinderen was
het thuis leren een grote omschake
ling. Vanaf half maart sloten de scho
len hun deuren en vervulden ouders
opeens een dubbelrol. Ook voor kin
deren was het wennen. Niet meer
samen met hun klasgenootjes naar

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

Oplage 19.400 exemplaren
hallohorstaandemaas.nl
Redactie en webredactie
077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

school, maar les volgen via de compu
ter. Anne-Will Jacobs en Iris Bloemen
merkten beide dat dit in de prak
tijk niet meeviel. “Je hebt ineens
een dubbelrol”, geeft Anne-Will aan.
“Je bent ouder én onderwijzer. Ik was
benieuwd hoe andere ouders dit
ervaarden en wilde daar onderzoek
naar doen, ook om te ontdekken wat
we hiervan kunnen leren.” “Soms kun
je het beste leren van situaties waarin
je het noodgedwongen anders moet
doen”, vult Iris aan. Zij heeft een
eigen coachingpraktijk en adviseert
bij onderwijsvraagstukken. “Normaal
gesproken wordt al snel gezegd:
‘we doen het altijd al zo’ en worden
veranderingen niet makkelijk door
gevoerd. Wij waren benieuwd welke
inzichten het thuisonderwijs zou ople
veren en wat we mee kunnen nemen
als de situatie straks weer anders is.”
Dynamiek Scholengroep reageerde
positief op hun idee en afgelopen
zomer werd het onderzoek gestart
onder achttien gezinnen uit Horst

thuisonderwijs krijgen, komt het
eigenaarschap verder van de grond en
wordt er nog meer op maat geleerd.”

Positief

aan de Maas. Anne-Will: “We hebben
zes scholen aangeschreven met het
verzoek aan ouders te vragen of zij
mee wilden doen aan het onderzoek.
Daar zijn er achttien uitgekomen.”

Uit het onderzoek is een drietal pij
lers gekomen. Zo blijkt een goed op
het kind afgestemde leeromgeving
belangrijk te zijn, net als de ontwikke
ling van het eigenaarschap. Anne-Will:
“Daarnaast gaven ouders aan dat zij
meer betrokken willen worden bij het
Op maat
Het onderzoek werd online uitgevoerd onderwijs en onderdeel willen zijn van
de ontwikkeling van hun kind. Ze wil
waarbij de twee zowel kinderen als
len meer inzicht hebben.” “Ouders mis
ouders interviewden. “We hadden
ten soms een duidelijke instructie bij de
een aantal basisvragen”, geeft Iris
les”, vult Iris aan. Nu Nederland in een
aan. “Zo vroegen we aan de leerlin
tweede lockdown zit en ook het thuis
gen welke tip ze de schooldirecteur
onderwijs weer van start is gegaan,
zouden meegeven. Wat wilden ze
merken de twee al wat veranderingen.
behouden van het thuisonderwijs en
Iris: “We hebben van de interviews een
wat juist absoluut niet?” Volgens haar
filmpje gemaakt dat we onder andere
konden de kinderen heel goed duide
aan de medezeggenschapsraad van
lijk maken waar ze tegenaan liepen.
Dynamiek hebben laten zien. De resul
“Iemand gaf aan behoefte te hebben
aan een hoekje waar het altijd rustig is taten van het onderzoek passen heel
en een ander kind stelde voor statafels goed in het koersplan van Dynamiek.
Ook hebben we gesprekken gehad met
in de klas te zetten. In het onderwijs
alle teams. Leerkrachten zijn met som
vinden we eigenaarschap (de mate
mige tips aan de slag gegaan. Zo zijn er
waarin de leerling verantwoordelijk
nu heldere instructies en wordt er meer
heid neemt voor zijn eigen leerpro
ces, red.) heel belangrijk. Nu kinderen feedback op het schoolwerk gegeven.”

Er waren uiteraard ook positieve erva
ringen met het thuisonderwijs, zegt
Iris. “Hoewel het voor veel ouders en
kinderen een hele klus was, zagen we
bij kinderen onder andere terug dat
ze groeiden in zelfstandigheid, het fijn
vonden eigen regie te hebben over de
volgorde van hun taken, een lekker
rustig plekje opzochten in huis of juist
tussendoor konden trampolinesprin
gen. Ook het contact met hun mees
ter juf bleek heel belangrijk, hoe meer
hoe beter.” Een tweede onderzoek zit
nog niet in de planning, zegt AnneWill. “Al ben ik wel benieuwd naar de
ervaringen nu. Je merkt dat de rek er
zowel bij de kinderen als de ouders uit
is. Al merken we wel dat leraren de
tips hebben opgepakt. Dus misschien
komt er nog wel een tweede ronde.”

Je merkt dat de rek er
zowel bij de kinderen als
de ouders uit is

Tekst: Marieke Vullings
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Onderzoek van TipHorstaandeMaas

Inwoners steunen lokale ondernemers
Lokale ondernemers steunen tijdens de coronacrisis is voor veel inwoners van Horst aan de Maas belangrijk.
Zo worden de dagelijkse boodschappen vooral in het eigen dorp gedaan en worden maaltijden afgehaald
bij lokale restaurant. Dat blijkt uit een onderzoek van TipHorstaandeMaas onder 778 inwoners van
Horst aan de Maas.
Het onderzoeksbureau onderzocht de
koopkracht van inwoners tijdens deze
coronapandemie. Het is geen verras
sing dat 66 procent van ondervraag
den zegt nu veel minder te kopen.
Er worden vooral veel minder luxe
artikelen en kleding gekocht. Gezellig
een dagje winkelen zit er natuurlijk
voorlopig niet in. “Funshoppen doe
ik niet tijdens de corona”, reageert
één van de ondervraagden. Mensen
kopen niet alleen minder omdat win
kels voor niet-essentiële zaken geslo
ten zijn, mensen hebben ook minder

spullen nodig zeggen ze. “Er zijn toch
geen feestjes, dus ik heb geen kleding
nodig”, zegt iemand. Anderen mijden
winkels omdat ze bang zijn besmet te
raken. “Ik hou me strikt aan de regels
en ga alleen naar de fysieke winkel als
ik echt iets nodig heb. Dus doe ik min
der impulsaankopen.”

Online winkelen
Anderen geven juist aan in deze tijden
meer te kopen. Vaak is dat uit verve
ling of omdat ze nu meer tijd hebben
om online te winkelen. 47 procent van

de respondenten zegt dan ook dat zij
nu meer online winkelt dan vóór de
coronacrisis. Soms is dat noodgedwon
gen omdat niet alles verkrijgbaar is
in de winkel en online bestellen dan
de enige optie is. Anderen vinden het
gemak van online winkelen een groot
voordeel: je kunt je aankopen doen
wanneer je dat wilt en vaak is er een
groter aanbod.

Prijzen verhogen
Toch gaat bij het merendeel van de
inwoners de voorkeur uit naar ‘offline’

winkelen. En dan het liefst bij lokale
ondernemers. Meer dan de helft van
de ondervraagden zegt ondernemers
nu te steunen en dit na de crisis ook
te blijven doen. “Dat deed ik voor
de crisis al en dat blijf ik na de crisis
ook doen. Ik ben zelf ook een lokale
ondernemer (autorijschool) en waar
deer het zeer als mijn dorpsgenoten
mij ook steunen”, zegt deze inwoner.
Sommigen zetten er echter wel een
kanttekening bij. “Als de onderne
mer de prijs extra verhoogt om een
inhaalslag te bewerkstelligen maak ik
andere keuzes. Ondernemers zullen
ook bij openstelling het moeilijk heb
ben doch in een korte tijd de schade
inhalen geeft een verkeerd imago”,
vindt deze persoon.
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Cultuurcentrum en zorghuis

Hegelsom krijgt er een nieuwe woonwijk bij
Hegelsom is volgens projectontwikkelaar Hertoghave in 2021 een woonwijk rijker. De initiatiefnemer wil een woonwijk realiseren op het
PETC+-terrein. Onder meer een aantal historische panden komt terug,
waarvan één van de gebouwen een cultuurcentrum wordt.

Steekincident in Horst
Op de Van Megenstraat in Horst heeft op vrijdagochtend 22 januari een steekincident plaatsgevonden. De politie onderzoekt
momenteel deze zaak.
Het steekincident vond rond
06.00 uur ‘s ochtends plaats.
Twee personen raakten hierbij
gewond. Eén man is per ambulance
naar het ziekenhuis gebracht en
de andere man is aangehouden en
meegenomen naar het bureau vol

gens de politie. Op dit moment is
het nog onduidelijk wat er precies
is gebeurd en wat de aanleiding
was. Volgens de melder werd hij
aangevallen door zijn belager toen
hij in de auto zat. De politie onder
zoekt de zaak.

Gemeente weer verant
woordelijk voor Grandorse
De hippische zone Grandorse in de Peelbergen in Kronenberg is
volgens de gemeente Horst aan de Maas sneller in ontwikkeling
dan verwacht. Daarom is de gemeente vanaf nu weer verantwoordelijk voor het gebied.
Het stichtingsbestuur heeft het
stokje terug overgedragen aan de
gemeente. Frank Laenen is aan
gesteld als interim manager van
Grandorse om lopende zaken op
te pakken, de verdere ontwik
keling in gang te zetten en te
onderzoeken met welk type orga
nisatie Grandorse voor de toekomst
het best kan worden toegerust.
Volgens de gemeente Horst aan
de Maas zit Grandorse nu in een
volgende fase: “Een fase die een
nog professionelere aansturing
vraagt. Daarom is Laenen aange
steld. Laenen heeft veel ervaring

als voormalig general manager van
Equestrian Centre de Peelbergen
(ECDP) en dus ook een breed net
werk in de hippische sector. Hij was
bij ECDP vanaf het begin betrokken
bij de opzet en heeft dit deel bin
nen Grandorse tot bloei gebracht”,
aldus de gemeente.
Grandorse is een gebied waarin de
hippische sector ondernemers en
overheid samenwerken om top
sport en de breedtesport te faci
literen en te ontwikkelen. Op het
terrein worden jaarlijks vele hippi
sche evenementen georganiseerd.

Voor Hertoghave is het belangrijk dat
het een buurt wordt waar iedereen
welkom is. “We bouwen dus niet alleen
voor jongeren of ouderen”, zegt Stefan
Jansen, directeur van Hertoghave.
“Daarom zijn we nu een marktonder
zoek begonnen naar de vraag. We wil
len een beeld krijgen wat voor soort
interesses er zijn.” Geïnteresseerden
kunnen kiezen voor 2- en 3-onder-1-kap
woningen, levensloopwoningen, rijwo
ningen en vrijstaande woningen. “Als er
uit het marktonderzoek komt dat er ook
interesse is naar zorgappartementen,
gaan we kijken of we een zorghuis kun
nen realiseren.”

Cultuurhuis
In de nieuwe wijk, die nu onder de

naam Oude Holstraat bekend staat,
worden volgens het plan twee lang
gevelboerderijen gebouwd. Eén daar
van wordt een cultuurcentrum. “Denk
hierbij aan een gebouw waar kinde
ren kunnen knutselen of dat er muzie
kles wordt gegeven”, aldus Jansen.
De andere langgevelboerderij wordt
een levensloopbestendige woning.
“Ze lijken op de Homberg, het mar
kante gebouw in het centrum van
Hegelsom”, zegt Jansen. Op het PETC+terrein komt ook aantal bedrijven. Geen
bedrijfshallen, maar kleine bedrijfjes.
De bedrijven en andere instanties die
nu op het PETC+-terrein zitten, verhui
zen naar een andere locatie. Herberg
Hegelsom houdt op met bestaan en de
kok verhuist mogelijk naar Zaal Debije

in Hegelsom. Debije krijgt dit jaar
ook een metamorfose waar mogelijk
een nieuwe vergaderruimte in wordt
gebouwd, in de nok van het dak. Ook
krijgt de zaal een nieuw toiletruimte en
wordt het dak vervangen. Als het geld
beschikbaar is, krijgt Debije een volle
dig nieuwe keuken.
De start van de bouw van de nieuwe
woonwijk in Hegelsom moet in of
na de zomer van start gaan. Een
naam voor de woonwijk is er nog
niet. “Dat laten we aan de inwoners
van Hegelsom over. Dorpsplatform
Hegelsom hebben we gevraagd om de
straatnamen te verzinnen.”
Tekst: Niels van Rens
Beeld: Hertoghave

PvdA’er Van der Weegen stopt
Richard van der Weegen uit Grubbenvorst stopt per 1 maart als fractievoorzitter en raadslid voor de PvdA
in Horst aan de Maas. Hij gaat dan aan de slag als kwartiermaker en griffier van de nieuwe gemeente
Land van Cuijk.
Van der Weegen was vijftien jaar
actief in de Horster politiek. ”Ik ben
trots op het PvdA-geluid wat al jaren
stevig klinkt in de raad van Horst

aan de Maas. Samen bereiken we
veel. Vijftien jaar politiek heeft me
veel gebracht. Ik ga het raadswerk
missen”, laat hij weten. Zijn vrij

gekomen raadszetel wordt ingeno
men door Anita Wagenaar. Jan Wijnen
volgt Van der Weegen op als fractie
voorzitter.

SP stemt tegen

Garantstelling gemeente voor
zonneproject Griendtsveen
De bijna geheel voltallige gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari
ingestemd met een garantstelling voor het zonneproject in
Griendtsveen. Alleen de SP stemde tegen. De partij is geen voorstander van zonneweides en ziet liever eerst daken van panden en
accommodaties vol met zonnepanelen.
Samen met de inwoners van
Griendtsveen wil Reindonk Energie
een zonneproject realiseren, door
van het voormalige voetbalveld in
het dorp een zonneweide te maken.
Voor de financiering heeft Reindonk
Energie een externe bijdrage nodig.
Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
wil deze bijdrage leveren, maar
alleen als de gemeente Horst aan
de Maas hiervoor garant staat.
Het College van B&W heeft eerder
aangegeven dat zij die garantstel
ling wil geven. Met uitzondering
van de SP steunde de gemeente
raad van Horst aan de Maas dinsdag
26 januari tijdens de raadsverga
dering de garantstelling. Sonja van
Giersbergen (SP) liet weten geen

voorstander van zonneweides
te zijn. “Nog niet alle daken van
woningen, bedrijven en accommo
daties liggen vol met zonnepanelen.
Zo gauw dat aan de orde is zal de SP
haar standpunt over zonneweides
heroverwegen.”
De overige partijen reageerde
teleurgesteld op het standpunt van
de SP. “Dit (het zonneproject, red.)
is een juist stap naar een duurzaam
Horst aan de Maas. We vinden het
jammer dat de SP de garantstelling
al op voorhand uitsluit”, merkte Kay
Thijssen van Essentie op. Richard
van der Weegen (PvdA) sloot zich
hierbij aan. “Dit is een kans en een
ontwikkeling waar wij voor 100 pro
cent achterstaan.”

20% KORTING
Op de lichaam- en gezichtsverzorging
van Primavera.

Van de Lisdonk is een erkend en
gerenommeerd installatiebedrijf
uit Melderslo. Als totaal installateur
zijn wij voorzien van de benodigde
erkenningen en certificeringen,
VCA- en aangesloten
bij de branchevereniging
Techniek Nederland.
Wegens toenemende drukte
zijn wij op zoek naar een

zelfstandig
installatiemonteur
Je hebt ervaring in de
particuliere sector en zelfstandig
kunnen werken is een must.

St. Jansstraat 5
5964 AA Meterik
Tel:De077-3526885
Winkel
3Vrouwen is geopend.
Ook kunt u een bestelling
telefonisch doorgeven
en bij ons afhalen.

| 5964 AA Meterik | T 077 230 00 15
St. Jansstraat 5Edelstenen
Salon
Winkel
Etherische oliën
Boeken Bloesem remedies

Wij bieden:
• Een goede werksfeer
• Een betrokken collegiaal team
met hart voor de zaak
• Een goed salaris
Solliciteren? Stuur je cv naar
info@vdlisdonk.nl
Heb je nog vragen neem gerust
contact met ons op.
St. Odastraat 11, Melderslo
T. 077 - 398 12 66
www.vdlisdonk.nl

04

nieuws \ 2801
Vroeger in beeld

Kogelstraat Hegelsom
In deze serie duiken we in de archieven van de heemkundeverenigingen en brengen we vroeger in beeld. In deze aflevering de
Kogelstraat in Hegelsom.

Gezocht:
Magazijnmedewerker
Voor alle voorkomende werkzaamheden in ons
magazijn tot en met augustus 2021.
Minimale leeftijd 18 jaar.

Gezocht:
Stagiair logistiek
MBO Niveau 1/2
Minimale leeftijd 18 jaar.

abbGrowers B.V. is een jong en groeiend bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren, verpakken en de handel
van blauwe bessen en asperges. Zowel uit eigen teelt als van telers uit diverse landen in Europa, Afrika en ZuidAmerika. De moderne, gekoelde verpakkingshal waarin jaarrond blauwe bessen worden verpakt staat in Horst.
Zoek jij een bijbaan voor de zaterdag en schoolvakanties? Wil je graag iets extra’s verdienen?
Dan zijn wij op zoek naar jou. Vanwege toenemende groei zoeken wij nieuwe collega’s:

SCHOLIEREN EN STUDENTEN GEZOCHT (m/v)
De functie:
In teamverband en met geavanceerde machines ben je
bezig met het verpakken van blauwe bessen.
Wat verwachten we van jou:
• Ben jij gemotiveerd, betrouwbaar en enthousiast?
• Heb jij zin om samen met je vrienden of vriendinnen
blauwe bessen te verpakken?
• Werken in gekoelde ruimte is voor jou geen probleem.

Wat wij jou bieden:
• Op zaterdag en in de schoolvakanties een uitstekend salaris
verdienen volgens de CAO Groothandel Groenten en Fruit.
• Deel uitmaken van een gemotiveerd team in een dynamisch
bedrijf.
Voel je je aangesproken?
Reageer dan door je reactie te sturen per email naar
hr@abbgrowers.com of abbGrowers B.V. Handelstraat 8,
5961 PV Horst.

abbGrowers is ook op zoek naar een

KWALITEITSMEDEWERKER (m/v)
De functie:
Als kwaliteitsmedewerker houd je je bezig met het
keuren van blauwe bessen en het registreren hiervan,
de resultaten bespreken en eventueel vervolgacties
in beweging zetten. Ook het nemen van monsters en
het uitvoeren van houdbaarheidstesten, behoren tot je
werkzaamheden.
Wat wij van jou vragen:
• affiniteit met zachtfruit.
• ervaring als kwaliteitsmedewerker is gewenst of bereidheid
om te leren door training on the job.
• beheersing van Nederlandse en kennis van Duitse en
Engelse taal in woord en geschrift is een pré.
• goede communicatieve eigenschappen, accuraat
en collegiaal.

• de werkzaamheden worden verricht in een gekoelde ruimte.
• flexibele instelling in zowel werkhouding als werktijden.
• bereidheid om in verschoven diensten te werken en 1 keer
in de 2 weken op zaterdag.
Wat wij bieden:
Wij bieden een uitstekend salaris volgens de CAO
Groothandel AGF. Met enthousiaste collega’s werk je in een
uitdagende werksfeer in een dynamische branche met een
hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
Solliciteren?
Wil jij ook werken in een dynamisch bedrijf waarin je inzet
de juiste waardering krijgt? Stuur dan je sollicitatie naar:
abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of
hr@abbgrowers.com

www.abbgrowers.com/vacatures

Eind jaren 50 kwam in Hegelsom
de eerste friteskraam, die werd
gerund door Lod Kellenaers. In
het begin stond deze kraam aan
de Kogelstraat recht tegenover
kruidenier Piet van de Rijdt.
Later is deze verplaatst naar de
Kruisstraat tegenover de boer
derij van de familie Wagemans.
Toen deze kraam verdween ver
huisde Lod Kellenaers in 1969
naar het cafetaria/café in het
pand van de voormalige bakke
rij Hermans aan de Kruisstraat
(vanaf 1974 Café/bar de Heide).

De foto stamt uit 1959 met
de eerste friteskraam van
Hegelsom op de locatie aan de
Kogelstraat (tegen het huidige
Sint Hubertusplein). Op de foto
van links naar rechts Wiel van
Rens en Bert Hesen (melkventer)
op de bok, de moeder van Ben
Driessen (Pierke zienen Ben) en
de echtgenote van Piet van de
Rijdt (kruidenier en koster).

Tekst en beeld:
Heemkunde Hegelsom

Extra aandacht voor de jeugd

Jongerenwerk introduceert
wandelbuddies
Het jongerenwerk van Synthese Horst is met een nieuw initiatief
gestart: wandelbuddies. Jongeren die door coronamaatregelen
niet lekker in hun vel zitten en behoefte hebben aan een luisterend oor, kunnen met de jongerenwerkers op stap.
“Wij krijgen steeds meer signa
len binnen van jongeren die zich
eenzaam en geïsoleerd voelen.
Jongeren voelen zich opgeslo
ten en worstelen op dit moment
met verschillende gevoelens en
gedachtes”, legt jongerenwerker
Caroline Keizer desgevraagd uit.

Contact
Ggz-instellingen signaleerde eind
vorig jaar dat jongeren proble
men ervaren door de coronacri
sis. Zij maken zich zorgen over de
gevolgen van de coronapandemie
voor de geestelijke gezondheid
van vooral kinderen en jongeren.
Zij blijken vaker last te hebben
van angst en somberheid. Ook
het jongerenwerk van Synthese
in Horst vangt signalen op dat
jongeren het moeilijk hebben als
gevolg van de coronamaatrege
len. Keizer: ‘’Zeker nu vind ik het
belangrijk dat er extra aandacht
komt voor de jeugd. Jongeren
maken zich zorgen om hun studie,

bijbaantjes, sluiten van scholen,
niet meer kunnen sporten en mis
sen natuurlijk contact hebben met
anderen.”

Even je hart
luchten

Laagdrempelig
Daarom heeft het jongerenwerk
het initiatief genomen voor de
wandelbuddies. “Op een laag
drempelige manier kunnen jon
geren nu een wandeling met mij
reserveren. Even je hart luchten,
gezellig kletsen of lekker een
potje klagen. Een rondje wande
len kan al helpen om tot nieuwe
inzichten te komen”, aldus Keizer.
Jongeren die hier gebruik van wil
len maken kunnen een appje stu
ren naar 06 36 19 03 26.
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Geplukt

Roel van de Pasch Meerlo
Veel mensen uit Meerlo en omstreken kennen deze levensgenieter als de slager. Daarnaast is Roel van de Pasch voetbalsupporter, jager en
geniet hij gewoon lekker van het leven. Deze week wordt de 46-jarige Meerlonaar geplukt.

heb daar al een flinke tijd een sei
zoenkaart. Ook ben ik vaak bij VVVVenlo geweest. Het is heerlijk om
in een stadion samen met vrienden
de wedstrijd te kijken. Vooral van
de derde helft geniet ik. Gewoon
gezellig lullen met vrienden, heerlijk
toch?” Maar voor Roel is het al even
geleden dat hij in het Philips Stadion
is geweest. “Dat komt niet alleen
door corona, maar ik kijk de wed
strijd ook net zo graag thuis voor
de tv met mijn zoon. Dat heeft ook
weer wat. Je hebt het vaak druk in
de winkel en om dan snel je sla
gersjas uit te doen, nadat je alles
opgeruimd hebt, en nog snel rich
ting Eindhoven te rijden, vraagt te
veel energie.”

Darts

Midden in Meerlo, in een klein,
knus winkeltje, is Roel het vaakst
te vinden. “Ik hou ervan om met
mensen in contact te zijn”, begint
Roel. “In de slagerij is altijd wat te
doen. Dan werk ik in de productie
en even later sta ik in de winkel of
werk ik aan de administratie.” Voor
Roel is één ding enorm van belang:
“Als er maar mensen om mij heen
zijn. Ik houd van menselijk con
tact; gezellig een praatje doen. Dan
maakt het mij niet uit waarover,
het werk of totaal iets anders, als
het maar gezellig is.”

Natuurgenot
Gezelligheid is overal te vinden
volgens Roel. “Ik houd ervan om in

mijn vrije tijd even mijn hoofd leeg te
maken, even niets.” Dan pakt Roel zijn
jagersgereedschap en trekt hij erop
uit. “Voornamelijk jaag ik in Duitsland,
maar ook hier in de omgeving.” In ons
buurland zit Roel voornamelijk op een
hoogzit. “Het is eigenlijk net als vis
sen. Je hebt pure rust om je heen. Het
enige wat je hoort is het geluid van de
wind en de dieren in het bos of op het
weiland. Prachtig vind ik dat.” Roel is
duidelijk over zijn passie jagen. “Het
gaat mij er niet om dat ik aan het eind
van de dag iets heb geschoten, ik vind
het gewoon heerlijk om daar op mijn
hoogzit te genieten van de natuur. Als
ik dan iets raak, is het mooi meege
nomen.” Roel combineert zijn hobby
als jager met zijn werk als slager. “Een

gouden combi, als zeg ik het zelf. Dat
is toch het mooiste wat er is, als je je
hobby kunt combineren met je werk?”

Switch
Het slagersleven gaat al met Roel
mee sinds hij in de pampers zat. “Mijn
vader was slager. Ik hielp hem vaker
mee, maar het was niet zo dat ik het
ontzettend leuk vond.” Roel wilde
eigenlijk helemaal niet slager worden,
maar boer. Deze beslissing draaide
zich 180 graden door een desastreus
moment in Roels leven. “Mijn vader
kwam op jonge leeftijd te overlijden”,
vertelt hij. “Dat doet ineens zoveel
met je en die klap is enorm. Ik moet
ook zeggen dat ik qua persoonlijk
heid ook anders werd, ik stond har

* Huisinstallaties

der in het leven. Van de één op de
andere dag besloot ik om voor de
slagersopleiding te gaan. Een heel raar
moment.”
Roel begon aan de slagersopleiding en
ging één keer in de week naar school
en de rest werkte hij. “Het vak leer je
echt door het te uit te voeren. Daar
stond ik in mijn eerste vijftien jaar wel
iets anders in, moet ik bekennen. Toen
was het nog vaak lang leven de lol en
ging ik vaak uit. Het vak nam ik niet
altijd serieus. Gelukkig is dat al lang
veranderd en ga ik er nu natuurlijk
met de volle honderd procent voor.”

Een andere hobby van Roel zijn doch
ter en zoon. “Mijn zoontje voetbalt
bij SV United in Wanssum en ik train
zijn team ook. Leuk om je kinderen
te supporteren langs de lijn.” Voetbal
is zijn passie, maar op het veld zelf
staat Roel al een tijdje niet meer.
“Ik ben beter met pijltjes gooien”,
vervolgt hij. “Ik speel darts in een
recreatieve competitie. Voorheen
was ik best goed, maar tegenwoor
dig gaat het niet heel goed meer”,
zegt Roel lachend. Zijn vrouw Sandra
heeft de Meerlonaar ontmoet in de
kroeg. “Ze stond achter de bar in een
café in Venray. Eigenlijk kwam van
het één het ander.” Samen met haar
wil Roel zijn grootste wens uitbren
gen: “Gezond blijven en genieten
van het leven. Dat klinkt heel cliché,
maar dat is echt zo. Als je ooit iets
wilt doen, doe het meteen. Morgen
kan het misschien niet meer.”

Eigenlijk kwam van
het één het ander

PSV
In de vrije tijd gaat Roel graag naar
zijn cluppie PSV in Eindhoven. “Ik

Tekst en beeld: Niels van Rens

Met een glimlach goed kauwen!

* Verbouwen
* Zonnepanelen

ELEKTROTECHNIEK

* Industrie
* Utiliteit

MollKunstgebit.nl

* Panelenbouw
Reindonckweg 12, Kronenberg
Tel: 077 - 374 3825 | E-mail: info@sijberssupport.nl

Provinciale mededeling
Ambtshalve besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
T.A.J. Willems America B.V., Hoebertweg 15, 5966 ND America, 2020-207104
Meer informatie op:
www.limburg.nl/bekendmakingen

Bel voor een afspraak 077 35 153 21

IETS TE VIEREN?
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’t Is stil geworden in huis, nu jij er niet meer bent,
in alle eenvoud ben je naar ôzze Va gegaan,
alle mooie herinneringen blijven voorgoed in ons hart.

Ik gaef nit beej
Ik bin ‘ne Zaerumse aezel

Heel dankbaar dat zij zo lang in ons midden heeft mogen zijn
moeten wij nu, toch geheel onverwacht en kort na haar 97e
verjaardag, afscheid nemen van ôs Moe’, ôs Oma, en super Omi

Verdrietig, maar met heel veel
liefde hebben wij afscheid genomen van

Maria van Rens - Thielen
* Melderslo, 18 januari 1924

† Horst, 26 januari 2021

- Piet

Piet Snellen
9 april 1949

Sevenum

25 januari 2021

lieve man van

Theo en Marij
Huberts
Walenbergh
Zijn op 29 januari 2021
50 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
met deze mijlpaal
Frànklin, Karin en Amy.

Mien Snellen - Wijnhoven

weduwe van

Chris van Rens †
Wiel en Mia
Christian en Kim
Mien † en Jac
Rick en Loes
Wendy en Linda
Bart

zorgzame pap, schoonvader en stoere opa van
Kristel, Lily
Ellen en Rob, Stella, Noa
Familie Snellen | Familie Wijnhoven
Sondertseveld 20, 5975 TP Sevenum

Door en Henk
Ingrid en Kemo
Frank †
Roy en Michel

Piet is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen na telefonisch contact met Kristel: 06-42112092.

Ben en Christien
Mieke en Wiel
Johan en Vita

Het is mogelijk om de afscheidsdienst via een livestreamverbinding
te volgen. De link hiervoor kun je aanvragen via een mail aan:
livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Alle achterkleinkinderen

Wij nemen in familiekring afscheid van Piet op vrijdag 29 januari
om 11.30 uur.

Ozze pap, opa, super opa

Piet van Ooijen
oet de Melderse 90 joar!
Proficiat

Goud voor dokter Ted van der Horst en het team van Groene Kruis
Thuiszorg!

Familie Thielen en Familie van Rens
Het Veldje 145, 5961 LD Horst
Ôs Moe is thuis waar gelegenheid is om persoonlijk afscheid
van haar te nemen, graag even hierover contact opnemen met
Door: 06-50887203.
Op zaterdag 30 januari nemen wij in besloten kring afscheid van ôs
Moe en zullen wij haar begeleiden naar haar laatste rustplaats bij
ôzze Va op de r.-k. begraafplaats te Horst.
Een hartelijk woord van dank aan allen die ôs Moe de laatste jaren
met liefdevolle zorg omringd hebben in welke vorm dan ook.

Degenen die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden...
Verdrietig maar dankbaar voor alle mooie herinneringen
hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van

Joke de Wit - Oostveen
echtgenote van

Joop de Wit †
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar.

Het kaarsje is nu gedoofd
het laatste beetje is op
Als moeder sterft
en je vader al langer geleden,
hoop dan dat je hun liefde erft
want kind zijn is nu verleden.
Na een liefdevolle verzorging in “Het Molenveldhuis”
is ons mam, oma en super-oma vredig overleden

Tonie Hermans-Keijsers
*Meterik, 3 april 1931

† Horst, 19 januari 2021

Grashoek José en Harry
Franny, Joep
Rhenen Janet en Eric
Lisa, Niels
America Anton en Debora
Dylan, Doron, Daynah

Neubiberg (Dld)

Horst

Peter en Nena
Igor en Alexandra, Yumalio
Daiga
Ria en Piet
Simone en Nick
Roel
Claudia en Mark

Correspondentieadres: Stuksbeemden 9, 5961 LJ Horst
De crematie van mam heeft maandag 25 januari in besloten
kring plaats gevonden.

60 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd.
Venrayseweg 44
5961 AH Horst

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen.

Welkom lieve

Loek

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers en
vrijwilligers van Zorgcentrum Sevenheym en
Schoutstraat 8b, Sevenum voor de liefdevolle verzorging.

18 januari 2021
Zoon van
Jos en Marij Peeters-Fermont
Broertje van Sef

Jo Hermans †
Leo en Rita
Sandra en Thomas, Giulia, Isabel
Jolanda en Jean-Paul, Timo

Huub en Truus
Joosten-Verboeket

Sevenum, 19 januari 2021
Correspondentieadres:
Gerard Smuldersstraat 97, 5966 NS America

echtgenote van

Sint-Oedenrode

Op 1 februari 2021 zijn ons
pap en mam, opa en oma

Putweg 16, 5966 PS America
Dankbetuiging

Wij danken iedereen die ons gesteund heeft in
deze bijzondere tijd bij het overlijden van mijn
lieve man, ôzze Pap en Opa Trein,

Lei Haegens
Jullie bloemen, kaarten, medeleven en aanwezigheid,
hebben ons goed gedaan.
Tonny Haegens,
kinderen en kleinkinderen

29 januari
je laatste werkdag.
Daarna zeeën van tijd

Jan
geniet
van je welverdiende
pensioen!
Marij-Patrick-Sem-Liv
Marcel
José-Maikel

2801 \ verenigingen
Carnavalsherinneringen
Als het leven is geleefd
en niets meer is wat het ooit was,
dan rest enkel nog berusten
herinneringen koesteren
omarmen wat er was

De Geiten Tienray
De scepter die verdween, de optocht die niet door kon gaan vanwege een sneeuwstorm, maar ook die
ene onvergetelijke prins. Carnaval is bij uitstek een periode van anekdotes en sterke weet-je-nogverhalen. We schoven aan weg bij de stamtafel van de carnavalsverenigingen en tekenden hun
verhalen op. In deze aflevering Michel van Rijswick, oud-vorst, van carnavalsvereniging De Geiten
uit Tienray.

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede
dat hij ons gegeven heeft, hebben wij
afscheid moeten nemen van

Jan Lucassen
Velden, 14 augustus 1936

Sevenum, 19 januari 2021

Voorzien van het H. Sacrament der Zieken
eerder echtgenoot van

Maria Lucassen - Berden †
echtgenoot van

Maria Bussemakers - van den Boom
lieve pap en trotse opa van
Wiel en Amanda
Anouk en Paul
Guus en Roos
Christian
Julian

John en Anouschka
Tom en Sharon
Loes en Wiek

Cariëlla en Johan
Fabian
Michiel

Jolanda en Mark
Niek
Janne
Loeke †
Bregje

Familie Lucassen | Familie Berden
Familie Bussemakers | Familie van den Boom
Helenaveenseweg 10
5975 MS Sevenum
Op maandag 25 januari hebben we afscheid van Jan
genomen in de parochiekerk van de H.H. Fabianus en
Sebastianus te Sevenum en hem te ruste gelegd op het
kerkhof aldaar.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Ted van der Horst en
de medewerkers van Buurtzorg voor de fijne begeleiding en
liefdevolle verzorging.

Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Te koop gevraagd. Vrijstaande
woning in Horst of in de nabije
omgeving. Oud/nieuw/bedrijfswoning
min 1000mtr perceel. Heb geen haast.
Ricktielen@gmail.com. 06-54337000

Kleding veranderen & repareren.
Atelier Helga Verheijen. Meterikseweg
119 5961CV Horst 077-3989139
www.samenzijn-samengroeien.nl
Persoonlijke & Spirituele ontwikkelings
Workshop via online platform.
Nu bij Quasimode kids! De pasdoos!
gebracht en gehaald aan huis! voor info
effe appen! Eef 0636137435

Graag willen wij via deze weg iedereen hartelijk danken voor
alle steunbetuigingen, de mooie woorden en prachtige bloemen,
die wij mochten ontvangen bij het overlijden van

Als je als Michel van Rijswick al
zoveel functies binnen het carna
valsleven hebt vervuld, heb je ook
heel wat hoogtepunten meege
maakt. Michel is bij De Geiten
lid geweest van de raad van 11,
was vorst en is ook prins carnaval
geweest in Tienray. Volgens Michel
is van al deze carnavalsjaren toch
echt één hoogtepunt: “Voor mij
en mijn vrouw was bij uitstek het
hoogtepunt het carnaval van 1999
toen ik als prins Michel den Urste
carnaval in Tienray voor mocht
gaan. Aansluitend werd ik lid van
de raad van elf en in 2004 werd ik
vorst van CV de Geiten. Deze zeer
dankbare taak heb ik acht jaar
lang gehad. Ik heb acht stuk voor
stuk geweldige prinsen mogen
begeleiden, samen met de raad
van elf.”

Voor mij en mijn
vrouw was bij uitstek
het hoogtepunt het
carnaval van 1999
toen ik als prins
Michel den Urste
carnaval in Tienray
voor mocht gaan

Nellie Houwen-Dijckmanns
De erehaag was indrukwekkend, het doet ons goed om te zien dat
mam bij zoveel mensen zo geliefd was.
Ook dank aan de zorggroep voor de goede begeleiding en
verzorging van mam.
Kinderen, klein - en achterkleinkinderen.

Watersnoodramp
Voor Michel is het lastig om een
echt dieptepunt te te noemen
in al die jaren carnavalsplezier.
“Die zijn er eigenlijk niet”, zegt
hij. “Maar als ik er dan toch een
moet noemen dan is dat de car

naval van 1991. Niet vanwege
de prins met zijn lange haren en
mannelijke moustache. Voor mij
is dit de enige carnaval die ik heb
moeten missen vanwege mijn
uitzending naar Turkije tijdens de
Golfoorlog van 1991.” Ook noemt
hij het carnavalsjaar van 1953.
De watersnoodramp die zich vol
trok in de nacht van 31 januari op
1 februari werd er net als dit jaar
geen carnaval gevierd in Tienray.
Online oplossingen zoals een car
navalsquiz waren toen nog niet
voor handen.

Verandering
Carnaval is in Tienray wel ver
anderd door de jaren heen.
Zo hadden de geiten vroeger de
gehuwde bals en was de procla
matie van de jeugdprins op een
doodgewone maandag. Het begon
dan om 20.00 uur en na afloop,
als de jeugd naar huis was, werd
er door de volwassenen nog tot
in de vroege uurtjes doorgevierd.
“De volgende ochtend stond de
meester weer gewoon voor de
klas en de metselaar op de bouw”,
zegt Michel. “De sterke verha
len hierover doen nog de ronde.
Tegenwoordig is het op zaterdag
en beginnen we om 18.00 uur
zodat ook de jongste geitjes aan
wezig kunnen zijn. Dat we daarna
doorvieren tot diep in de nacht is
nog steeds niet veranderd.”
De allermooiste carnavalsherin
nering ligt bij Michel niet bij de
volle glazen bier en feesten tot in
de nachtelijke uurtjes. “Die lig
gen vooral in mijn jeugdjaren”,
vertelt hij. “Als kind kon je nog

echt onbezorgd carnaval vieren.
In het oude parochiehuis, met
muziek van de hofkapel, gewel
dig.” Michel was al snel met
carnaval in aanraking gekomen.
“Als zoon van een kastelein was
ik er vroeg bij en intens betrokken
bij carnaval. En met een moeder
die jaren heeft opgetreden in de
revue, kun je stellen dat carnaval
mij met de paplepel is ingegoten.”

Saamhorigheid
Saamhorigheid is voor Michel het
belangrijkste tijdens carnaval.
“Niet alleen de saamhorigheid
tijdens carnaval, maar in alles.
Dus op alle vlakken: de voorbe
reiding, samenwerking en de
vele vrijwilligers die allemaal een
bijdrage leveren aan de orga
nisatie van de Tienrayse carna
val. Maar ook de gesprekken die
je tijdens deze carnavalsdagen
voert met iedereen. Diepgaand tot
geweldige flauwekul.”

Online
Vanwege het coronavirus ziet car
naval er dit jaar anders uit dan ooit
tevoren. “Inmiddels is bekend dat
we dit jaar een digitale carnaval
hebben met een online Geitenbal,
online jeugddisco en een online
carnavalsquiz. Verder zijn de gei
ten opgeroepen zoveel mogelijk
de vlaggen en ramen te versieren.
Juist als liefhebber van dit feest
moet je het besluit, om carna
val op een lager pitje te vieren
of helemaal niet, accepteren.
Hoe raar het ook klinkt.”
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In herinnering aan

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

Wim van Enckevort

Je was een man van weinig woorden
Herkenbaar voor degene die bij je hoorde
Een man, vader, opa en super-opa waarop je kon bouwen
En wiens woord je kon vertrouwen.

Wee hebbe unne kameroad verloare,
Wim is nit langer onger os,
In gedachte blieft ie d’r altied beej,
BadCo is nit mier wat ut waas.

Op donderdag 21 januari 2021
overleed in de leeftijd van 91 jaar.

Vriendenkluit BadCo:
Thei, Moon, Teng †, Mie, Jan, Marian, Jan, Marly, Hans,
Henk, Nelly, Henk, Kitty, Peter, Miek, Hans, Hennie

echtgenoot van

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor diegenen die bij je hoorden.
Een man, vader en opa op wie je kon bouwen,
op wiens woord je kon vertrouwen.
Zo bescheiden als je hebt geleefd,
zo bescheiden ben je gestorven.
Wij zijn erg verdrietig, maar ook dankbaar dat hij 86 jaar
lang in ons midden heeft mogen zijn en hem verder lijden
bespaard is gebleven. Met pijn in ons hart nemen wij afscheid
van mijn lieve man, mijn zorgzame vader en fijne opa
Grubbenvorst
(077) 366 13 14
info@bobnoten.nl

Jan Steeghs

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

echtgenoot van

Baer Geurtjens
Mia Geurtjens-van Rens
lieve pap, schoonvader, opa en super-opa van
Ellen en Geert
Auke en Douwe, Fien
Maartje en Twan, Saar
Bas
Marc
Familie Geurtjens
Familie van Rens
Correspondentieadres:
Prinses Beatrixstraat 31, 5961 CL Horst
Maandag 25 januari 2021 hebben wij als gezin afscheid
genomen.
Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van Groene Kruis Thuiszorg en Dagbehandeling
Beukenrode - De Zorggroep voor de liefdevolle verzorging
en fijne begeleiding.

Thea Steeghs - Holtermans
Hubert †

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Mien herinneringe zien gegaon
Mien laeve is gedaon
Laot meej now ma
Nár Anny gaon

Michel
Wendy
Van Blitterswijckstraat 9, 5961 ST Horst
Op zaterdag 23 januari hebben wij, gezien de huidige omstandigheden, in besloten kring afscheid van Jan genomen tijdens
een dienst in de aula van het Crematorium te Venlo.
Een hartelijk woord van dank aan allen die Jan in zijn laatste levensfase met zorg omringd hebben, in het bijzonder zijn huisarts
en het team van het Groene Kruis.

In liefde losgelaten ôzze pap en opa

Hay Zanders
Henri Willem
Anny Zanders-Verstraelen †
* 16 juni 1931

Bel dag & nacht
0478-515221
www.briensveld.nl

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

Zelfstandig Optidee Adviseur Peggy
Wismans www.optidee.nl/peggywismans tel: 06-48550730

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl

† 21 januari 2021

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Je leven was zwaar en je wil ijzersterk
Gesloopt van al je krachten
Bleef jij op een betere dag wachten
Met een traan en een lach
Optimistisch tot op de laatste dag

te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
0619076959
Te huur gevraagd: schuur /
kippenstal / bedrijfsruimte van 50
M2 tot 200 M2 met water en electra.
Omgeving Horst Tel. 0652631273

Horst

Jac Vervoort

Correspondentieadres:
Middelijk 4
5961 EL Horst
In verband met het coronavirus hebben wij in kleine kring
afscheid genomen.

echtgenoot van

Jeanne Vervoort-van de Water
9 januari 1951

America

26 januari 2021

Jeanne
Johnny en Saskia
Rob en Cassie
Pip
Joes
Kabroekstraat 13
5966 NW America
Gezien de huidige omstandigheden wordt er in besloten kring
afscheid genomen van Jac, Pap en Opa tijdens de crematiedienst
op 1 februari in het crematorium te Oostrum-Venray.

Dankbetuiging

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele
mooie bloemen, de ontelbare kaarten met daarop vaak
persoonlijke herinneringen en alle overige blijken van steun
en medeleven, die wij mochten ontvangen na het plotselinge
overlijden van mijn man Fon, ôzze pap, opa en super opa

Fon van Dooren
Het is hartverwarmend om te ervaren
dat hij zo gewaardeerd wordt. Dit doet ons goed.
Riet, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

2801 \ winkel & bedrijf
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Toverland noteert 2,85 miljoen euro verlies
door coronacrisis
Attractiepark Toverland in Sevenum heeft flink last van het coronavirus. Het park had in 2020 een daling van 38 procent in het aantal bezoekers
ten opzichte van het jaar ervoor. Het park noteerde ook een nettoverlies van 2,85 miljoen euro.

Binnenkijken bij...

Column

Weldadige
luxe
We presteren onder druk en
houden ontelbare ballen in de
lucht. Waar we anders ons leven
in blokjes verdelen, loopt nu het
ene in het andere over: werk,
privé, huishouden, vrije tijd.
Niets is nog begrensd, alles is
vloeibaar. En zelfs Flynn heeft
een nieuwe status: zomaar
opgewaardeerd van huishond
tot vrijbrief voor avondwandelingen.
Op straat zijn ook overdag gevol
gen van de lockdown zichtbaar.
Met meer aandacht voor huis en
haard wordt er druk verbouwd en
geschilderd. Bij nummer 17 laadt
een jonge moeder bij oma op de
stoep haar auto uit: baby, peuter,
bedje, buggy en tassen vol kinder
spul. De kinderopvang is immers
dicht. Een straat verderop ligt de
basisschool. Hier zijn bijna alle
lokalen hel verlicht. Juf staat net als
anders aan het digibord. Maar op
twee kinderen na is het lokaal LEEG.
Verder is het stil in de wijk. Op de
hoek zitten drie pubers in de woon
kamer. Een van de meiden aan
de eettafel, de ander aan een tot
bureau gebombardeerde sidetable.
Koptelefoon op, intens geconcen
treerd aan het werk. En dan zoon
lief. Hij zit weliswaar onderuitgezakt
op de bank, maar is óók uiterst
geconcentreerd bezig. In gedach
ten maak ik hem een compli
ment. Ik kijk nog even om. En dan
zie ik het kamerbrede scherm.
Hij gamet alsof zijn leven ervan
afhangt. Ik gniffel. Thuisonderwijs…
Thuisonderwijs en thuis onderwijs
verzorgen. Veel collega’s doen het
allebei naast elkaar. Ze geven online
les aan hele klassen leerlingen,
terwijl ze ondertussen hun eigen
kroost op koers houden bij uiteen
lopende schooltaken. Het is niet te
doen. Maar ze doén het! Mijn kin
deren zijn volwassen en de deur uit.
De enige die me tijdens mijn werk
uit de flow haalt, is Postnl, mijn
man die een kop koffie brengt of
Flynn die komt vertellen dat hij er
nu toch echt even uit moet. Ik maak
een diepe buiging voor alle colle
ga’s met die dubbele onderwijstaak.
Respect! Een dagje ouder? Het voelt
in coronatijd ineens als een welda
dige luxe. Het is vrijdag. Kom Flynn,
we doen nog een blokje.

Dorien Stals
Dendron College

Attractiepark Toverland was door de
coronacrisis een lange tijd gesloten
in 2020. “Vanwege het coronavirus
bleven de poorten van Toverland in
2020 op 85 van onze geplande ope
ningsdagen gesloten”, vertelt Jean
Gelissen jr., algemeen directeur.
“Ook merkten we de effecten van
het coronavirus in het uitblijven van

boekingen van scholen en groepen
en werden er bijna geen bedrijfseve
nementen georganiseerd. Daarnaast
annuleerden we onze populaire hal
loweenactiviteiten.”

Financiële gevolgen
De financiële impact van de corona
crisis op Toverland is groot. In 2020

noteerde het attractiepark een net
toverlies van 2.850.000 euro. “Dit is
een ongelofelijke financiële klap”,
geeft Gelissen jr. aan. “Door het
tonen van ondernemerschap en
aanpassingsvermogen hebben we
het verlies echter kunnen beper
ken.” De ontwikkeling van Toverland
op de langere termijn gaat ondanks

de flinke verliezen door. “Op dit
moment wordt er volop gewerkt aan
nieuwe uitbreidingsplannen”, ver
telt Gelissen jr. “De coronacrisis en al
haar gevolgen zijn geen aanleiding
tot het uitstellen van de realisatie
van geplande uitbreidingen. We zien
de toekomst met vertrouwen tege
moet.”

Citaverde
weer
‘superschool’
Het Citaverde College in
Horst heeft van Elsevier
Weekblad voor de derde keer
het predicaat ‘superschool’
gekregen voor vmbo
gemengde/theoretische
leerweg. Daarnaast werd ze
beoordeeld met ‘goed’ voor
de vmbo basis - en kaderberoepsgerichte leerweg.
Elsevier Weekblad vergelijkt
jaarlijks de middelbare scho
len in Nederland op basis van
‘harde’ onderwijsresultaten van
de Inspectie van het Onderwijs.
Daarnaast gaat Citaverde
College, met naast Horst
ook locaties in Roermond,
Nederweert en Heerlen, per 1
augustus 2021 samen verder
met Wellantcollege en Helicon,
onder de naam Yuverta.

Meterik steunt uitbater Kleuskens
massaal met brieven
De uitbaters van café Kleuskens in Meterik hebben er in de vorm van tientallen brieven weer een beetje
energie erbij gekregen. Via een oproepje stuurden de Meterikse inwoners massaal Ger en Irene
Kleuskens brieven waarin ze zeggen dat ze de uitbaters steunen in deze moeilijke tijd. “Wat een prachtige actie”, zeggen de twee. “Om stil van te worden. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn.
Dit is echt hartverwarmend.”

Oh, zit dat zo!

Het recht op een veilige werkplek
Als werknemer heb je recht op een veilige werkplek. Dat heeft te gelden voor werk op de werkvloer, maar de
werkgever dient er ook voor te zorgen dat de thuiswerkplek veilig is. Lukt dat niet en kan de werknemer
daardoor niet werken, dan is de werkgever gehouden het loon van de werknemer door te betalen.

In een zaak die diende bij de
rechtbank Limburg vorderde een
zieke werknemer doorbetaling
van haar loon. De werkgever had
de loondoorbetaling gestaakt,
omdat mevrouw onvoldoende
re-integratie-inspanningen zou
verrichten.

De werknemer in kwestie behoort
tot een Covid-19-risicogroep en wilde
niet als baliemedewerker op kantoor
werken, zolang de werkgever niet
voldoende veiligheidsmaatregelen
trof ter voorkoming van besmetting
met het coronavirus. Ook merkte zij
op dat het overheidsadvies is om
zoveel als mogelijk thuis te werken.
De werkgever daarentegen stelde
dat de vrouw niet thuis kon werken, gelet op haar functie, dat hij
voldoende voorzorgsmaatregelen
had genomen en dat hij een veilige
werkplek bood aan de werknemer.
De werkgever gaf aan dat hij reeds
een spatscherm had geplaatst en
dat regelmatig in schoonmaakwerkzaamheden is voorzien.
De rechtbank ging niet mee in
dat betoog van de werkgever.
Volgens de kantonrechter schermde
het spatscherm de balie slechts

gedeeltelijk af, waren er geen
desinfectiemiddelen en geen afgeschermde looproutes. Daarnaast had
de werkgever te weinig informatie
verstrekt aan de werknemer over de
genomen maatregelen op de werkvloer. Met andere woorden de werkgever had onvoldoende gedaan om
een veilige werkplek te garanderen.
Ten slotte oordeelde de rechtbank
dat de re-integratie-inspanningen
van de werkgever onvoldoende
zijn geweest. De vordering van de
werknemer, tot doorbetaling van het
loon, werd derhalve toegewezen.
Uit deze uitspraak volgt niet alleen
dat de werkgever - op grond van
de Arbowet en de zorgplicht van de
werkgever – moet zorgen voor een
veilige (thuis)werkplek, maar wordt
ook duidelijk dat de werkgever is
gehouden het loon door te betalen
wanneer een (arbeidsongeschikte)

werknemer niet kan werken door
onvoldoende Covid-19 maatregelen.
Heeft u vragen over Covid19 in
verhouding tot uw arbeidsrechtelijke
situatie als werknemer of
werkgever? Neem dan contact op
met mr. drs. Bram Dirkx via
dirkx@putt.nl of 0478 - 55 66 74.

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

Contact en
openingstijden
Moet u iets regelen aan de balie?
Maak dan eerst een afspraak.
Dat kan via de website of bel ons.

Telefoon
077 - 477 9777
Openingstijden gemeentehuis
Maandag: 8.00 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 8.00 tot 17.00 uur
Openingstijden gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
Ochtend: 7.30-12.00 uur
Middag: 12.30-16.00 uur

Meld u aan bij de Berichtenbox

Ontvang de gemeentelijke
belastingaanslagen digitaal
Nederland wordt steeds digitaler. Horst aan de Maas ook. Al 46% van de gemeentelijke belastingaanslagen wordt via de Berichtenbox verzonden. Nog niet aangemeld bij de Berichtenbox van MijnOverheid? Als u zich vóór 1 februari aanmeldt, ontvangt u de eerstvolgende
gemeentelijke belastingaanslag eind februari digitaal.
Maak zelf de keuze

Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en ook uw

U kunt zelf kiezen hoe u uw belastingaanslag

gemeente digitaal kunt ontvangen. Te begin-

Gemeenteraad wordt bijgepraat
over Regionale Energie Strategie en
Veiligheid

ontvangt. Dat kan per brief, maar ook digitaal.

nen met de belastingaanslagen. Registreer uw

Op MijnOverheid.nl kunt u regelen of u een

e-mailadres en u krijgt automatisch een seintje

digitale belastingaanslag wilt ontvangen. Als u

als er nieuwe berichten voor u klaar staan in de

met uw DigiD bent ingelogd op MijnOverheid.nl

Berichtenbox.

slag digitaal of per post ontvangt. Voor ‘post

Ook taxatieverslagen op MijnOverheid

Op dinsdag 2 februari wordt de gemeenteraad

van Gemeente Horst aan de Maas’ kunt u een

Nog een voordeel van MijnOverheid: U kunt

bijgepraat over twee onderwerpen:

vinkje plaatsen of weglaten.

ook de informatie over de WOZ-taxatie van uw

Digitale themabijeenkomst

bepaalt u met een vinkje of u uw belastingaan-

Regionale Energie Strategie en Veiligheid.

pand inzien.
Berichtenbox app

Digitaal

Voortaan is er ook een app beschikbaar voor

Meld u aan

Vanwege de coronamaatregelen is

de Berichtenbox. Met deze app is het nog

Nog niet aangemeld bij de Berichtenbox? Meld
u vóór 1 februari aan via: www.mijnoverheid.nl.

een bijeenkomst in de raadzaal niet

betrokken gemeenteraden, Provinciale

gemakkelijker om post van de overheid op een

mogelijk. De (burger)raadsleden volgen

Staten en het algemeen bestuur van het

mobiele telefoon of tablet te lezen.

via een videoverbinding presentaties

waterschap.

en wisselen met elkaar van gedachten

Berichtenbox

over de verschillende onderwerpen.

Veiligheid

De Berichtenbox is een onderdeel van

Deze themabijeenkomst is openbaar.

Januari 2020 stelde de gemeenteraad het

MijnOverheid. De Berichtenbox is uw per-

Via horstaandemaas.nl en facebook kan

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 vast.

soonlijke brievenbus waarin u post van o.a. de

iedereen meekijken.

Op basis van de Eerste Monitor Integraal
Veiligheidsplan wordt de gemeenteraad

Regionale Energie Strategie

geïnformeerd over de voortgang.

In december 2020 behandelde de
gemeenteraad het proces en de inhoud

Meekijken

van de Regionale Energie Strategie Noord-

Wilt u meekijken? Dat kan via

en Midden-Limburg (RES). Tijdens deze

horstaandemaas.nl. en de facebookpagina

themabijeenkomst bespreekt de raad het

van de gemeenteraad (RaadHadM).

concept RES 1.0. De RES wordt in februari

De themabijeenkomst start op dinsdag

ook informatief besproken in de overige

2 februari om 20.00 uur.

8 februari 2021

Informatieavond reconstructie
Swolgenseweg Tienray
Op maandag 8 februari vindt een informatieavond plaats over de reconstructie van de Swolgenseweg in Tienray. Vanwege de geldende Corona-maatregelen wordt deze gehouden via
een open livestream via YouTube.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van

Reconstructie Swolgenseweg

gen op de Bernadettelaan. Deze werkzaamhe-

Tijdens de avond wordt het ontwerp voor

den worden de komende maanden uitgebreid

de reconstructie van de Swolgenseweg

naar de andere straten in de wijk. De bewoners

toegelicht en besproken. Hierin zijn de

worden via een bewonersbrief op de hoogte

uitkomsten van een enquête onder inwoners

gesteld door WML.

algemene telefoonnummer van de gemeente (077) 477 9777).

uitgebreide omgevingsvergunningen verwijzen wij u naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
Als digitaal inzien niet tot de mogelijkheden behoort, dan kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de papieren versie via de administratie van team Omgeving. Belt u hiervoor met het

van Tienray meegenomen.
Interactieve sessie

America

Horst

Sevenum

Afkoppelen woonwijk

De livestream is te volgen via YouTube. De link

Wouterstraat 42

Americaanseweg 52

Luttelseweg 1

Tevens gaat de gemeente het hemelwater

wordt gedeeld op de gemeentelijke website en

Nieuwe Peeldijk 28

St. Lambertusplein 12

Greenport ongenummerd

afkoppelen in de Bernadettelaan, Pastoor

Facebook-pagina. Tijdens de presentatie kun-

Evertsoord

Zandersweg 15

Horsterweg 64

Dinckelstraat, Ger Wijnhovenstraat, Constant

nen vragen gesteld worden; deze worden live

Driekooienweg 1

Westerholtstraat 22

M 33 (tussen Driekooienweg

Dietzstraat en Johan Hofmanstraat. De

beantwoord. De avond begint om 19.00 uur en

Grubbenvorst

Weltersweide 22 a

en Midden Peelweg)

bijbehorende werkzaamheden worden tijdens

duurt tot ca. 20.00 uur.

Sevenumseweg 2

Deken Creemersstraat 79

Greenport kavel 5C en 5D

Burg. van Kempenstraat 30

Stuksbeemden 64

(Maarten de Vriesstraat ong.)

Heeft u vragen?

Venloseweg 16

Meterik

Swolgen

Vervangen waterleiding

Dan kunt u contact opnemen met de

Hegelsom

Reindonkerweg 11

Gun 13

Inmiddels is Waterleidingmaatschappij Limburg

gemeente via 077-477 9777 of

Langstraat 34

Roothweg 14a

Donkerhoek 4

begonnen met het vervangen van oude leidin-

gemeente@horstaandemaas.nl

de avond toegelicht.
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Corona en regels verlopen
rijbewijs
Een verlopen rijbewijs kunt u bij de gemeente verlengen. De loketten zijn open. Ook
kunt u met een verlopen rijbewijs mogelijk nog een tijdje autorijden. Dit hangt bijvoorbeeld af van de datum waarop uw rijbewijs verliep.
Rijden met rijbewijs dat voor

• Heeft u een niet-EU-rijbewijs waarvan de

1 december verloopt

omwisseltermijn van 185 dagen verloopt

Verliep het rijbewijs tussen 1 februari

in de periode vanaf 15 december 2020

2020 en 1 december 2020? Dan geldt het

en 19 augustus 2021? Dan mag u door-

volgende:

rijden met het niet-EU-rijbewijs tot en met

• U mag nog 9 maanden met uw rijbewijs
rijden na de dag waarop het verliep.
• U mag in deze periode ook in andere

1 oktober 2021. Het rijbewijs moet dan
nog geldig geweest zijn op 14 december
2020.

landen van de Europese Unie (EU) met
uw rijbewijs rijden.
• U bent in deze periode verzekerd.

Beroepschauffeur met verlopen
rijbewijs met code 95
Voor beroepschauffeurs met een C- of

Gezocht: Gastgezin
Ja! Dit is ook iets voor jou. Althans, dat kan, want iedereen kan een steun zijn voor
een ander.

Rijden met rijbewijs dat op

D-rijbewijs met code 95 geldt het volgende:

of na 1 december 2020 verliep

• Uw rijbewijs met code 95 verliep tussen

Verliep het rijbewijs op of na 1 december

1 februari 2020 en 1 december 2020:

2020? Dan geldt het volgende:

het rijbewijs is na de verloopdatum nog 9

• U mag nog tot 1 maart 2021 blijven rijden.
• U mag in deze periode alleen in
Nederland rijden.
• U bent in die periode verzekerd.

maanden geldig.
• Uw rijbewijs met code 95 verliep na 30
november 2020: binnen Nederland geldt
er vanaf 1 december 2020 tot 1 maart
2021 een coulanceregeling.

Een kind dat extra zorg en

Mogen deze ouders op je steun rekenen?

Goedkeuring van een arts nodig voor

ondersteuning nodig heeft, vraagt van

Jij kunt deze ouders de mogelijkheid te

verlening rijbewijs

zonder nascholing gekregen: uw code 95

zijn/haar ouders vaak net iets meer.

bieden om zo nu en dan een momentje voor

Heeft u goedkeuring nodig van een arts

was geldig tot 1 december 2020.

Deze ouders kunnen de zorg niet altijd

zichzelf te pakken. Zodat zij de zorg voor

voor de verlenging van uw rijbewijs?

uit handen geven aan iemand uit de

hun kind beter aan kunnen. Fijn voor de

Keuringsartsen mogen keuringen uitvoeren.

Geen beroepschauffeur, wel code 95

omgeving, omdat niet iedereen de juiste

ouders, en voor het kind!

Neem contact op met een keuringsarts.

Voor niet-beroepschauffeurs geldt het

zorg en aandacht richting het kind kan

Meld je aan via www.steundoorjou.nl

bieden. Ook voor deze ouders is het

Steun door jou is een samenwerking van

Rijden met een rijbewijs van buiten de EU

en heeft u een code 95 op het rijbewijs?

belangrijk dat ze soms even op adem

PSW, 's Heeren Loo, Gemeente Bergen,

Voor niet-EU-rijbewijzen geldt het volgende:

Is uw rijbewijs nog geldig? Dan hoeft u dit

kunnen komen, om vervolgens weer

Gemeente Peel en Maas, Gemeente

• U mag met een niet-EU-rijbewijs 185

rijbewijs niet te vervangen als uw code 95

door te kunnen.

Gennep en Gemeente Horst aan de Maas.

• U heeft vanwege uw leeftijd de code 95

volgende: Bent u voor 1 juli 1955 geboren

dagen in Nederland rijden.

voor 1 januari 2021 verloopt.

Geen hondenpoep op
de stoep!
De laatste tijd krijgen we veel meldingen van overlast van hondenpoep. In Horst aan
de Maas hoeven hondeneigenaren geen hondenbelasting te betalen. We verwachten
wel dat ze zelf de hondenpoep op straat opruimen. Daarvoor hebben we diverse
hondentoiletten en prullenbakken staan.
Geen hondentoilet in de buurt? De

putten langs de stoep. Die raken hierdoor

hondenpoep mag ook (met zakje) in de

verstopt en dat kan leiden tot wateroverlast.

restafvalzak. Laat geen hondenpoepzakjes

Bedankt voor uw medewerking!

achter in de tuinkorf; die kunnen namelijk
niet verwerkt worden tot compost. Als er

Wilt u meer weten over afvalscheiding?

veel poep of plastic in de tuinkorf zit, kan het

Raadpleeg het uitgebreide Afval ABC via

zijn dat de inzamelaar die niet leegmaakt.

www.horstaandemaas.nl of

Hondenpoepzakjes horen ook niet in de

www.afvalkalenderhorstaandemaas.nl.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

Dat is een felicitatie waard!
Afgelopen week vierde mevrouw Mia Hermans-Nellen in Tienray haar 100e verjaardag.
Mevrouw Hermans heeft jarenlang in Horst in de Deken Creemersstraat gewoond.
Tijdens het felicitatiebezoek van burgemeester Palmen werden vele herinneringen
opgehaald, o.a. over het bekende café Nellen Grad, net over het spoor richting Sevenum.
Het echtpaar Huub en Truus Joosten-Verboeket in Horst vierde hun 60-jarig huwelijk.
Burgemeester Palmen bezocht de jubilarissen persoonlijk om hen te feliciteren met dit
heugelijke feit.

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 97 77
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Natuurbeheer Ooijen-Wanssum

Welke bestuurslaag bedenkt dat het interessant zou kunnen zijn om grond aan te kopen in het gebied
Ooijen-Wanssum? Onlangs werden de raad via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over een bestuurlijke afstemming tussen de provincie en de gemeenten Venray en Horst aan de Maas.
Dit betrof de mogelijke aankoop
van gronden in het gebied OoijenWanssum door de beide gemeen
ten. Dit om te zorgen dat daar waar
mogelijk lokale agrarische bedrij
ven deze gronden kunnen beheren.
Op zich geen slechte gedachten.
Agrarische bedrijven verrichten opval
lend vaak beheertaken in natuur

gebieden. Deze bedrijven doen het
relatief goed en hebben daarom vol
gens onderzoekers van Alterra toe
komstperspectief. De onderzoekers
zien mogelijkheden voor boeren om
via innovaties hun rol voor de biodi
versiteit te versterken. Het grootste
pluspunt blijkt het maatwerk door
de boeren. Door hun nabijheid en

VVD Horst aan de Maas

alertheid op gunstige weersomstan
digheden kunnen ze per perceel het
beste beheer en de beste timing kie
zen. Natuurbeheerders hebben goud
in handen als ze samenwerken met
gemotiveerde boeren. Het beheer
wint aan kracht als agrarische onder
nemers de natuur weten te integreren
in hun bedrijfsvoering. Blijft echter

de vraag waarom de gemeenten
in overleg gaan met de provincie.
Het grootschalig beheer kan toch ook
prima door Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer? Zij hebben immers
veel ervaring met het beheer van
grote terreinen en het inschakelen van
lokale agrariërs. Welke bestuurslaag
bedenkt dit dan? Niet de gemeen
teraden. Hiervoor is immers geen
opdracht verstrekt aan de colle
ges. Of spelen er andere belangen?
Wethouder Loonen van de gemeente

Venray wist onlangs in het nieuws te
komen door persoonlijk aankoop van
natuurgronden. De raad van Venray
eist nu een onderzoek. Wij willen
deze kant niet op. Geen schimmige
deals maar eerlijke en transparante
contracten. Niet door als gemeente
grond aan te kopen en via constructies
agrariërs dit te laten beheren. Laat dit
over aan de grote natuurbeheerders
die hier veel ervaring mee hebben.
Jan Wijnen

De massa als volger en niet als zelfdenkend wezen

Iets vinden is één. Dit met argumenten onderbouwen is twee. Hier vervolgens voor uitkomen is drie. Deze driestap is helaas niet voor iedereen een gegeven. Het debat raakt hierdoor ontspoord.
Godzijdank heeft eenieder in
Nederland de vrijheid van menings
uiting. Dit is dan ook beschreven in
artikel 7 van de Grondwet. Vooral
in de tijd waarin we nu leven is het
van groot belang om je stem te laten
horen.
Veel hedendaagse politieke onder
werpen, zowel lokaal als nationaal,

hebben een enorme invloed op het
leven van de burger. Gelukkig vindt
men hier ook wat van. Niet alles
wordt zonder slag of stoot als waar
heid aangenomen, dat is ook een
goed signaal en houdt de scherpte
in het debat. Wel is in mijn ogen
de nuance zoek en zorgen enkele
zogenoemde roeptoeters - geborgen

onder een paraplu van onwetendheid
- voor polarisatie.
Zeer belangrijke onderwerpen
(vooral op nationaal en mondiaal
niveau) raken op die manier onder
gedompeld en de uiteindelijke bood
schap daarvan is zoek. Mijns inziens
komt dit doordat té veel ‘roeptoe
ters’ publiekelijk een podium krij
gen. Het debat raakt op die manier
geïnfecteerd en waar het om gaat
verwatert.
Met elkaar op een deugdelijke

manier in gesprek blijven, ook al ben
je het niet met elkaar eens, draagt
wél bij aan de uiteindelijke bood
schap. Je hoeft het immers niet met
elkaar eens te zijn, als je elkaars
standpunten maar begrijpt en dat
bovenal respecteert. Gewoon. Doen.

Luc Cuijpers

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.

Te huur gevraagd:

GRASLAND
EN/OF

GROND
WAAR GRAS INGEZAAID
KAN WORDEN
tel.nr. 06 - 18 11 64 80

OPEN
avond

check de
website

1 t/m 5
februari
boeiboorden / platte daken
terrasoverkappingen / lood- en zinkwerk
Voor informatie, een vrijblijvende offerte of een gratis dakinspectie:
dakwerkenlimburg.nl
06 38 64 67 61 / INFO@DAKWERKENLIMBURG.NL

Alleen op aanmelding

www.roc-teraa.nl
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Avondklok in Horst aan de Maas

Ons land heeft een avondklok sinds zaterdag 23 januari. Een hele strenge maatregel die op de ene groep
veel meer impact heeft dan op de andere. Als je de straat op moet voor je werk, je hond uit moet laten of
dringend hulp nodig hebt dan kun je dat nog steeds gewoon doen. Je moet dan wel een formulier laten zien,
waaruit die noodzaak blijkt.
Het doet mij goed dat er in Horst aan
de Maas geen grote ongeregeldhe
den zijn zoals in Venlo, Roermond
en Stein. Waar winkels worden
geplunderd, auto’s in brand worden
gestoken, Covid-testlocaties worden

vernield en winkels worden geplun
derd. Daar bereik je namelijk hele
maal niets mee. De kroegbaas kan
nooit meer open als zijn zaak wordt
vernield en dat geldt ook voor je
favoriete sportkledingwinkel en ga

CDA Horst aan de Maas

zo maar door. Ook de SP ziet de nood
in de samenleving: de jongeren die
gedwongen aan huis gekluisterd zijn,
leerlingen die vierkante ogen krij
gen van het scherm waar ze de hele
dag naar zitten te turen en ouders

2017 de stedenbouwkundige visie
werd vastgesteld kon ProRail vooruit
met het project geluidsschermen
langs dit spoorlijn traject. Zeker als
wethouder Beurskens het project
naar voor weet te halen als er
met de pilot: pv panelen op

D66+Groen Links Horst aan de Maas

geluidschermen kan worden
meegedaan. Maar dan wordt het
project gepresenteerd… 3 meter
hoge betonnen geluidschermen
en pv panelen die er nog bijna
50 centimeter bovenuit steken en
dat aan beide zijden van het spoor.

Sonja van Giersbergen

sche bebouwing, zogenoemde VAB’s.
Deze VAB’s zijn soms plaatsen waar
ondermijnende criminaliteit plaats
vindt. In ons land ziet men op een
aantal plaatsen waar het zogenoemde
DUO wonen wordt geïntroduceerd.
Men splitst de woning dan, waar

Essentie Horst aan de Maas

door er van een woning twee of
meer woningen worden gemaakt.
Voordeel voor de (deels) verkopende
partij is dat de waarde, die vaak in
de stenen zit, in contant geld wordt
omgezet, en dat de niet gebruikte
ruimte een nieuwe bestemming

Wat is nu het belang van de over
name? Al jaren speelt er bij de inwo
ners van Meerlo en Tienray ergernis
over het vele (vracht)verkeer dat
door beide dorpen rijdt. Daarnaast
wordt er op deze weg veelvuldig te
hard gereden. Om hier maatregelen
te treffen, is eigenaarschap nodig. En

Pro Sea�ng® is een moderne
no-nonsense onderneming
gespecialiseerd in zitcomfort
en produceert een compleet
assor�ment rolstoel zit- en
rugsystemen en kussens voor
medische behandelstoelen.
Binnen ons groeiende bedrijf
bestaat een mooie balans tussen
vakmanschap en automa�sering.
Kijk voor de volledige vacatures
op www.prosea�ng.nl/vacatures

college nogmaals heel dringend op
willen roepen alles in het werk te
stellen hier toch op korte termijn
met duidelijkheid te komen en
een helder tijdstraject te schetsen
zodoende dat duidelijk is wat men
kan verwachten.

Frenk Peeters
Raadslid

krijgt. Voor de kopers ontstaan meer
mogelijkheden om ergens te gaan
wonen, in binnen- en buitengebied.
Initiatieven in ons land zijn erg suc
cesvol. D66+GroenLinks wil hebben
dat het college gaat onderzoeken of
er in onze gemeente belemmeringen
zijn voor DUO Wonen, en dat deze dan
weg genomen worden. Daarnaast wil
len wij dat de gemeente samen met

alle partners actief op zoek gaat naar
de mogelijkheden voor DUO Wonen
en een aanjagende rol vervult.
Samen voor meer woningen en het
oplossen van gedeeltelijk vrijstaande
woningen, daar willen we werk van
maken.

Thijs Lenssen

De N554: provincie heeft cruciale rol

Het College van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten om de
N554 niet over te nemen van de provincie. Voor de goede orde: de N554
is de provinciale weg die Meerlo en Tienray kruist.

Vacatures

Gaat ProRail een Chinese muur
door America bouwen? Er was toch
afgesproken dat er 1 meter hoog
beton met 2 meter doorzichtig
scherm erop aan de noordzijde zou
komen en 1 meter hoog beton aan
de zuidzijde? Inmiddels is er met
ProRail gesproken en lijkt het erop
dat het moeilijk is het plan aan te
passen zonder opnieuw het hele
traject te doorlopen. We zouden het

DUO wonen als oplossing voor woningtekort?

Zou DUO wonen een deeloplossing kunnen zijn voor het woningtekort in onze gemeente? Dit vraagt om een
nadere uitleg.
In onze gemeente hebben we te
maken met een groot woningtekort,
aan vrijwel alle soorten woningen.
Daarnaast hebben we binnen en
buiten de bebouwde kom te maken
met mensen die nu te groot wonen,
bijvoorbeeld in vrijkomende agrari

We moeten samen door deze periode
heen. Om straks ook samen de boel
weer op te bouwen. Op een eerlijke,
sociale en gelijkwaardige manier.
Voor nu moeten we onze menselijke
waardigheid laten zien en discipline
tonen. Voor je medemens, groot of
klein, arm of rijk. We zijn nu allemaal
gelijk.

Kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng kedeng

In 1866 was de spoorlijn tussen Venlo en Helmond gereed en groeide het aantal inwoners van America
gestaag van zeven gezinnen in 1850 tot meer dan achthonderd gezinnen heden ten dagen. Zo groeide ook
het aantal treinen van enkele per dag tot meer dan 1.000 treinen per week op dit moment.
Geluidsoverlast, trillingen en
fijnstof zijn enorm toegenomen.
Gemiddeld komt er iedere 10
minuten een trein voorbij. De helft
zijn goederentreinen waarvan, sinds
1 januari, 20 goederentreinen 740
meter lang mogen zijn. Toen in

die werk en lesgeven aan hun jeugd
moeten combineren. Maar we zien
ook een zorg die bijna door de hoe
ven gaat, ambulances die vreselijk
zieke mensen vervoeren en soms
voor een vol ziekenhuis om moeten
draaien op zoek naar een vrije plek in
een plaats verder weg, en de politie
en ME die wel in oorlog lijken met
relschoppers. Dat moeten we toch
niet willen in onze samenleving.

laat nu net de provincie eigenaar zijn.
Waarom neemt het college de weg
niet over? De onderhandelingen over
de overname zijn, helaas, stukgelo
pen. De reden: financiën. De pro
vincie vraagt eenvoudigweg een te
hoog bedrag. Daarnaast zitten er
financiële risico’s aan de overname:

de weg heeft achterstallig onderhoud
en bij overname komt een upgrade
voor kosten van de gemeente.
Wat kunnen we als Essentie doen?
Als Essentie maken we ons sterk op
het dossier mobiliteit. We komen
op voor onze inwoners in Meerlo en
Tienray. Daartoe hebben we contact
gezocht met leden van de Provinciale
Staten. Op deze manier komt het ook
op de agenda van de provinciale poli
tiek. Resultaat: het staat ondertussen

op de agenda. Er zijn door statenle
den vragen gesteld aan de gedepu
teerde. Wij houden dit scherp in de
gaten. De oplossing is niet simpel,
maar we blijven ons inzetten voor dit
dossier. De provincie speelt daarin
een cruciale rol.

Kay Thijssen

Door aanhoudende groei zoeken wij nieuwe collega’s die bij ons team passen:

- CNC OPERATOR HOUTWERKPLAATS (BIESSE)
- CNC OPERATOR SNIJDERIJ (LECTRA)
- (ERVAREN) STOFFEERDER
- PRODUCTIEMEDEWERKER STOFFEERDERIJ
Wat wij doen:
We werken order-gestuurd volgens orderbonnen
We werken samen aan kwaliteit en leverperformance
Onze werk�jden zijn van 08:00 uur tot 17:00 uur
Voor alle func�es vragen wij:
Bij voorkeur 40 uur per week beschikbaar
Aanpakker met twee rechter handen
Secuur en eﬃciënt
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschri�
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Oprechte zorg voor de stankoverlast van Willems of politiek spel?
In de themavergadering van de raad van dinsdag 19 januari werden de zienswijzen op de omgevingsvergunning aan de orde gesteld. Hoe dat in de politiek werkt, werd hier duidelijk. Het raadslid uit America gaf
aan dat het bedrijf voorop loopt in de ontwikkelingen. Dat klinkt mooi.
Zijn fractie was bij dit bedrijf (de
meeste partijen waren daar niet
welkom) op bezoek geweest en
hadden dit met eigen ogen kunnen
zien. Ook hadden ze met de onder
nemer gesproken over zijn overtre
dingen. Ook vond dit raadslid dat
het bedrijf op die plek niet thuis
hoorde. Verwijten had zijn partij
over het feit dat door de wethou

ders klachten werden doorverwe
zen naar de provincie en zelf geen
actie ondernamen. Precies dat
gene wat wethouder Tegels ook
op de bijeenkomst in America had
gezegd, namelijk dat de provincie
het bevoegd gezag was. En, vond
het raadslid, dat de gemeente de
raad toch behoorlijk op de hoogte
moest houden over de stankoverlast

en klachten die er bij de omwonen
den leefden. Daar snap ik als omwo
nende niets meer van. Als het lot
van de omwonenden je wat waard
is, dan neem je na je bezoek aan de
ondernemer, met zichtbare milieu
technische gebreken, toch contact
op met gemeente en provincie om
te laten handhaven? Die steun heb
ben we nooit gevoeld. Toen kon u

ons helpen. En voor een idee van
de klachten hoeft u toch niet naar
de gemeente? Als burgervertegen
woordiger kunt u toch eens langs
gaan bij de omwonenden, zoals u
wel hebt gedaan bij de onderne
mer? Is het verwijt aan het college
niet van het gehalte, de pot ver
wijt de ketel? Of is het een politiek
interessant moment om te scoren.
Echte zorg zou blijken als u zich nu
ook zou richten op de overlast voor
de omwonenden bij Ashorst, voor
de overlast van NGB en anderen aan

de Witveldweg, of de overlast rond
Meerlo, waar u via hogere stank
grenzen niet de burgers maar de
varkensbedrijven hebt geholpen.
Ook aanbevelingen voor sterkere
zienswijzen hadden kunnen hel
pen, maar die bleven achterwege.
Met spelletjes spelen helpt u ons
niet. Wel met echte zorg voor de
mensen.

gemeenten veel geld kost. Er wordt
opgeroepen toch vooral bij BsGW
bezwaar te maken. Kennelijk is er
nog steeds niets veranderd bij BsGW.
Naar mijn mening is BsGW ondeskun
dig en gedraagt zich als een agres
sief incassobureau, die koste wat
kost zijn gelijk wil halen en daarbij
valse insinuaties en beschuldigin
gen niet schuwt, zodoende veel
bezwaarschriften aan zijn broek
krijgt. De voorgerekende besparin
gen worden teniet gedaan door de
hoge proceskosten, waarbij de schul

den van de BsGW uiteindelijk door
de aangesloten gemeenten betaald
moet worden.
Ik zou de heer Achten en ook de
gemeenten Horst en Venray, advise
ren cijfers op te vragen van het aan
tal bezwaren en de daarmee gepaard
gaande proceskosten in de afgelopen
jaren, en de ervaringen pijlen bij de
reeds aangesloten gemeenten, en de
Waarderingskamer.

ver als belangrijke partij. Ook daarbij
was woon- en leefmilieu voor hem
niet van belang. En nu zet het bedrijf
zelf met de uitspraken in de krant
de wethouder niet alleen voor schut,
maar blijkt hij ook de raad onvolledig
en met onwaarheden voor de gek te
hebben gehouden. Een onderwerp
dat de moeite van een diepgaand
onderzoek waard zou zijn.
Welke conclusies zou een zichzelf res
pecterende raad daar nu aan moeten

verbinden? Is het nu nog niet dui
delijk genoeg hoe deze wethouder
meent met macht te kunnen bestu
ren in plaats van overleg? En als de
raad steeds spreekt over een goede
dialoog, past deze wethouder daar
dan nog in?

Peter Janssen,
Hofweg America

Ingezonden brief

Reactie op de heer Achten en besparing BsGW
Sinds 2016 zijn wij verhuisd van Bergen naar Horst, we waren superblij verlost te zijn van de BsGW voor
het vaststellen van de WOZ. Ik heb een 4 centimeter dik dossier met bezwaarschriften aan BsGW,
en correspondentie met gemeente Bergen en Waarderingskamer.
Jaar na jaar werden er vergelijkin
gen met andere verkeerde objecten
(huizen) gemaakt, die nergens op
sloegen, terwijl in onze straat veertig
identieke huizen stonden.
We werden beschuldigd van het ver
zwijgen van veranderingen en ver
beteringen aan onze woning, terwijl
men niet de moeite wilde nemen om
echt te komen kijken. We mochten

ook geen direct contact meer hebben
met BsGW, omdat wij geen relatie
waren van BsGW. De gemeente was
hun klant. Zo werden we monddood
gemaakt.
Na contact met de verantwoordelijk
wethouder en de toezichthouder ‘de
Waarderingskamer’, kwam er uit
eindelijk een soort van excuus brief
en werd mijn aanslag aangepast.

Wij waren kennelijk niet de enige
die een te hoge aanslag kregen, in
de excuusbrief wordt gesproken over
een incorrecte WOZ in Bergen van
810 bezwaren, waarvan 600 te hoog
waren.
Recentelijk heeft de BsGW in de
media geklaagd over de bewoners
die externe bureaus hun bezwaar
laten behandelen en dat dit de

Ed Robles
Kapelstraat Broekhuizenvorst

Ingezonden brief

Californië het Waterloo voor wethouder Tegels?
Het groentesnijbedrijf moest volgens wethouder Tegels per se in Californië geplaatst worden. Door de
buurt was er veel protest, de politiek zorgde dat er verbeteringen in de plannen werden aangebracht. Er
vond veel overleg plaats, waarbij regelmatig de wethouder niet, maar gedeputeerden en staatssecretaris
wel waren betrokken.
Misschien was er zonder de wet
houder meer kans op goed overleg.
De raad ging uiteindelijk schoorvoe
tend akkoord met de aanpassing van
het bestemmingsplan omdat de wet
houder volhield dat er geen ander
alternatief was. Greenport kon niet

volgens de wethouder.
En dan komt enige tijd later het
bericht in de krant. Het bedrijf gaat
zich op Greenport vestigen. Dat was
een van de alternatieven die het
bedrijf al steeds overwogen had, met
een lichte voorkeur voor Californië.

Dan is intussen wel de vraag in hoe
verre deze wethouder te vertrouwen
is als hij een uitspraak doet. Met de
geurverordening telden woon- en
leefmilieu voor deze wethouder al
niet mee. Bij Californië kende hij ook
alleen het bedrijf en diens raadge

Geert Ambrosius,
St Jansstraat Meterik

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

OPRUIMINGSFINALE
WINTERCOLLECTIE !
2e stuk nu voor € 1,00
Wij brengen het bij u thuis.
Zo werkt het:
1. Bel naar 077 398 56 51 en geef door waar u interesse in hebt.
2. Wij maken een mooie selectie voor u, waaruit u een keuze kunt
maken en die we thuis aan de deur bezorgen
3. Heeft u een keuze gemaakt? Bel en we komen weer langs.
Beltijden: Maandag 13.30-17.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 10.00-17.00 uur

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

Online Open Huis
donderdag 4 februari
16.30 uur - 20.30 uur
Maak tijdens de
online Meet & Greet
kennis met het
Dendron College!
We zien je graag op
www.dendron.nl

Dendron College
Gebr. van Doornelaan 124
5961 BE Horst
077- 397 08 80
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Minimaal bezoek is een
groter probleem dan de avondklok
Al bijna een week gaat Nederland na 21.00 uur de avondklok in. Een drastische maatregel om het coronavirus in te dammen. Tijdens de persconferentie van Mark Rutte op woensdag 20 januari werd medegedeeld dat Nederlanders maximaal één persoon mogen ontvangen per dag.
Voorop gesteld is dat beide maatregelen
niet mals zijn. Een stukje vrijheid wordt van
ons afgenomen, maar daarvoor krijgt men
in de lange termijn meer zekerheid over de
gezondheid voor terug. I&O Research deed
een onderzoek in opdracht van de NOS wat nu
voor Nederlanders een groter probleem was:
de avondklok of het minimaal bezoek. Uit het
onderzoek bleek dat onze inwoners het minimale
bezoek moeilijker vonden. Wel vond een groot

gedeelte van de stemmers dat deze maatregelen
noodzakelijk zijn om het coronavirus terug te
dringen. Zo’n avondklok heeft voor veel mensen niet
zo veel impact. De meesten zijn toch na 21.00 uur
thuis en hoeven niet op pad. Aan de andere kant
is het voor veel jongeren wel een struikelblok. Zij
willen graag naar een vriend of vriendin een drankje
doen en dat kan nu niet meer.
Het minimaal bezoek geldt de hele dag, dus dat
zou meer impact moeten hebben op Nederland.

Denk hierbij aan het bezoeken van oma’s en opa’s.
Het is nu voor kleinkinderen extra lastig om hun opa
of oma in deze tijd te zien. Ze zijn vaak afhankelijk
van het vervoer van de ouders. Hoe je het went of
keert, de maatregelen raken ons allemaal.

Minimaal bezoek is een groter probleem dan de
avondklok. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Lagere geluidsschermen mogen niet ten koste gaan van
gemeentelijk budget
ProRail heeft plannen om geluidsschermen van 3 meter hoog langs het spoor in America te plaatsen. Hiermee moet de geluidsoverlast die het
spoor veroorzaakt onder de 65 decibel komen. Het probleem zit echter bij de schatkist, want bij het bouwen van deze schermen komen flinke
kosten bij kijken.
De gemeente Horst aan de Maas zal hier een
flink deel voor moeten bijdragen. De stelling
van vorige week was: lagere geluidsschermen
mogen niet ten koste gaan van gemeentelijk
budget. De meeste stemmers op onze poll waren
het hiermee eens. Het zit namelijk zo dat ProRail
betaalt voor de schermen, maar lagere schermen

of andere maatregelen komen voor rekening van
de gemeente. En dat geld is er niet, zegt wethouder
Eric Beurskens. Mathijs McHerremans reageert via
Facebook dat mensen gewoon aan de treinen moe
ten wennen. “Als je ergens aan went is het wel een
trein die voorbij rijdt. Na een paar maanden vraag je
je soms zelfs af of de trein die dag wel heeft gere

den.” Voor hem is het dus geen probleem als er
niets wordt gedaan. Toch is een groep Americanen
het hier niet mee eens. De vraag is of de gemeente
moet investeren in lagere geluidschermen en hier
mee de schatkist aantast, of America tevreden moet
zijn met wat ProRail nu aanbiedt.

Ingezonden brief

Gaan we leven op water en brood?
Vroeger was je in de gevangenis veroordeeld tot het leven op water en brood. In de huidige coronacrises
voelen we ons ook opgesloten en een avondklok doet veel mensen herinneren aan de oorlog.
Wat gebeurt er toch in de wereld?
Alles moet door de markt bepaald
worden. Maar wie lossen dan die
onrusten en rellen op? En het tekort
aan ziekenhuisbedden? Dan moet
daar ineens de overheid voor gaan
zorgen. Waar blijft die heilige markt
werking? Inderdaad. Dat werkt voor
geen meter. Die markt lijkt alleen
ingevoerd om de burger een rad voor
ogen te draaien.
In de VS regeerde een president die
naast de vrijemarktwerking ook nog
eens veel regels aan zijn laars lapte.

Hij trad vrijwel op als een dictator
die over zijn inwoners regeerde.
Wat hij vertelt is waar en zijn aan
hangers volgen. Totdat er op een
haar na een burgeroorlog uitbreekt.
Gelukkig bleef de democratie over
eind en kwam het niet zo ver als in
Taiwan waar China de scepter gaat
zwaaien. In China en zeker in een
land als Syrië, waar zelfs één leider
de touwtjes in handen heeft, moet
je als burger niet je hoofd boven het
maaiveld uitsteken, dat heeft opslui
ting of je dood tot gevolg.

In veel landen gaat het diezelfde
kant op. Journalistiek en informa
tieverstrekking worden eenzijdig.
Vooral commerciële partijen wor
den bediend en regeringen bepalen
met hen hoe en waarover mensen
worden geïnformeerd. Ambtenaren
informeren ministers onvolledig en
ministers geven de volksvertegen
woordigers slechts een deel van die
informatie, enzovoort. Zelfs in tijden
van corona lijkt de commercie nog
steeds te regeren.
Gevolg is dat een groot deel van ons

inkomen uitgegeven moet worden
aan onze woning in de vorm van
huur of hypotheek, verzekeringen
van huis, auto, haard en gezond
heid, energiemaatschappijen en
kabelgiganten. Als die marktwerking
zo doorgaat, moeten we straks, als
we niet opletten, leven op water en
brood.
Laat uw hoofd niet op hol brengen
door de commercie. U bepaalt zelf
of u lokaal of anoniem koopt. En bij
de komende verkiezingen kunt u het
verschil gaan maken.
André Vollenberg
Grubbenvorst

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

BEKRO Horst
Installatietechniek

Te huur opslagruimte: In Melderslo,
84m2 (6x14m), hoogte 4m,
toegangsdeur 1,4x2,3m(bxh), vorstvrij.
Voor meer info, bel 0612847592.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
gaderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37. Ook zat.
open 08-17u.

www.bekro.nl

Verwarming
■

■ CV-ketels ■
vervanging en onderhoud ■

Noordsingel 35 Horst ■ T 077 398 18 27

Thuiswerkplek nodig? Ga dan naar
Hagro Kantoormeubelen voor al uw
nieuw en gebruikt kantoormeubilair.
Tel. 077 398 80 37.
Gezocht: Schoonmaakster voor 4 uur
per week in Lottum. s.verheggen@
hotmail.com of 077 398 11 91.

Marieke ment...

Column

Elvis
“Wie had gedacht dat jij ooit zou
winnen?” merkte Astrid
Kersseboom op toen ze
Rob Kemps de trofee over
handigde nadat hij dit jaar de
winnaar bleek van de kennisquiz De Slimste Mens.
Voor wie hem niet kent:
Rob is zanger van de feestband
Snollebollekes, afkomstig uit het
Brabantse Best. Dezelfde avond
beweerde Ali B bij The Voice
of Holland dat André Rieu voor
Limburgers hun Elvis Presley is.
Afgezien van het feit dat de violist
met het Hans Klok-kapsel in een
kasteel woont, is er volgens mij
toch niemand in Limburg die Rieu
durft te vergelijken met The King.
‘Ja hoor’, dacht ik dan ook toen
ik dit las. Het is weer zover.
Dat eeuwenoude vooroordeel
over Limburgers en Brabanders
stak weer eens de kop op.
Iedereen die met zachte ‘g’ praat
is onnozel en onder de rivieren
lopen ze jaren achter en hebben
ze geen muzieksmaak. We praten
raar, doen één keer per jaar
raar als we ons verkleden in
rare pakjes en meezingen met
rare muziek en wie zijn die rare
mensen in de Rijdende Rechter?
Juist. Limburgers drinken veel
te veel bier en Brabanders eten
alleen maar worstenbroodjes.
Alles wat in Holland woont is
normaal en des te verder je naar
het Zuiden afzakt, des te gekker
het wordt. Je zou je bijna in het
buitenland wanen. Nee, dan
dat zogenaamde ABN wat ze
in Hilversum spreken met die
Gooische ‘r’ die achter in hun keel
vastgeplakt lijkt te zijn. Dat laat
hen nog arroganter klinken dan
dat ze al zijn. In Amsterdam
word je op elke straathoek
aangeklampt door een junk en
in Leiden wonen alleen maar
corpsballen. Wat geeft hen het
recht om zo minderwaardig over
ons Limburgers te praten? Laten
we elkaar fijn in z’n waarde
laten en geen oordeel vellen.
Vooroordelen zijn zo asociaal.
Domme Hollanders. Oh, wacht...

‘Ja hoor’, dacht ik dan
ook toen ik dit las.
Het is weer zover.

Marieke
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15-vragen aan

Jasper van Roessel Horst
ik niks te doen heb kan ik altijd genie
ten van een pianospel. Zodoende heb
ik door de jaren heen zeven piano’s/
keyboards verzameld. Mijn doel is om
later mijn collectie zo groot uit te brei
den dat ik later een speciale pianoka
mer kan inrichten.

Wat vind je het leukste en wat het
stomste vak op school?
Informatica is volgens mij wel degelijk
het leukste vak dat er is. Hierbij heb
je een beetje vrijheid in wat je gaat
doen. Op het moment ben ik bijvoor
beeld bezig een drone te ‘hacken’.
Ook heb ik voor ons profielwerkstuk
met mijn groepje via informatica een
zelfrijdende auto kunnen maken.
Echt een aanrader als je van techniek
houdt. Het vak Nederlands vind ik
daarentegen echt vreselijk. Niks tegen
de docenten en leerlingen die het wel
interesseren, maar wanneer je mij
dwingt boeken te lezen die mij totaal
niet boeien kom ik niet ver.

Hond of kat?
Ik zal altijd een hond kiezen, ik wil
echt al mijn hele leven een hond.
Dus bij deze papa, geef me een hond.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jasper van Roessel
18 jaar
Horst
Dendron College

de oostkust naar de westkust. Ik vind
dat Amerika een geweldig landschap
heeft. Vooral de Grand Canyon lijkt me
echt supertof om te bezichtigen.

Wat voor reis zou je ooit nog een Welke superkracht zou je willen
keer willen maken?
hebben en hou zou je hem gebruiIk zou sowieso nog een road trip
ken?
door de Verenigde Staten willen
maken. Het liefst helemaal van

Teleportatie. Ik zou heel graag willen
kunnen teleporteren, dan zou ik name

lijk zonder gezeur en moeite over de
hele wereld kunnen reizen. Plus het
is ook nog eens goed voor het milieu,
aangezien ik dan geen broeikasgassen
uitstoot, wat je bijvoorbeeld met een
auto of vliegtuig wel doet.

Wat zou je graag nog willen doen
in je leven?
Iets wat op mijn bucketlist staat is om
een keer een wereldreis te maken.
Ik wil alle hoeken van de wereld
een keer hebben gezien. Van Japan
tot Groenland of zelfs Brazilië tot
Australië. Tot nu toe ben ik alleen nog
maar één keer buiten Europa geweest,
namelijk naar Senegal. Dit vond ik
fantastisch door de compleet verschil
lende cultuur.

Part-time of full-time 24-37 uur/week
Wegens het naderende pensioen van een van onze collega’s zijn we
op zoek naar een woningstoffeerder. Heb je enkele jaren ervaring
en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Werk je netjes en met oog
voor detail? Ben je zelfstandig en vind je het leuk om in een team van
twintig collega’s vanuit Panningen te helpen bij bet realiseren van de
mooiste interieurs? Dan zoeken we jou!
Samen met onze collega stoffeerders installeer je bij particuliere
en zakelijke klanten vloerbedekking, raambekleding, shutters,
zonwering en gordijnen. Een indruk van ons bedrijf en de klanten
waar we voor werken vind je op: www.beumersateliers.nl
Heb je interesse? Stuur dan een sollicitatie met cv naar:
marc@beumersateliers.nl

Heb je een bijnaam?
Ik heb vele namen: Jaap, Jappie, Japie,
het Jaapje, Arno, De coolste en knap
ste jongen van Horst aan de Maas.
Het is vaak een variatie op de naam
Jaap. Ik weet niet meer zeker waar
alles vandaan komt, maar ik kan er
wel mee lachen.

Dag of nacht?

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Nacht. Ik ben echt een avondmens.
Zonder koffie kan ik de ochtend niet
aan. Misschien moet ik eens aan een
normaal slaapritme beginnen... ooit.

‘Luister niet naar advies’, van Tom
Obers, docent natuurkunde.

Wat is je favoriete sociale medium?

Wat zou de beste uitvinding zijn?

Vacature woningstoffeerder

Spongebob The Movie is oprecht een
van de beste films ooit gemaakt.
Het bevat humor die laten we zeg
gen niet helemaal voor kinderen is
gemaakt en meer op volwassenen
lijkt te zijn gericht. Je moet wel de
Nederlandse nasynchronisatie kijken,
want dat is verreweg de beste versie.

Een mondkapje waarbij je fatsoen
lijk een bril kan dragen zou op het
moment echt de beste uitvinding zijn.
Mijn rijlessen zijn echt een hel.

Hoe heb je je beste vriend/vriendin
ontmoet?
Ik heb niet echt één beste vriend of
vriendin, maar juist een geweldige
groep waar ik enorm veel van hou.
Grotendeels bestaat die groep uit basis
schoolvrienden waar tijdens de middel
bareschooltijd mensen bij zijn gekomen.
Een leuk verhaal hoe ik één van die
vrienden heb leren kennen is dat van
Bob. Hem heb ik namelijk leren kennen
toen hij mijn paaseieren heeft gestolen
toen we nog klein waren. Hij heeft ze
nog steeds niet teruggegeven.

YouTube gebruik ik heel vaak. Je zou
zelfs kunnen zeggen dat het een ver
slaving is. Altijd wanneer ik iets zoek,
nodig heb of wil weten staat het wel
op YouTube. Ik blijf zoals vele anderen
natuurlijk ook wel eens hangen in een
‘loop’ van kattenfilmpjes.

Als je terug in de tijd kon gaan,
wat zou je jezelf dan als advies mee
geven?
Als ik terug kon gaan zou ik mezelf
meegeven om aan het begin van de
coronacrisis te investeren in aandelen,
dan was ik nu echt rijk geweest.

Wie kent jou het beste?
Mijn computer. Laatst toen ik het had
over een nieuwe laptop te bestellen
stonden al mijn advertenties op het
internet er vol mee. Ik begin bang te
worden.

Hoi

Column

Thuis
Thuis is werk en werk is thuis,
in plaats van thuis is thuis en
werk is werk. Snap jij het nog?
Maar let op. Over een jaar heeft
iedereen een bochel en letterlijk
vierkante ogen. Kom eens van
die hardwerkende reet af joh.
In het oude ‘gewoon’ ging je
’s ochtends opgedoft naar het
werk, deed je daar je ding, en reed
je laat in de middag weer terug
naar huis. Thuis was toen thuis.
En werk was werk, daar waar je
naar papier smakende koffiebekers,
de trage kopieermachines en
soms wat klagende collega’s
waren. Dit noemde we structuur
en ritme. Dolly Parton schreef er
een liedje over: working nine to
fine, what a way to make a living.
Pats boem, blah blah, coronavirus.
We moeten thuiswerken. Is werk
nu thuis? Of thuis toch werk?
Hoe we het noemen boeit me
niet, als thuis maar gewoon thuis
blijft. Een heerlijke uitgebreide
lunch maken, even een blokje
om wanneer je daar zin in hebt,
je eigen Spotifylijst aan kan en in
een chille outfit de lange saaie
vergaderingen bijwonen. Klinkt
ideaal toch. Dat is misschien ook
wel zo, maar het sociale in ons
neemt toch de overhand. We willen
kletsen, klagen en lachen met
elkaar. Dat gaat een beetje lastig
tegen een computerscherm.
In plaats daarvan weet ik zeker
dat er veel na werktijd nog
doorwerken. Maar wanneer ben
jij dan thuis? Ik wil je helpen en
geef je twee opdrachten. De
eerste is: zorg ervoor dat Dolly
haar tekst niet hoeft aan te
passen in: working nine to nine.
En daarnaast bel je elke dag
iemand op. Gewoon voor de fun.
En voor de echte bikkels, probeer
het onderwerp corona eens te
vermijden? Heb het gewoon
weer eens vanouds over je slecht
zittende nagellak of over trage
mensen met een boodschappenkar
in een smalle supermarkgang of
whatever. Ik hoop gewoon dat we
het volhouden.

Is werk nu thuis?
Of thuis
toch werk?

Waar ben je echt verslaafd aan?
Ik hou echt van pianospelen. Wanneer

Tekst: Teun van Zon

Lotte Thijssen

2801 \ verenigingen

Tuutekop TV in alternatief
carnavalsprogramma in Hegelsom
Carnavalsvereniging D’n Tuutekop en Jeugdcarnaval Hegelsom organiseren een alternatieve editie van
het carnavalsseizoen. Door het coronavirus is carnaval dit jaar anders dan anders. Onder meer een online
stream genaamd Tuutekop TV wordt georganiseerd.
Het carnavalsprogramma start op zon
dag 31 januari als de carnavalsvlag
traditioneel wordt gehesen. Beide car
navalsverenigingen roepen alle Tuute
en Tuutinne op om de Hegelsome
vlag uit te hangen. Dezelfde dag start
ook de eerste echte activiteit van het
seizoen. In het dorp wordt een wed
strijd georganiseerd van het mooist
versierde huis. Voor meer informatie
over het opgeven, kijk dan even op
de social mediakanalen van de car
navalsverenigingen. Daar worden
de komende tijd ook allerlei updates
gepost. Via Google Maps kunnen alle
Hegelsommers zien wie allemaal zijn

of haar huis heeft versierd en kan zo
overdag door het dorp wandelen om
de verpakte huizen te aanschouwen.

Tuutekop TV
Op zaterdag 6 februari om 19.30 uur
start de Kukelekuwis. Tijdens dit online
evenement komen allerlei vragen aan
bod voor jong en oud. De quiz gaat
over Hegelsom, carnaval in het dorp en
allerlei andere vragen. Ook hier geldt
voor opgaves dat er meer info wordt
bekendgemaakt via de social media.
Op carnavalszaterdag 13 februari gaan
de hoogheden, als de coronamaatrege
len meezitten, op pad om de jaarlijkse

fruitschalen rond te brengen. Deze actie
is de hele dag. Zondag 14 februari is
dan de grote dag voor de carnavals
vierders in Hegelsom. Dan is via een
livestream Tuutekop TV te zien. In deze
uitzending komen allerlei dingen
voorbij. Tijdens deze uitzending wordt
ook bekendgemaakt wie het mooist
versierde huis van Hegelsom heeft.
De uitzending begint om 15.11 uur.
Daarnaast wordt er ook een wedstrijd
georganiseerd wie het mooist verklede
jongen en meisje is. Deze foto’s kunnen
worden geplaatst op de social media.
Deze activiteit begint om 11.11 uur.

Schutroe heeft twee winnaars
bij Handboog Awards
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Optreden Rob und Janneke

Radio-uitzending tijdens
Sevenumse carnaval
Carnavalsvereniging Dun Ezelskop uit Sevenum organiseert dit
jaar een alternatief programma voor haar carnavalsvierders.
Zo start de vereniging met een online carnavalsquiz en radio
Theike.
De carnavalsquiz wordt gehouden
op zaterdag 30 januari. Deze quiz
wordt georganiseerd in
samenwerking met café Breurs.
Tijdens deze quiz zal er een
liveoptreden zijn van Rob und
Janneke.

Wandel- of fietstocht
Op carnavalszondag 14 en
carnavalsmaandag 15 februari
kunnen de Sevenumse ezels een
wandel- of fietstocht maken door
Sevenum. De route loopt langs de
woningen van verschillende oudprinsen, carnavalsmonumenten
en plaatsen. De route wordt

binnenkort bekendgemaakt via
de website van Dun Ezelskop.

Radio Theike
Op carnavalszaterdag 13 februari
tot en met dinsdag de 16e is er een
speciale radio-uitzending genaamd
Radio Theike. Deze uitzending is
via een livestream te bekijken.
Binnen Radio Theike worden
verschillende activiteiten
georganiseerd. Van zittingsartiesten
naar een alternatieve optocht op
maandag en een bijdrage vanuit de
Sevenumse kroegen. Dun Ezelskop
brengt ook een carnavalskrant uit.

Ton Jacobs en Quinty Roeffen van handboogvereniging de Schutroe in Horst vielen in de prijzen tijdens de
Handboog Awards 2020. De twee ontvingen de awards op zaterdag 23 januari uit handen van de directeur
van Handbalsport Nederland, Arnoud Stribos.

Crist Coppens
Aanstaande dinsdag 2 februari

Braadworst
Halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

Volgens de Schutroe is het zelden
voorgekomen dat twee leden van
dezelfde vereniging een award moch
ten ontvangen. Ton Jacobs heeft de
award ontvangen in de categorie
beste breedtesporter van het jaar

2020. Jacobs is een para schutter, dat
wil zeggen dat hij vanuit een rol
stoel zijn pijlen schiet. Vorig jaar werd
Jacobs ook Nederlands kampioen bij
de para schutters. Quinty Roeffen won
in de categorie handboogtalent van

het jaar 2020. In januari 2020 won zij
verrassend het NK Indoor bij de Dames
Recurve. Roeffen heeft het outdoor
record op de 60 meter bij de cadetten
verbeterd en is ook geselecteerd om
voor Jong Oranje uit te komen.

Alternatief programma carnaval in Meterik
Carnavalsvereniging De Meulewiekers uit Meterik organiseert ook een alternatief carnavalsprogramma. Op zaterdag 13 en zondag 14 februari wordt er op een ludieke manier aandacht besteed aan
carnaval. Onder andere is er een online uitzending.
Onder de Meulewiekers wordt een
carnavalsposter met een spreuk en
een button verspreid. De button
wordt ontworpen door één van de
leerlingen van groep 8 van basis
school Onder de Wieken. Op zater
dag 13 en zondag 14 februari zijn er
YouTube-uitzendingen waarin oud,
maar ook nieuw materiaal te zien zal

Vacature klantenservice medewerker
Part-time 20-24 uur
Cottona is een Nederlands tafeltextiel merk, opgericht in 2009. Vanuit
de hoofdvestiging in Panningen produceert en levert Cottona via
eigen webshops, in zes landen, tafellinnen aan particuliere en zakelijke
klanten over de hele wereld.

Masked Singer vaan de Miëterik

Het centrum van Meterik wordt
versierd in de carnavalskleuren
en De Meulewiekers vraagt inwo
ners om zelf ook actief mee te
doen. “Dit kan door het inzenden
van carnavalsfoto’s, het maken van
een eigen carnavalsposter en de
gevels van de woningen te versie
ren”, aldus de carnavalsvereniging.

www.coppens.keurslager.nl

zijn. Onderdelen van de uitzending
zijn De Buurmannen en de Masked
Singer vaan de Miëterik, waarin
zes bekende Meulewiekers onher
kenbaar verkleed een carnavalslied
zingen. De livestreams beginnen om
20.00 uur via het YouTubekanaal van
De Meulewiekers.

Voor de afdeling klantenservice, in Panningen, zoeken we een nieuwe
medewerker. Je beantwoord alle mailvragen van de klantenservices
uit de verschillende landen in het Engels. Je geeft maat- en kleuradvies, behandelt klachten en retouren en maakt offertes voor
zakelijke klanten. Je werkt in het cms van onze webshops en voert
adminstratieve taken uit. Je werkt samen met je collega van
klantenservice Nederland.
Heb jij feeling met interieurs, koken en tafelen? Ben je klantvriendelijk
en durf je eindbeslissingen te nemen? Ben je communicatief sterk,
beheers je de Engelse taal en het Office pakket? Dan zoeken we jou!
Heb je interesse om in een leuk team bij een snelgroeiend merk te
werken? Stuur dan je sollicitatie met cv naar: mieke@cottona.com

www.cottona.nl
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Thuis on toer

IQuizut krijgt online editie
De zesde editie van de Meerlose dorpsquiz IQuizut vindt plaats op zaterdag 13 maart onder de noemer Thuis on toer. In verband met de coronamaatregelen is het dit jaar een online editie.
De teamgrootte dient dit jaar beperkt
te blijven tot de grootte van één
gezin. Afhankelijk van de situatie dan,
mag mogen er één of enkele mensen
extra meedoen. De organisatie geeft
aan ook een aantal kindvriendelijke
opdrachten op te nemen in het pro
gramma. De quiz is onderverdeeld
in diverse onderdelen, met onder

andere een puzzeltocht, een geheime
opdracht, een bingo en een online
gedeelte. De quiz start op zaterdag
13 maart om 19.00 uur, de winnaars
worden dezelfde avond rond 23.00 uur
bekendgemaakt.
Kijk voor meer informatie op
www.IQuizut.nl

BiblioNu

Voorronde
voorleeswedstrijd online
De lokale voorronde van de nationale voorleeswedstrijd, georganiseerd
door BiblioNu Horst, vindt dit jaar plaats op maandag 8 februari.
Vanwege de coronamaatregelen vindt dit online plaats.
De deelnemende leerlingen sturen
van tevoren een filmpje in waarin ze
hun fragment voorlezen.
De filmpjes worden live tijdens het
online event getoond aan de jury, die
aanwezig is bij BiblioNu.
De leerlingen kunnen online meekij

ken. Aan het einde van de voorlees
ronde beslist de jury wie de lokale
voorleeskampioen is. Er zijn in totaal
4 rondes: 2 in Horst en 2 in Venray,
met in totaal 26 deelnemende scho
len. De vier winnaars gaan door naar
de regionale ronde.

45e editie

Björn van Berkel naar
de finale van LVK
Björn van Berkel uit Grubbenvorst heeft zich geplaatst voor de finale
van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer (LVK). Naast hem plaatsten nog negentien andere artiesten zich voor het carnavalsfestijn.
De finale vindt plaats op vrijdag 5 februari.
De twintig artiesten werden bekend
gemaakt tijdens de live uitzending op
L1 Radio en L11Alaaf. Het komende
evenement is de 45e editie van het
LVK. Door het coronavirus kan er geen
publiek aanwezig zijn en kunnen de
mensen thuis een feestje maken.
De Grubbenvorstenaar Björn van
Berkel doet mee met zijn nummer

‘Vastenaovend is!’. Andere bekende
artiesten die zich hebben geplaatst
zijn Spik en Span, Hoondervel,
Kartoesj, Pruuf Mar en Springlaevend.
De uitzending wordt om 20.00 uur live
gepresenteerd op L1 Radio, L1 TV en
L11Alaaf Facebook. Vorig jaar won Spik
en Span met het nummer ‘Vrunj tot de
allerleste runj’.

Tickets blijven geldig

Festival Funpop gaat
niet door
Festival Funpop in Horst gaat in 2021 niet door. Het festival, voor mensen met een beperking, kan niet de 1,5 meter garanderen aan haar
gasten. Volgend jaar wil het festival gewoon zoals vanouds een editie
organiseren.
“Wij doen dat met pijn in ons hart,
maar de situatie laat het ook dit jaar
nog niet toe. Wij vinden het niet juist
om in mei bezoekers op ons festival
terrein te ontvangen”, schrijft de orga
nisatie op haar website. Naast dat het
niet mogelijk is om 1,5 meter te bewa
ren, zegt de organisatie dat er nog
steeds een groot beroep gedaan wordt
op de inzet van de mensen die werken
in de zorgsector. “We willen daarom
al die hardwerkende zorgmedewer
kers niet nog eens extra belasten met
begeleidingswerk dat een bezoek aan

Funpop vraagt.”
Vorig jaar kon het festival ook niet
doorgaan vanwege dezelfde reden.
Het gekochte ticket voor Funpop 2020
blijft geldig en kan worden gebruikt
voor 2022. Dan vindt het evenement
plaats op vrijdag 20, zaterdag 21 en
zondag 22 mei. De organisatie gaat
nu proberen een alternatief festival
te organiseren. Vorig jaar deed de
organisatie dit ook al door een online
evenement te houden vanuit een tele
visiestudio in Hilversum.

Puzzel

Puzzelwedstrijd
Puzzel mee en win een Horeca Cadeau Bon van € 50,- te besteden bij de
deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!
Zo doet u mee: mail de ingevulde puzzel naar info@horst-centrum.nl, of doe deze in onze
brievenbus (bordes Oude Raadhuis): Centrummanagement (t.a.v. Marion van Issum),
Steenstraat 2, Horst. Vergeet niet uw naam, tel.nr. en mailadres te vermelden.
Oplossingen moeten vóór zondag 31 januari (12.00 u.) binnen zijn. De winnaar wordt volgende week bekend
gemaakt op deze pagina. Veel succes en puzzelplezier gewenst!
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De overgebleven letters vormen de oplossing:
BLUFFEN
BACCARAT
TAROK
CANASTA
BASEBALL
TAROT
CROQUET
BORDSPEL
ALPINISME
CURLING
HINKELEN
DAMSPEL
MARATHON
DUIKEN
FIETSEN
MOTORBAL

FARAO
TIMPEN
STERRIT
STRATEGO
HALMA
VISSEN
ZWEMMEN
TRIATLON
KOTEN
VELDLOOP
OMBER
WANDELEN
PIKET
BILJART
ATLETIEK
ZAKLOPEN
POKER

RIKKEN
HANDBAL
PETOETEN
POLO
ROEIEN
KAARTEN
ROULETTE
SKAT
SLALOM
KEGELEN
SCHIETEN
SQUASH
SCHAKEN
SKISPORT
TENNIS
SOFTBAL
SOLITAIR

De oplossing van de puzzel in HALLO
Horst aan de Maas van 21 januari was:
En de winnaar is: Marian Hendrickx uit Horst. Van Harte Gefeliciteerd met de Horeca Cadeau Bon van € 50,- te
besteden bij de deelnemende horecaondernemers in de Gemeente Horst aan de Maas!

Sudoku

5

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
Kijk voor de oplossing
volgende week in
de HALLO.
Oplossing
vorige week:
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Heilige mis

19.00

Heilige mis

09.30

Huisartsenpost

Heilige mis

11.00

Grubbenvorst
zaterdag

Hegelsom
zondag

Venlo

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis
Aanbidding
Heilige mis
Heilige mis
Heilige mis

(alleen na telefonische afspraak)

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Professor Gelissensingel 20 Venlo
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

19.15

Venray

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo
zondag
donderdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
09.00

Heilige mis

19.00

Heilige mis
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis
Rozenkrans
Heilige mis

18.00
09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis

19.00

Swolgen
dinsdag

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Tienray
woensdag

kerkdienst

De Wieënhof 1
5802 EZ Venray
0900 88 18
cohesie.org
spoedpostnoordlimburg.nl
ma t/m vr 17.00-08.00 uur
Gedurende het hele weekend:
vr 17.00 t/m ma 08.00 uur
za, zo en feestdagen
08.00-08.00 uur

Gebiedsteams
Hulp nodig bij werk,
inkomen of zorg?
Vraag een gesprek aan

Gemeente Horst aan de Maas
077 477 97 77
horstaandemaas.nl/hulp

Tandarts

10.00

29 t/m 31 januari
Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

1 t/m 4 februari
Tand Totaal Vallen
Oostsingel 6, 5802 AN Venray
0478 58 66 05

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen
Industriestraat 11, Horst
Raadhuisplein 2, Meerlo
Postbaan 14a, Wanssum
24 uur per dag bereikbaar
Spreekuur op afspraak
077 398 14 50
danure.nl

Alarmnummer

Brand, ongeval of misdrijf
112

Priesternoodnummer

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum
06 55 40 80 23

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst
06 19 42 26 21

digitaal
OPEN HUIS

Spoedgevallendienst

De Schuilplaats
zondag

Apotheek Maasdorpen
Raadhuisplein 2 Meerlo
0478 53 00 80
apotheekmaasdorpen.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-12.00 uur

Griendtsveen
zondag

19

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

online&
meeetet
gr

VALUAS
COLLEGE

COLLEGE
DEN HULSTER

BLARIACUM
COLLEGE

woensdag

woensdag

woensdag

februari

februari

februari

16.00 - 20.00 uur

16.00 - 20.00 uur

16.00 - 20.00 uur

3 10 24
www.ogvo.nl/ontmoet
OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken
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Tummers
Altijd deskundig
advies op maat.
Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!
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8

KG

1400
T/PM

849,-

INCL. 5 JAAR GARANTIE
NA REGISTRATIE

1399,-

*

649,-

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

*Na 100 cashback
via Samsung

Wasmachine WW80T734AWH/S2
• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

999,-

4K TV QE65Q67
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

www.eptummers.nl
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

5%

