Uw foto op de

HALLO kalender 2021?
Stuur deze met naam en adresgegevens naar
adverteren@kempencreeert.nl
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Franciscus heeft
onderdak
Het Franciscuskepelke voor de
dieren is geopend. Het kapelletje
aan de Kleefsedijk is een lang
lopende droom van initiatief
neemster Ans van der Beele uit
Sevenum. Samen met haar
zeven ‘megjes’ realiseerde ze het
kapel en stond het in een mum
van tijd overeind. Op zondag
6 oktober, dierendag, opende
Ans het Franaciscuskepelke.
Flip van den Beuken speelde
tijdens de onthulling op key
board en Henk Sturme de trom
pet. Hay Nellen zorgde voor zes
vredesduiven. Groengroep
Sevenum hielp de bezoekers aan
catering. Ans bedankt haar
sponsors: “Zonder jullie was het
nooit gelukt. Ik zoek nog steeds
donaties, dus jullie kunnen nog
steeds bij mij melden.” Met het
kapelletje vraagt Ans aandacht
voor de dieren.
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Bij PLUS houden we rekening met
elkaar. Daarom is de winkel de
volgende uren alleen toegankelijk
voor ouderen en kwetsbaren.
Van 7.30 tot 8.30 uur
en 20.00 tot 21.00 uur

Dankjewel.
Lucassen
Patronaat 13c | Horst | 077 396 13 90 | plus.nl
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ZATERDAG 31 OKTOBER

AVOND

Meer informatie en tickets:

Parkhotelhorst.nl of 077 - 3976000
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De bouw van nieuw zwembad kost te veel geld

Zwembad De Berkel blijft in Horst-centrum
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas heeft besloten zwembad De Berkel toch niet te
verplaatsen. Het zwembad blijft hierdoor op haar huidige locatie aan de Kranestraat in Horst. Het bouwen
van een nieuw zwembad zou teveel geld kosten.
Daarmee neemt het college een
onverwachts besluit. Al jaren is de discussie rondom het verplaatsen van het
zwembad binnen de gemeenteraad,
het college, maar ook onder de inwoners van de gemeente het gesprek van
de dag. Het was de ambitie van het
college om het zwembad te verplaatsen naar het gebied Afslag10 om daar
een nieuwe hal en bad te bouwen.
Toch komt het college hierop terug.
Het zwembad blijft vooralsnog voor
tien jaar op dezelfde plek. “Daarna
kijken we verder of er behoefte is naar
een nieuw zwembad”, zegt wethouder Rudy Tegels. Als de raad instemt
met dit plan, wordt De Berkel in 2021
opgeknapt. Dit brengt een eenma-

lige investering van 1,6 miljoen euro
met zich mee.” Ook de aangrenzende
sporthal wordt dan tegelijkertijd opgeknapt. In totaal zou de verbouwing van
deze twee gebouwen zo’n 2,9 miljoen
euro kosten. Dat bedrag is fors lager
ten opzichte van een nieuwe hal en
bad in Afslag10 voor zo’n 18 miljoen
euro. Deze wens komt de komende
tien jaar dus niet uit. Toch blijft het college volhouden deze ambitie ooit te
verwezenlijken.

Invloeden buitenaf
Onlangs kwam Afslag10 nog in het
nieuws nadat de stuurgroep van het
gebied de stekker eruit trok. Volgens
wethouder Tegels heeft dit niets te

maken met het besluit De Berkel in
centrum Horst te behouden. “Nee, dit
is puur een financiële reden.” Want
volgens de meerjarige begroting van
Horst aan de Maas komt de gemeente
er niet positief uit. Onder andere
tegenvallende invloeden van buitenaf hebben ervoor gezorgd dat
de gemeente met een tekort zit.
Horst aan de Maas krijgt onder andere
vanuit de Rijksoverheid flink minder rijksgelden. Daarnaast speelt de
coronacrisis mee en de kosten in de
Programma Aanpak Stikstof (PAS).
“Daarom vinden wij als college het
een verstandige keuze om het zwembad niet te verplaatsen”, zegt Tegels.
“We hopen ook dat de raad hiermee

eens is en verstandig meestemt met
dit besluit.” Jarenlang streefde het
college naar een nieuw zwembad.
Volgens wethouder Tegels is het geen
deuk in het imago van het college.

De financiën liepen
te hoog op
“We zouden dit jaar met een besluit
komen over de toekomst van het bad
en daar kom ik nu op terug”, zegt hij.
“We hebben ons aan de belofte gehouden.” Toch trekt het college haar ‘keutel’
in nadat het financiële plaatje bekend
was. “De financiën rondom plannen als
de infrastructuur bij het nieuwe zwembad in Afslag10 liepen hoger op dan we
hadden gepland”, zegt Tegels.

Feestje
Paul Geurts, van actiecomité
’t Zwembad mót Bliêve, was blij verrast toen hij het nieuws vernam.
“We zijn hartstikke tevreden met dit
besluit”, zegt hij. “Een feestje met het
comité is wel op z’n plaats. Al moeten
we natuurlijk wel kijken hoe we dat
invullen met betrekking tot corona”,
zegt hij met een knipoog. Geurts had
het een klein beetje zien aankomen.
“Tijdens de discussie in de raad over
de Kadernota merkte ik al op dat een
aantal coalitiepartijen bedenkingen
had omdat we er financieel niet goed
voorstaan. Een wijze keuze.”
De gemeenteraad moet over dit
onderwerp beslissen in de vergadering
van dinsdag 10 november.

Tekst: Niels van Rens

Gemeente buigt zich over KODE

Reindonk Energie waarschuwt inwoners voor commerciële
ontwikkelaars duurzame energie
Energiecoöperatie Reindonk Energie komt steeds meer in beeld nu de gemeente zich buigt over Kader voor
Opwekking Duurzame Energie (KODE). De energiecoöperatie komt met een oproep aan alle inwoners van de
gemeente Horst aan de Maas. Ze waarschuwt hen onder andere voor commerciële ontwikkelaars met
grondcontracten.
De gemeente Horst aan de Maas
staat namelijk de komende jaren voor

Redactie en webredactie

een grote uitdaging. Voor 2030 moet
30 procent van de energiebehoefte uit
duurzame energie opgewekt worden.
Eén kwart daarvan bestaat uit windenergie en de overige 75 procent komt
uit zonnepanelen. De gemeenteraad
van Horst aan de Maas buigt nu over
de KODE. Hierbij komt energiecoöperatie Reindonk Energie om de hoek
kijken. Deze coöperatie is opgericht in
2015. “We hebben deze groep opgericht om samen met inwoners uit deze
gemeente lokaal energie op te wekken door in te zetten op wind- en
zonne-energie”, legt Geert Claessens
uit, één van de initiatiefnemers van
Reindonk Energie. “Dat doen we op
een democratische manier.”

077 208 32 01
redactie@hallohorstaandemaas.nl

Waarschuwen

Commercieel adviseurs

In het verleden zijn er meerdere duurzame energieprojecten in aangren-

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

zende gemeenten van Horst aan de
Maas geweest waar de communicatie
niet helemaal goed ging. “Een commerciële partij wilde bijvoorbeeld een
windmolen plaatsen op een weiland”,
zegt Claessens.

Inwoners krijgen de
kans mede-eigenaar
te worden van
zonneparken

“Deze partij gaat bij de eigenaar van het
perceel langs en stelt een regeling voor
om de impact te verzachten. De eigenaar van het stuk grond denkt dat de
zilvervloot binnen is komen varen.
Een klein aantal omwonenden wordt

verteld wat er gaat gebeuren, andere
omwonenden horen niets van het plan
van de windmolen totdat de eerste stappen worden gezet. Zij komen uiteraard in
opstand en willen niet dat er een windmolen in hun ‘achtertuin’ komt. Wij willen dit soort misverstanden voor zijn.”

de komende tijd met name in het door
de gemeente aangewezen zoekgebied
A73-Maaslijn naar buiten te gaan en uit
te leggen hoe ze samen met de omgeving coöperatief tot acceptabele plannen kunnen komen met een eerlijke
verdeling van de lasten en de lusten.

Streekproduct

Vertrouwen creëren

André Derksen, mede-initiatiefnemer Reindonk Energie, legt het uit.
“De gemeente heeft nu gebieden aangewezen waar windmolens en of zonneparken gebouwd mogen worden om
aan de energiebehoefte te voorzien.
Wij trekken een cirkel in het gebied
waar mogelijk gebouwd kan worden en
gaan bij alle omwonenden langs om uitleg te geven. We geven hen de kans om
eigenaarschap te krijgen over de zonnepanelen of windmolens. Je krijgt dan
een financieel rendement over de opgewekte energie. Dat is win-win, want je
werkt daarnaast ook nog eens mee aan
een goed klimaat en wekt lokale energie op. Energie wordt zo een streekproduct.” Reden voor Reindonk Energie om

Daarnaast gaat Reindonk Energie ook
werken om de vooroordelen van zonneweides en windmolens proberen
weg te nemen. “Veel mensen vinden
het belangrijk dat er groene energie
opgewekt moet worden in de wereld,
maar als ze dan vernemen dat er
een windmolen bij hen in de buurt
wordt gebouwd, is er paniek”, zegt
Claessens. “Wij als energiecoöperatie
willen deze vooroordelen wegnemen.
Het is helemaal niet zo slecht als mensen snel denken. We gaan samen met
hen in gesprek en werken daarmee
aan een goed vertrouwen. Samen
bereiken we veel meer.”

077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

Bezorgklachten garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Horst aan de Maas.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Drop & Drive tijdens Halloween Nights

Op 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 oktober en 6, 7 november vinden in Attractiepark Toverland weer
de Halloween Nights plaats. Om de verkeersdoorstroom op deze avonden voor iedereen zo optimaal en veilig
mogelijk te laten verlopen wordt er een speciale Drop & Drive-zone ingericht voor het afzetten en ophalen van
bezoekers. De verkeerssituatie op deze avonden is daardoor gewijzigd voor zowel bestemmings- als doorgaand
verkeer en is afwijkend t.o.v. eerdere jaren.
Kijk op toverland.com/parkeren voor aanrijroutes, plattegronden en meer informatie.

Belangrijke informatie

• De afslag naar Toverland vanaf de Midden Peelweg (N277) is afgesloten vanaf 21:00 uur.
• Op de Helenaveenseweg is vanaf 21:00 uur uitsluitend éénrichtingsverkeer mogelijk via de Kleefsedijk
(vanaf A67) of de Steeg (vanuit Horst & Sevenum), m.u.v. de lijnbus.
• De Drop & Drive parkeerplaats is uitsluitend bereikbaar via de Kleefsedijk of de Steeg; volg hiervoor
de gele borden.
• Het afrijden van de Drop & Drive parkeerplaats is uitsluitend mogelijk via de Helenaveenseweg –
Midden Peelweg (N277).
• De Schorfvenweg is afgesloten vanaf de Helenaveenseweg tot aan de Heesbredeweg van
15:00 – 00:00 uur.
• Volg te allen tijde de instructies van de verkeersregelaars op voor een optimale doorstroming.
Bij voorbaat dank!

Tekst: Niels van Rens

0810 \ nieuws

Dorpsraad in gesprek

Coronabesmetting bij
nertsenfokkerij in Evertsoord

Nieuw burgerinitiatief Stop
Arbeidsmigranten
Een nieuw burgerinitiatief wil meer duidelijkheid geven over de plannen van gemeente Horst aan de Maas als
het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens ‘Stop Arbeidsmigranten Horst aan de Maas’ is de
gemeente hier niet proactief genoeg in.
In een persbericht stelt de initiatiefgroep dat er onder andere plannen
zijn om in het buurtschap Californië
2.500 arbeidsmigranten te huisvesten. “De gemeente is niet proactief
in het uitdragen van deze plannen
ondanks dat dit een enorme impact
op de omgeving en leefbaarheid met
zich mee brengt”, aldus de initiatiefgroep. Met de Facebookpagina Stop
Arbeidsmigranten Horst aan de Maas,
willen zij bewoners informeren en vra-

gen te reageren. Met de reacties stapt
het burgerinitiatief vervolgens naar de
gemeenteraad. “Op dit moment is dit
de eerste stap en staat er, buiten dat
we resultaten delen met de gemeenteraad, nog niet vast wat een eventuele volgende stap wordt”, laten de
initiatiefnemers desgevraagd weten.

Dorpsraad
Dorpsraad Grubbenvorst zegt inmiddels ook op te hoogte te zijn van het

burgerinitiatief. “We zijn geïnformeerd
over de oprichting van het burgerinitiatief, maar hebben nog geen contact
gehad met de initiatiefnemers”, zegt
voorzitter Ruud Meijers. “Een gesprek
wordt wel gepland.” De voorzitter
begrijpt deze stap van de initiatiefgroep. “Maar we willen wel duidelijk
stellen dat de Dorpsraad geen actiegroep is. We wachten het gesprek af
en zullen dan een standpunt innemen.”

College Horst aan de Maas kampt met
tekort en schrapt grote plannen
Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas moet flink snijden in een aantal grote projecten.
Door minder inkomsten vanuit het Rijk en de momentele coronacrisis kampt de gemeente met een tekort.
De gemeente Horst aan de Maas
krijgt minder van de Rijksoverheid.
Plattelandsgemeenten krijgen namelijk minder geld, steden juist meer.
Bovendien krijgen gemeenten minder
geld voor zorg en uitkeringen. Door de
coronacrisis stijgen juist deze kosten en
ook op andere vlakken heeft Horst aan
de Maas last van deze crisis. Door de
laatstgenoemde tekorten moet het college gaan snijden. Dat gebeurt vooral
op grote nieuwbouwprojecten waar
enkelen geen doorgang kunnen vinden.

Sporthal nodig
De nieuwe buitensportaccommodatie voor Meterik en America wordt
doorgeschoven na 2024. Daarvoor in
de plaats wordt het plan om een binnensportaccommodatie te bouwen
voor de dorpen Hegelsom, America
en Meterik naar voren geschoven.
Hiermee wil het college in 2021 meteen aan de slag. “Deze gezamenlijke
accommodatie is gewoon nodig”, zegt
wethouder Han Geurts. “De buitensportaccommodatie is minder nodig,

al leeft het wel bij de twee dorpen.”
Een ander groot nieuwbouwproject
dat geen doorgang kan vinden is de
het zwembad en sporthal in gebied
Afslag10. “Daar hebben we nu niet
de financiële middelen voor”, zegt
wethouder Rudy Tegels. “We verbeteren zwembad De Berkel en na tien
jaar kijken we verder wat de behoefte
is.” De omgeving Kloosterhof krijgt
toch geen opknapbeurt. Dit project
is verschoven naar 2024. “Helaas, dit
hadden we graag anders gezien”, zegt
wethouder Tegels. “Het probleem ligt
bij de initiatiefnemer. De plannen zijn
nog niet op orde.”

Weisterbeek
De inwoners van Horst aan de Maas
gaan volgend jaar 15 euro meer
afvalstoffenheffing betalen. Dat komt
bovenop de 60 euro die de inwoner
van begin dit jaar al betaald. Deze stijging ligt niet aan de bezuinigingen
maar omdat de kosten van inzameling
van afval toenemen. De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt met 3 pro-

cent verhoogd.
De plannen rondom het Juniorcollege
zijn geschrapt. “Daar is het nu niet
het moment voor”, zegt wethouder
Geurts. “Wel hebben we nog steeds
plannen om in het gebouw verenigingen of andere clubs te huisvesten.” De budgetten voor het openbaar
gebied, de Gezondste Regio, sport,
peuterspeelzalen, economische stimulering en toerisme worden verlaagd.
Een plan dat wel doorgaat is de nieuwbouw voor basisschool Weisterbeek in
Horst. Hier wil het college 6,5 miljoen
euro in spenderen.
Wethouder Roy Bouten wil zich
meer gaan inzetten op de leefbaarheid in de Horster wijken In de Riet,
Mussenbuurt, Norbertuswijk en HorstCentrum. “We willen deze wijken
mooier en beter maken. Er is hier een
integratieaanpak nodig voor nieuwkomers.” De gemeenteraad buigt
zich over deze begroting op dinsdag
10 november.
Tekst: Niels van Rens

Geen nieuw zwembad mogelijk oorzaak
opstappen van bestuur Afslag10
De VVD vroeg tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 oktober een debat aan over de perikelen rondom
gebied Afslag10. De partij wilde achterhalen waarom de stuurgroep van het burgerinitiatief haar vertrouwen
in de raad en het College van B&W van Horst aan de Maas opzegde.
Peter Elbers, wiens het zijn laatste
raadsvergadering was, stelde namens
zijn partij VVD een aantal vragen aan
de verantwoordelijke wethouder Rudy
Tegels. “Waarom heeft u dit niet zien
aankomen?”, vroeg Elbers. “En wat
betekent deze beslissing voor de toekomst van Afslag10?” Tegels zei tijdens de raadsvergadering nog steeds
onaangenaam verrast te zijn over de
beslissing van de stuurgroep om de
stekker eruit te trekken. “Ik dacht dat
we samen een goede communicatie
hadden”, zei Tegels. “We vergaderden
elke maand, dit had ik niet zien aankomen.” Aniet Fonteyne (SP) zei niet
verrast te zijn over de beslissing van
Afslag10. “Er waren eerder al seintjes

dat het niet lekker liep. Waar ligt het
nu aan?” Na een flink debat gaf Tegels
toe dat het zou kunnen liggen aan
de niet waargemaakte verwachtingen die het bestuur van Afslag10 had.
“Zij hoopte op meer tastbare resultaten. Bijvoorbeeld de beslissing dat er
geen nieuw zwembad wordt gebouwd
in het gebied. Dat is één van de redenen van dit besluit.”
Het bestuur van Afslag10 gaf ook een
sneer naar de gehele raad en het college. De stuurgroep voelde geen medewerking vanuit de gemeenteraad en
het college. “Misschien moeten we
onze hand in eigen boezem steken en
kijken waar het fout is gegaan”, zei Jos
Gubbels (D66+GroenLinks). Daar was
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de raad het mee eens. “Bij dergelijke
grote burgerinitiatieven is steun vanuit de raad en het college ontzettend
belangrijk”, reageerde Richard van der
Weegen (PvdA). “We gaan dit probleem evalueren met z’n allen. Het is
goed om stil te staan hoe je participeert als overheid in een burgerinitiatief.”
Afslag10 is hiermee zeker niet van de
baan. Volgens Tegels is er nog steeds
de beleving en blijven verenigingen in
het gebied elkaar opzoeken om samen
te werken. “Ik wacht nog op een
schriftelijke reactie van de stuurgroep,
daarna gaan we alles evalueren.”
Tekst Niels van Rens

Bij een nertsenbedrijf in Evertsoord zijn besmettingen met het
coronavirus vastgesteld bij nertsen. Het bedrijf in Evertsoord
heeft 9.000 moederdieren.
De besmettingen zijn aan
het licht gekomen door een
melding van ziekteverschijnselen
bij nertsen. Het bedrijf

wordt zo spoedig mogelijk
geruimd. In totaal zijn nu 64
nertsenbedrijven in Nederland
besmet verklaard.

Bouw Stationskwartier
Hegelsom kan van start gaan
Het Stationskwartier, het te realiseren appartementencomplex
voor jongeren uit Horst aan de Maas, heeft steun gekregen van de
raad tijdens de raadsvergadering van dinsdag 6 oktober.
De meeste partijen in de raad
waren van tevoren al positief over
het plan om circa vijftig sociale
huurappartementen te bouwen
in het pand in Hegelsom. Alleen
de lokale partij Essentie had wat
vraagtekens bij het besluit. “In dit
raadsvoorstel vraagt u aan ons
een vergunning af te geven aan
een tijdelijk initiatief voor twintig
jaar”, zei Jeroen Brouns (Essentie).
“Dat is in onze ogen niet tijdelijk.
Daarnaast past het niet in de woonvisie.” Daarom diende de partij
een motie in om onder een aantal
voorwaarden het plan toch goed te

keuren. Essentie wilde een vergunning van tien jaar. Na deze periode
zou opnieuw bekeken worden of de
vergunning verlengd kan worden.
Daar kon de raad niet mee instemmen. Na een schorsing moest de
partij water bij de wijn doen en
werd het voorstel wel raadsbreed
aangenomen, op uitzondering van
de SP. In de motie staat dat er om
de vijf jaar een evaluatie plaatsvindt en het gebouw de komende
twintig jaar onderdak biedt voor
jongeren uit Horst aan de Maas.
Tekst: Niels van Rens

Problemen met
uw kunstgebit?
reparatie (op afspraak, klaar terwijl u wacht)
opvullen prothese • nieuwe gebitsprothese
gespecialiseerd in klikgebitten
r
Al mee ar
ja
Tandprotheticus P.C. van Kuijk en
dan 25 st!
r
o
Ta Hamminga in samenwerking met
in H

Expeditiestraat 16, 5961 PX Horst
Tel. 077 398 78 01

Opening van

De Wegh van Meijl op Seven
zondag 11 oktober 2020

Opening door Bisschop Mgr. Smeets van de nieuwe belevingsroute door de Peel.
Vanaf 8.00 uur in de ochtend mag vanuit Meijel (21 km) vertrokken worden.
Voor een kortere afstand (12 km) mag vanaf 9.00 uur vanaf het plein voor
de kerk in Grashoek vertrokken worden.
Vanaf 8.00 uur worden deelnemers met een bus vanuit Horst en Sevenum naar
de startplaatsen gebracht. Vanaf 12.00 uur rijdt ieder uur een bus vanaf de kerk in
Sevenum via Grashoek en Meijel om deelnemers weer terug naar hun voertuig te brengen.
Voor meer info www.deweghvanmeijlopseven.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl
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Loslaten is moeilijk,
maar op het eind
lukt vasthouden niet meer.

&

In liefde nemen we afscheid van

Uitvaarten

Uw wens staat bij ons centraal...
06 51 16 07 58 | 0478 57 14 42

24 uur bereikbaar

Toos Derks - Verhoeven
* Wanroij, 8 augustus 1936

GERRIE

echtgenote van

Lambert Derks †

VAN DEN

H OEF

lieve mam van
Jeanne en Geert
Ine en Theo
Karin en Theo
Miriam en Loek
Leon en Juliette

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

† Melderslo, 4 oktober 2020

trotse oma van
Willeke, Herm, Lars, Niek, Rens, Manon, Luc, Rosalie, Isabel
en partners
super-oma van
Nina

HAN-MARK
ARENDSE

Lochtstraat 1b
5962 AJ Melderslo

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Mam verblijft in uitvaartcentrum Aerdehof te Blerick.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te
nemen na telefonisch contact: 06-13715663.
Vanwege de huidige omstandigheden zijn wij genoodzaakt
om in kleine kring afscheid te nemen van mam op
zaterdag 10 oktober om 11.00 uur.

uit vaar t verzorging

Yvonne Vos

Wel is het mogelijk om de afscheidsdienst via
een livestreamverbinding te volgen. De link
hiervoor kunt u aanvragen via een mail aan:
livestreaming@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

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

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te pacht gevraagd +/- 1,5 Ha
landbouwgrond voor de rozenteelt
omg. Lottum tel. 06 10 68 75 81.
Gezocht poetshulp voor 3-4 uur per
week. Woning in Broekhuizen. Neem
contact op met 06 13 28 88 99.
Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.
Wij zoeken een goede en
betrouwbare hulp in de huishouding
bij ons in Maasbree voor tussen de
16 en 32 uur per week. Rooster
kunnen we in overleg samen indelen.
Werkzaamheden zijn gewoon
huishoudelijk en niet tijdelijk.
Interesse? Schrijf naar
colmore2@gmail.com.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.

Op dinsdag 29 september 2020
overleed in de leeftijd van 78 jaar

Mia Kellenaers - van Dijk
echtgenote van

Jac Kellenaers
lieve mam, schoonmoeder en trotse oma van
Peter
Karin en Frank
Nick
Luuk
Familie Van Dijk
Familie Kellenaers
Kamplaan 2, 5963 HH Hegelsom.
Wij hadden graag samen met u afscheid genomen van Mia.
Helaas is dat door de huidige omstandigheden niet mogelijk
en heeft de crematie op zaterdag 3 oktober in besloten
kring plaats gevonden.
Een bijzonder woord van dank aan Dr. Verbeek, de medewerkers
van Buurtzorg Team Horst aan de Maas Noord, de medewerkers
van Zorgboerderij Wienes en de medewerkers en vrijwilligers
van zorgcentrum Sevenheym voor de liefdevolle verzorging.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerker

Patrick Verheijen
Een man met een warm hart. Sinds 1997 was Patrick een zeer
betrokken, gedreven en deskundig medewerker van onze
gemeente. Het overlijden van Patrick is in de eerste plaats een
groot gemis voor zijn vrouw, kinderen en naaste familie en
vrienden maar zeker ook voor de gemeente Deurne.

In paradisum deducant te angeli

Diaken Fons van Gassel

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

Een stoel blijft leeg
jouw stem blijft zwijgen
maar in ons hart
zal je altijd blijven...

Zaterdag 3 oktober is Fons van Gassel op 80-jarige leeftijd
in Sevenum overleden.
Jouw band met onze parochies vergeten wij niet.
Doopsels, gebedsvieringen, gespreksgroepen, bijbelstudies, diaconie,
Pater Pio, voor velen van ons een waardevolle blijvende herinnering.
In al jouw werken zagen wij Gods hand.
Rust zacht Fons
Federatiebestuur Parochiefederatie Horst-Sevenum

Hortensia’s (veel srt.), rhodo,
vlinderstruik, e.a. heesters (op stam),
buxusvervangers, bodembedekkers,
beuken, taxus enz.
Open za. 9.30-16.30 uur. Do-vrij na
tel. afspraak: 06 40 32 71 08. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl
Gezocht: caravanstalling
in regio Horst 06 28 45 23 36.
Plantenkwekerij van Vegchel Horst
is op zoek naar scholieren voor de
zaterdagen en vakanties. Reageren
n@plantenkwekerijvanvegchel.nl
TD Meijel zoekt chauffeurs! Wij zijn
een klein transportbedrijf en leveren
verschillende diensten. Wij zoeken
een zzp’er of een AOW-gerechtigd
persoon (68+) met B-rijbewijs.
Geïnteresseerd? Stuur dan een mail
naar planning.tdmeijel@gmail.com t.a.v.
Debbie Naus.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Wij wensen Helga, Tom, Amber en familie veel kracht en sterkte
toe in deze verdrietige en moeilijke periode.
Wij allen zullen Patrick als mens en als collega erg missen.
Gemeenteraad
College van burgemeester en wethouders
Medewerkers van de Gemeente Deurne

Tsja, ja, ja, wát mótte we dao nou mej?

Patrick

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

Zao wálovverwaoge ás geej de dinge aalt did,
hedde dees route toch ech ni zoë oêtgestippeld

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

Hojje wah
ow kámmeröj

Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/

Weej zulle ów hiël erg gaon misse

Overleden, onze geliefde broer, schoonbroer en oom

Verloren: leesbril in Horst omgeving
Kerkveld/Herstraat op vrijdag 2 okt.
Vinder bel 0478 69 17 05.

Hay Roefs

T.k. gevraagd land- en
tuinbouwmachines o.a. ploeg frees
kopeg spitmachine bloter weidesleep
schudder hark maaier mesttank kipper
tractor enz. Tel. 06 19 07 69 59.

echtgenoot van

Schilder biedt zich aan voor al
uw schilder, tex- en behang
werkzaamheden. Bel voor vrijblijvende
prijsopgave met 06 29 33 66 85.

Toni Loonen
Pakenham Australie
Fam. Roefs
Fam. Loonen

0810 \ nieuws
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Facebookactie

Na berenjacht nu ook Halloween-jacht

Moge overgaan in de liefde van Christus

Funs van Gassel
Rooms-katholieke diaken
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice
* Veulen, 18 juli 1940

† Sevenum, 3 oktober 2020

echtgenoot van

Door van Gassel - Cleven †
Ingber Nel en Joep Frints - van Gassel
Noud en Aniek
Sam en Lieve
Horst Ank en Wiel Kleuskens - van Gassel
Nick
Lia en Kadeem

Heel Horst aan de Maas was dit voorjaar in de ban van het berenjagen. Omdat dit zoveel positieve reacties
opleverden, besloten de initiatiefnemers jachten in verschillende thema’s te organiseren. De eerste is een
themajacht in het kader van Halloween.
In navolging van de landelijke actie,
werd ook in Horst aan de Maas enkele
maanden geleden de berenjacht
geopend. Om kinderen, die in die
periode niet naar school konden, toch
de mogelijkheid te geven buiten een
activiteit te doen, werden inwoners
opgeroepen een beer voor het raam te
zetten. “Ik vond het leuk hoe de kinderen actief gingen zoeken naar beertjes, die voor het raam stonden”, zegt
initiatiefnemer Joyce Riswick. “En nu
dit afgelopen is en ze weer naar school
gaan, heb ik een oproep geplaatst op

Facebook of er eventueel interesse is
naar andere jachten in verschillende
thema’s door Horst.” Die interesse
bleek er zeker te zijn. Reden voor Joyce
om een nieuwe themajacht op te zetten, die deze keer in het teken staat
van Halloween. Kinderen uit Horst worden uitgedaagd om een griezelig raam
te maken. Vervolgens kunnen ze een
foto insturen via de Facebookpagina
Samen Thema Jagen. Op 31 oktober
wordt de winnaar bekendgemaakt.
De wedstrijd is alleen voor kinderen
uit Horst. “Maar kinderen uit omgeving

zijn gewoon welkom om mee te doen
met de verschillende jachten die we
gaan organiseren.” Ideeën voor nieuwe
jachten zijn er ook al. “De bedoeling is
om met Halloween, Sinterklaas, kerst
en Pasen een jacht te organiseren.
Misschien nog met meer thema’s, maar
daar moeten we ons nog in gaan verdiepen. In de grote zomervakantie is
de bedoeling iets met beertjes te gaan
doen aangezien het zo begonnen is.”
Kijk voor meer informatie op de
Facebookpagina Samen Thema Jagen.

Grubbenvorst Dorien en Twan Sommers - van Gassel
Lola

Bezuinigd op personeelskosten

De Donckstraat 17, 5975 AB Sevenum
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden
op donderdag 8 oktober.

Verlies BiblioNu lager dan verwacht
BiblioNu heeft ook in 2019 verlies geleden. Toch viel het exploitatietekort met 61.667 euro veel lager uit dan
verwacht. In de begroting werd nog rekening gehouden met een verlies van 154.647 euro. BiblioNu heeft flink
bezuinigd op de personeelskosten door vacatures niet in te vullen.

Deze sportieve

OPA DAAN
is afgelopen woensdag
70 jaar geworden
We

you

Kinderen en kleinkinderen

Geboren

Saar

1 oktober 2020
Dochter van
Hans Flinsenberg
en Ilona van Ooijen
Rubensplein 1
5961 AM Horst



Geboren

Funs

28 september 2020
Zoon van
Robbert van de Munckhof
en Lotte Kersten
De Vorst 6
5975 PH Sevenum

Plan voor seniorenwoningen
Meerlo afgewezen
Gemeente Horst aan de Maas verleent geen vergunning voor de
bouw van twee seniorenwoningen in Meerlo. Volgens de gemeente
past het niet in het bestemmingsplan en is er daarnaast nog
voldoende ruimte in het plan Burgveld-Zuid/Leeuwerik.
De initiatiefnemer wil twee seniorenwoningen bouwen op een
perceel op de hoek De Cocq van
Haeftenstraat / Van Myrlaerstraat.
Omdat dit perceel, dat eigendom
van de gemeente is, de bestemming ‘groenvoorzieningen’ heeft,
past woningbouw op deze plek
niet in het bestemmingsplan.
Ook past het niet in de aangepaste woonvisie voor dorpskernen die de gemeenteraad in 2019
heeft vastgesteld. Daarin staat dat
verzoeken voor nieuwe woningen
moeten passen in de woningbehoefte van een kern. Hoewel er
in kleine kernen vaak behoefte is

aan een bepaald type woning, kan
volgens gemeentelijk beleid niet
overal onbeperkt worden gebouwd.
De gemeente heeft daarnaast drie
groeikernen aangewezen: Horst,
Sevenum en Grubbenvorst. Omdat
Horst onvoldoende ruimte kan
bieden om het benodigde aantal woningen te realiseren zijn
Meterik en Hegelsom aangewezen
als ‘overloopgebied’, om zo mee te
voorzien in het benodigde aantal
woningen voor Horst. Dit geldt niet
voor Meerlo. Volgens de gemeente
is er in het plan ‘Burgveld-Zuid/
Leeuwerik’ in Meerlo ook nog voldoende ruimte voor woningbouw.

De bibliotheekorganisatie, met vestigingen in Venray en Horst aan de
Maas, verwacht dit jaar uit de rode
cijfers te blijven. Ondanks dat de
bibliotheken in het voorjaar bijna twee
maanden gesloten moesten blijven
vanwege de coronacrisis. De subsidies
van de gemeenten Venray en Horst
aan de Maas liepen evenwel gewoon
door en het verlies aan inkomsten lijkt
ook mee te vallen. Het bestuur verwacht dan ook dat de coronamaatregelen weinig invloed zullen hebben op
de financiële positie.

Afname leden
Fons Steggink trad in februari 2020
aan als nieuwe directeur. In zijn voorwoord in het jaarverslag spreekt hij
van een bewogen jaar. ‘2019 is het

jaar geweest van het omslagpunt.
Een jaar waarin we een stap hebben
gezet in de transitie van een bibliotheek met collectie naar een met
connectie. Deze lijn willen we graag
doortrekken. We zitten vol ambitie en
willen graag onze dromen waarmaken de jaren die volgen.’ BiblioNu zag
in 2019 het aantal leden dalen van
14.604 naar 14.357. Ook het aantal uitleningen nam af, van 440.938
naar 404.455. Vooral de bibliotheek
in Venray trok veel minder bezoekers.
Van 106.628 bezoekers in 2018 naar
94.079 vorig jaar. Dit is een daling van
11,8 procent. In Horst aan de Maas
nam het bezoekersaantal af met 5,9
procent: van 106.324 naar 100.061.
Tot nu toe kon BiblioNu de verliezen
opvangen uit de eigen spaarpot, de

algemene reserve. Maar de bodem
komt in zicht. De algemene reserve is
na de verliesneming van 2019 bijna
gehalveerd en telt nu nog 72.058 euro.
Personeelskosten vormen de grootste uitgavenpost. Hierop is vorig jaar
84.000 euro bespaard door vacatures
niet in te vullen. Het aantal fulltimebanen is daardoor gedaald van 15,85
naar 12 fte. Het bestuur meldt in het
jaarverslag dat wordt nagedacht over
‘een personeelsplan en welke mensen daarvoor nodig zijn’. Ook is bezuinigd door minder materialen aan te
schaffen. De huisvestingskosten vielen
hoger uit. Met het oog op de verhuizing in 2022 of 2023 naar het voormalige Albert Heijnpand in Venray, is
extra afgeschreven op het inventaris
en het gebouw aan de Merseloseweg.

GGD-cijfers

Jongeren Horst aan de Maas drinken nog
steeds te veel
Jongeren in Horst aan de Maas drinken minder alcohol, maar nog steeds beduidend meer dan hun leeftijdsge
noten in de regio. Dat blijkt uit cijfers van de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor Jeugd die de GGD eind 2019
heeft uitgevoerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder
jongeren van de tweede en vierde
klas van het voortgezet onderwijs. Dit
is jeugd in de leeftijd van 13-14 en
15-16 jaar. Zij beantwoordden vragen
over hun alcohol- en drugsgebruik.
Uit de cijfers blijkt dat er een daling
is van het aantal jongeren dat alcohol en drugs gebruikt, maar dat nog
altijd veel meer jongeren in Horst aan
de Maas drinken in vergelijking met
de regio en de rest van Nederland.
Zo geeft 39 procent van de jongeren aan dat ze de laatste vier weken
gedronken heeft, tegen 31 procent in
de regio. Binge drinken, dat wil zeggen vijf of meer drankjes, doet 30
procent, tegen 23 procent in de regio.
Er is bij de alcoholcijfers geen verschil
tussen jongens en meisjes.
Ook ligt de tolerantie van ouders
ten aanzien van alcoholgebruik veel

hoger. Ruim 40 procent van de jongeren geeft aan dat ze van hun ouders
thuis een glaasje mag drinken en in
het weekend of op een feestje alcohol
mag drinken. In de regio is de tolerantie 5 tot 6 procent lager. Het overgrote
deel van de jongeren krijgt de alcohol
via-via en koopt het niet zelf. Wel is
de leeftijd waarop jongeren voor het
eerst alcohol drinken en waarop ze
wekelijks drinken, gestegen.

Documentaire
Met betrekking tot drugsgebruik zijn
de cijfers van Horst aan de Maas vergelijkbaar met de regio. Volgens de
GGD scoort Horst aan de Maas wel het
hoogst van het aantal jongeren dat
aangeeft de laatste vier weken softdrugs te hebben gebruik, al zijn de
verschillen miniem. Jongeren uit Horst
aan de Maas komen echter wel eerder

met softdrugs in aanraking, dan in de
rest van het land. Ze gebruiken vooral
bij vrienden of op straat en in minder
mate tijdens het uitgaan.
De gemeente Horst aan de Maas wil
zich gaan richten op de ouders om
zo het tolereren van alcoholgebruik
tegen te gaan. Daarnaast wordt er
een documentaire ‘Hoe deal ik met
drugs’ gemaakt, die het onderwerp
van meerdere kanten gaat belichten. De documentaire is bedoeld om
ouders en jongeren te informeren, te
confronteren en aan het denken te
zetten over de risico’s en de gevolgen
van alcohol- en drugsgebruik, aldus de
gemeente. Daarnaast wil zij het toezicht op alcoholgebruik in horeca en
keten gaan verhogen en drugsgebruik
onder jongeren verder tegengaan.
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Jolien rent virtueel marathon
van Londen voor KiKa
Eigenlijk zou door de aderen van Jolien Knoops-Theeuwen uit Tienray op
zondag 4 oktober flink wat adrenaline stromen. Ze zou dan aan de start
staan van de marathon in Londen in Engeland en hardlopen voor KiKa.
Het coronavirus gooide roet in het eten en zo deed ze het dunnetjes over
in haar eigen dorp Tienray.

Tientallen jerrycans

Drugsafval gedumpt in Meterik en Lottum
In Horst aan de Maas is zowel op zaterdag 3 als zondag 4 oktober vermoedelijk gedumpt drugsafval
gevonden. Dat meldt de politie in Horst.
In Meterik werden op zaterdagmorgen in de Schadijkse Bossen
gedumpte vaten gevonden.
Omdat uit een aantal vaten damp
kwam, werd uit voorzorg een deel
van het bos afgesloten. Een gespe-

cialiseerd bedrijf heeft de vaten
uiteindelijk opgeruimd. Een dag later
werden ’s avonds in Lottum zo’n
veertig jerrycans aangetroffen met
ook daarin vermoedelijk drugsafval.
De dumping vond plaats op de par-

keerplaats van de voetbalvereniging
in Lottum aan de Broekhuizerweg.
De politie is op zoek naar eventuele
getuigen. Zij kunnen zich melden via
0900 8844 of anoniem via
0800 70 00.

Wedstrijd van Wakker Dier

Kloeke Kip uit Grubbenvorst wint
Liegebeestverkiezing 2020
De Kloeke Kip uit Grubbenvorst is de winnaar van de Liegebeestverkiezing 2020. Het kippenbedrijf
heeft de verkiezing van dierenorganisatie Wakker Dier gewonnen. Kloeke Kip spreekt zelf van
“klinkklare onzin”.

Dat was wel even balen voor de
Tienrayse Jolien. Geen marathon in
Londen. “Dan maar een ‘virtuele’ thuis,
in Tienray”, zegt ze. “Toen ik het nieuws
vernam dat ik niet af kon reizen naar
Londen baalde ik enorm en dacht ik:
jammer, de volgende keer beter. Maar
na een tijdje goed nadenken besloot ik
een speciale actie op touw te zetten en
ging ik de marathon hier rennen.”
Zo konden mensen toch nog Jolien steunen. Uiteindelijk haalde ze een bedrag
op van 336,39 euro. “Als alles wel door
was gegaan, had ik uiteraard veel meer
opgehaald”, zegt ze. “Maar ik had ook
net zo goed niets kunnen doen. Elke
euro telt en dat is het voor mij waard.”
Om 06.00 uur vroeg in de ochtend
begon Jolien aan de thuismarathon. “In
het begin nog alleen, maar later op de
dag sloten steeds meer mensen bij mij
aan. Ontzettend mooi om te zien en
dat geeft je heel veel kracht.” Die had
ze wel nodig, want de voorbereidingen
zaten niet helemaal mee. “Ik had flink
last van blessures. Het was een gevoel
alsof allerlei messen in mijn been sta-

ken. Een last minute bezoekje aan de
fysio heeft wonderen gedaan. Het ging
zondag hartstikke goed.”
De reden dat Jolien geld ophaalt voor
KiKa ligt haar heel persoonlijk. “Bij mijn
jongste zusje werd op 6-jarige leeftijd leukemie vastgesteld. Ontzettend
schrikken natuurlijk. Toentertijd was ik
14 jaar en zat in de pubertijd. Ik heb
toen nooit echt stilgestaan bij het feit
dat zij zo ziek was, je bent met andere
dingen bezig als puber. Nu ik zelf kinderen heb van dezelfde leeftijd als mijn
zusje, toen ze ziek werd, besef je pas
hoe heftig het was. Ik vertel het aan
mijn kinderen die dan weer heel zorgzaam reageren en vragen wat er toen
allemaal met haar aan de hand was.
‘Had tante toen ook een kale kop?’, dat
soort vragen doen heel veel met je. Nu
zet ik mij volop in om geld in te zamelen voor dit soort ontzettend belangrijke goede doelen. Toen heb ik nooit
gehuild, maar dat heb ik nu allemaal
ingehaald.”

Kloeke Kip kreeg als genomineerde 43 procent van de stemmen. In totaal brachten 21.500
mensen een stem uit. Wakker Dier:
“Kloeke Kip wil doorgroeien naar
een gigastal van één miljoen plofkippen. Dat heeft helemaal niets
met dierenwelzijn te maken”,
meldt de organisatie in een bericht.
Kloeke Kip zelf reageerde vervolgens op de ‘prijs’ van Wakker Dier.
“Wij nemen afstand van de nomina-

tie en kunnen ons niet vereenzelvigen met de beweringen die Wakker
Dier, zonder hoor of wederhoor, over
De Kloeke kip heeft gedaan. En liegen doen we al helemaal niet!”
De kippenstal uit Grubbenvorst
nodigt daarom ook iedereen uit om
een bezoek te brengen aan de stal.
“Daar kan eenieder met z’n eigen
ogen zien hoe de keten werkt.
Met name dat de belangen voor
het welzijn en gezondheid van de

dieren, écht duurzaamheid ondernemen en de aandacht voor de mens
in balans zijn.”
Opvallend is dat Kloeke Kip in 2019
nog de Ondernemersprijs van Horst
aan de Maas won onder de noemer
van het Nieuw Gemengd Bedrijf.
Voorzitter Gerbert Vissers van de
Ondernemersprijs was niet bereikbaar voor commentaar op de nominatie van de eerdere winnaar.

Nieuwe masten in beton gegoten

Vernieling lichtmasten Meterik kost
gemeente duizenden euro’s
Diverse keren zijn de afgelopen weken lichtmasten aan de Meteriksebaan in Meterik moedwillig omge
duwd. Ook zijn van sommige lichtmasten de armaturen gesloopt. Dat meldt de gemeente Horst aan de
Maas op haar Facebookpagina.
De gemeente vraagt zich af hoe
de vandalen dit hebben gedaan.
‘Geen idee’, schrijft de gemeente.
‘Waarom men het gedaan heeft?
Geen idee! Wat we wel weten is
dat de kosten voor de herstelwerkzaamheden 4.000 euro bedragen.’ Niet herstellen is volgens de

gemeente geen optie. De lichtmasten staan er voor de veiligheid
van haar inwoners en met name
de fietsers en voetgangers die daar
dagelijks ’s morgens en ’s avonds
voorbijkomen. ‘Omdat het zo
belangrijk is dat die lichtmasten
er staan en ook werken, gaan we

ze uit voorzorg in het beton zetten’, zegt de gemeente. De kosten
hiervan bedragen 35.000 euro, een
flinke kostenpost dus. Mensen die
iets gezien hebben toen het incident gebeurde, kunnen contact
opnemen met de gemeente Horst
aan de Maas.

Tekst: Niels van Rens

journalist
Wij zoeken een fulltime

kempencreeert.nl/vacature

m/v

#kempencreëert
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

College loopt schade aan imago op
na niet verplaatsen De Berkel
Zwembad De Berkel in Horst wordt niet verplaatst naar gebied Afslag10. Het College van B&W zegt niet genoeg financiële middelen te hebben
om een nieuw zwembad te bouwen. Altijd al wilde het college het zwembad verplaatsen, maar komt hierop toch terug.
Alleen SP en VVD waren al die jaren fel tegen de
verplaatsing. Zij vonden het een te duur project, de
gemeente kon het geld beter in andere belangrijke
posten stoppen.
Aan de andere kant kan het college het niet maken
om een nieuw zwembad te bouwen. De gemeente
kampt met een tekort op haar begroting. Een project als deze zou een heel groot gat slaan in de
begroting. Wethouder Rudy Tegels zei ook dat het

College loopt schade aan imago op na niet verplaatsen De Berkel
Hierdoor loopt het imago van het college schade
op zou je kunnen zeggen. De burgemeester en
wethouders streden jaren voor verplaatsing,
maar trekken nu hun ‘keutel’ in vanwege financiële redenen. Een slechte zaak en voor veel
kiezers stembedrog. Want ook veel partijen gingen voor een verplaatsing van het zwembad.

niet verstandig is om zo’n duur project in deze tijd
te financieren. Genoeg redenen dus om het niet te
doen.
Het onderwerp speelt in de gemeente Horst aan de
Maas. De één is er fel op tegen en de ander weer
voor. De vraag is wat de juiste keuze is.
Wat vindt u? College loopt schade aan imago op na
niet verplaatsen De Berkel

Bespreking poll week 41

Zonder prins is het geen carnaval
In samenspraak met de gemeente hebben de carnavalsverenigingen van Horst aan de Maas besloten dit jaar geen prins carnaval uit te roepen.
Dat wil dus niet zeggen dat er geen carnaval wordt gevierd dit jaar. Er is alleen geen prinselijk gezelschap dat voorop gaat. Maar carnaval is
ook meer dan alleen de prins. Het gaat om samenzijn en samen feesten. Je kunt je ook afvragen of die beslissing niet te snel genomen is. Wie weet
hoe we er over enkele maanden of zelfs weken voorstaan?
met prins kent een lang voortraject, die zekerheid is
er nu gewoon niet.”
Janny Arts blikt terug op een carnaval waarbij de
prins ook afwezig was. “We hebben al eerder carnaval gevierd zonder prins, omdat deze ziek was. Het
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is niet hetzelfde, maar nog steeds carnaval. Al vraag
ik me af of het beter gewoon niet gevierd kan worden tot er een vaccin is en iedereen op een veilige
manier kan feesten.”
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Patrick van Helden vindt de prins een gangmaker. “Carnaval draait om samen met vrienden en
familie lol te maken, maar het gaat nu vooral om
samen voor elkaar te zorgen. Gezondheid is het
allerbelangrijkste. Carnaval festiviteiten, zeker
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Oh, zit dat zo!

Wijzigingen in de Overdrachtsbelasting:
Nieuwe paarse krokodil?
Een van de voorgestelde maatregelen van Prinsjesdag, is de vrijstelling Overdrachtsbelasting voor starters en een juist hoger tarief voor
woningen bedoeld voor de verhuur. Of dit een gewenst resultaat oplevert (meer mogelijkheden voor starters op de woningmarkt), daar wil ik
het verder niet over hebben, wel over het administratieve gedrocht.

Ooit was het allemaal eenvoudig. Er was één
Overdrachtsbelastingtarief met
wat specifieke vrijstellingen.
Lastig werd het toen in 2011 een
verlaagt tarief werd ingevoerd voor
woningen. Dat heeft in 10 jaar tijd

een stortvloed van rechterlijke
uitspraken opgeleverd. Valt een
bouwkavel onder het verlaagt
tarief? Een woning dat als kantoor wordt gebruikt? Een kantoor
dat verbouwd wordt tot woning?
Een verpleeghuis? Een losstaande
garage? De lijst is eindeloos.
Per 1 januari 2021 wordt, als
het allemaal doorgaat, het standaardtarief verhoogt naar 8%.
Ook komt er een nieuwe afbakening van het lage tarief voor
woningen. Dit lage tarief van 2%
geldt vanaf dan alleen nog voor
woningen die bedoeld zijn om zelf
te gaan bewonen. Daarvoor zou de
Belastingdienst, volgens de wetgever, achteraf (na een jaar) moeten
beoordelen of de koper nog in de
woning woont.
Is dat niet het geval, dan is dat een
aanwijzing dat het 2% tarief ten

onrechte is toegepast, maar geen
bewijs. Er kunnen immers allerlei
redenen zijn waardoor de zelfbewoning is beëindigd. Denk aan
huwelijk of scheiding, overlijden,
of werkeloosheid. De lijst is eindeloos. Als het de overwerkte
Belastingdienst al lukt om deze
controle erbij te gaan doen is te
verwachten dat ook dit tot een
stroom van procedures bij de rechter gaat leiden.
Tot slot krijgen starters
straks een vrijstelling van
Overdrachtsbelasting. Een starter
is jonger dan 35 en heeft de vrijstelling nog niet eerder gebruikt.
Daarvoor moet de starter een
verklaring afleggen bij de notaris.
Ook hier zijn complicaties denkbaar. Wat als de ene partner de
vrijstelling wél heeft gebruikt
en de andere niet? En als één

van beide partners jonger dan
35 is? Nog meer werk voor de
Belastingdienst en de rechters.
Een ware paarse krokodil.
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Streekemoties

Column

Chatten of
kletsen
Tienduizenden jaren geleden
werden de Homo Sapiens een
beetje moe van het constante
rondtrekken. Aan de tijd van
jagen en verzamelen van voed
sel kwam langzaam een einde.
Het was de historische ontdekking
van een alternatieve samenleving.
Settelen in plaats van eeuwig verplaatsen. Het inzicht dat domesticatie van dieren en akkerteelt
een beter leven en samenleven
opleverden betekende een revolutie binnen de evolutie. Het was
ook de geboorte van een van de
meest belangrijke ontwikkelingen: de taal-en-verhaal-cultuur.
Samenwonen en samen vertellen werd een grondslag van maatschappelijke ontwikkeling. Aan de
kern is tot op vandaag weinig
veranderd, maar de communicatievormen zijn door ontwikkelingen
in taal, media en techniek absoluut
niet meer te vergelijken.
Chatten en kletsen is niet hetzelfde. Hoewel het allebei communicatievormen zijn, is het verschil
niet te onderschatten. Sinds de
mensen voor de gezelligheid met
elkaar praten -of kletsen- doen
ze dat bij voorkeur onder een
boom, rond een kampvuur, een
haard of tafel. We zouden dat de
gezelligheidscirkel kunnen noemen. En de deelnemers? Meestal
mensen waarmee we ons verbonden voelen omdat ze dichtbij
zijn, uit dezelfde cultuur. Ze spreken dezelfde taal (linguïstisch of
gevoelsmatig). De thema’s zijn
bij voorkeur niet te zwaar, niet te
verbindend maar toch bindend.
Het praten met elkaar wordt zo een
informele ontspannende bezigheid.
Nabijheid en vertrouwen ineen.
Daarom een loflied op het kletsen.
En chatten? Deze moderne communicatievorm creëert toch moeilijk
dezelfde betrokkenheid want het
is niet de ‘online’ maar de fysische, lichamelijke kring-nabijheid
die voor warme gezelligheid zorgt.
Een oerinstinct, totaal vitaal, in
onze 21e eeuw.
Gezellig kletsen met onze straat-,
wijk-, dorps-, streekgenoten levert
een belangrijke bijdrage aan het
gemeenschappelijke samenleven.
Laat ons deze boodschap door de
wereld chatten en over de hele
wereld zal men zeggen: ‘Bij ons
ook!’.
Theo Kerstjens
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PvdA Horst aan de Maas

Groot Veld

Het Groot Veld, niet bijzonder maar daardoor bijzonder. Het gebied
heeft een uniek bolvormig karakter, dat is ontstaan doordat de boer
derijen rondom eeuwenlang hun mest daar heen hebben gebracht.
Mensen wandelen er, er is akkerbouw. Niet bijzonder dus maar
daardoor bijzonder. En als je bij
de Kruusboëm staat, het herkenningspunt van het Groot Veld, kun
je zowel de kerk van Kronenberg
als die van Sevenum zien liggen.
Het is een geweldige plek. In het

D66+GroenLinks Horst aan de Maas

bestemmingsplan wordt het aangeduid als akkerbouw. De afgelopen drie maanden was er een
fotowedstrijd die ruim honderd
ingezonden foto’s opleverde.
En dus waren afgelopen weekend
de mooiste foto’s te zien tijdens
een wandeling. Het Groot Veld is,

Iedereen heeft een mening over het
grootschalig opwekken van duurzame energie en terecht want er zijn
heel veel belangen. Het moment
om mee te praten is dus nu want
we kunnen niet meer verder op
oude voet. Wij kiezen voor duurzame energie en op dit moment zijn

energie uit wind en zon de enige
reële opties. KODE klinkt grootst en
gigantisch. Dat is het ook, samen
met onze inwoners moeten we de
regie gaan terug pakken. In feite
hebben de grote bedrijven al sinds
halverwege de vorige eeuw een
monopolie op één van de belang-

Het voormalige kantoor van de
Rabobank bij het NS-station wordt
omgebouwd tot sociale huurwoningen voor adolescenten. Een prachtig
initiatief dat wij als VVD ook steunen.
Het bestemmingsplan in deze wordt

Essentie Horst aan de Maas

niet gewijzigd en derhalve betreft het
hier een tijdelijke vergunning van in
ieder geval twintig jaar.
Het college van B&W is als dagelijks bestuur het bevoegde orgaan
om een vergunning te verlenen.

handhaving, want anders hebben
regels geen nut. Maar de regel alcohol onder de 18: daar hoeven we ons
niet aan te houden? Dat gedogen we
wel met z’n allen? Voor mij is dat de
wereld op zijn kop.
Natuurlijk moeten we inzetten op

preventie en inzicht bij de jeugd zelf.
Bewezen is dat alcohol zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van
hersenen en andere organen die
in de groei zijn. Het kan leiden tot
geheugen-, leer- en concentratieproblemen. Alcohol speelt een grote

Een breed draagvlak in Horst aan
de Maas is de belangrijkste voorwaarde. Voor onze kinderen en
kleinkinderen en om het systeem te
veranderen. Praat met ons mee over
energietransitie via onze socials of
spreek een van onze (burger)raadsleden aan. We moeten nu handelen.

Vreemd is dan de gang van zaken dat
de PvdA en Essentie hier een stokje
voor probeerden te steken. De raad
stelt -zoals bekend- de kaders vast en
controleert B&W. Essentie heeft nota
bene nog een motie ingediend om
driehonderd woningen te realiseren
in de gemeente. Daarnaast hebben
burgers - of beter gezegd belanghebbenden - ingevolge de Algemene Wet
Bestuursrecht het recht op inspraak
door middel van een bezwaarschriften beroepschriftprocedure bij een ver-

gunningverlening. De gestelde vragen
onlangs in de voorbereidende raadsvergadering werkten dan ook onnodig
vertragend.
Het woningtekort schreeuwt om een
daadkrachtige aanpak en daarnaast is
iedereen gebaat bij een voortvarend
proces: de raad, B&W, de ondernemer
en de burger. De schop in de grond
zetten is een kwestie van Gewoon.
Doen.

Maarten Voesten

Luc Cuijpers

rol bij agressie, geweld en ongelukken. Aan de bewustwording bij
jongeren is hard gewerkt. Maar het
grootste voorbeeld voor de jeugd zijn
nog altijd de ouders. Helaas geeft
nog altijd meer dan de helft van de
ouders in Horst aan de Maas aan het
acceptabel te vinden dat zijn kind
beneden de 18 jaar alcohol drinkt.
Het meest voorkomende argument
als je ouders vraagt waarom ze hun
kinderen onder de 18 jaar alcohol

laten drinken is: “Met ons is ’t toch
ook goed gekomen…”. Blijven we
dit zeggen en houden we vol dat
de gevolgen van alcohol drinken op
jonge leeftijd wel mee zullen vallen,
of durven we in het belang van onze
kinderen ook eens ‘nee’ te zeggen?

Bianca van den Berg, raadslid

Onafhankelijk onderzoek Ruimte voor Ruimte-regeling

De SP-fractie heeft een initiatiefvoorstel naar de gemeenteraad gestuurd met betrekking tot een onafhan
kelijk onderzoek naar de gang van zaken bij de uitvoering van de RvR- (Ruimte voor Ruimte) regeling.
Al eerder, op 23 mei, is er een brief gestuurd naar de gemeenteraad naar aanleiding van artikelen in NRC
en Dagblad De Limburger. In het initiatiefvoorstel werkt de SP-fractie haar eerdere voorstel voor een
onafhankelijk onderzoek verder uit.
Hierin stelt de SP onder andere dat
de informatie die door het College
van B&W aan de gemeenteraad werd
verstrekt niet altijd even duidelijk
en/of verwarrend was; sommige
voor onderzoek essentiële documenten niet aangeleverd zijn (in

rijkste levensbehoeften namelijk
energie. De energietransitie biedt
ons de kans om dit te veranderen. Hoe mooi zou het zijn als we
het voor elkaar krijgen om in 2030
samen de helft van de onze energie op te wekken? Geen afhankelijkheid meer en samen beslissen wat
we doen met de lusten en de lasten.
Samenwerking, inspraak en meeprofiteren.
D66+GroenLinks legt de lat hoog,
wij willen dit alleen met jullie doen.

“Horster tieners drinken veel”

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat onze jeugd onder de 18 jaar veel meer drinkt dan de jeugd in de rest
van Nederland. Dit weten we al sinds jaren. We hadden echter gehoopt dat het minder zou worden.
Vijf jaar geleden schreef ik een artikel in de HALLO met als titel: “Alcoholbeleid... Mit os is ‘t toch ook good
gekoame…!”.

SP Horst aan de Maas

Jan Wijnen

Handen uit de mouwen

Afgelopen dinsdag werden in de gemeenteraadsvergadering de plan
nen voor woningbouw bij het NS-station Horst-Sevenum (het
‘Stationskwartier’) behandeld. Het gegeven dat we hebben te kampen
met een woningtekort is nogal een open deur. Datzelfde geldt voor het
feit dat de schop snel in de grond moet om dit probleem te verhelpen.
Maar zo één-op-één blijkt het in de praktijk helaas niet te zijn.

Mijns inziens is het precies daar
waar het fout gaat. Als wij, ouders
en opvoeders, alcoholgebruik onder
de 18 blijven goedkeuren, dan zal
het gebruik van alcohol nooit minder. We roepen en schrijven overal
dat we meer in moeten zetten op

gebieden waar de landschappelijke impact minder is. Elke keuze
heeft immers gevolgen voor het
betreffende gebied. Het Groot
Veld, niet bijzonder maar moet
wel bijzonder blijven. Een uniek
gebied.

Kom nu in actie, juist nu

De afgelopen weken is de KODE (Kader Opwekking Duurzame
Energie) volop in het nieuws. Via dit kader krijgen we een inkijk over
op welke wijze de energieopwekking van de toekomst in onze
gemeente er uit ziet.

VVD Horst aan de Maas

in Kader Opwekking Duurzame
Energie (waar de raad binnenkort
een besluit overneemt) ook aangeduid als zoekgebied voor middelgrote zonnevelden. Hier zou
dan ruimte ontstaan voor zonnevelden van 5 tot 15 hectare aaneengesloten. Het karakter van dit
niet bijzondere maar daardoor
bijzondere landschap zou dan
ingrijpend veranderen. Wat PvdA
betreft toch eerst kijken naar

welk geval niet aangeleverd konden worden omdat ze kwijt zijn of
er geen verslag van bestaat); en dat
met betrekking tot staatssecretaris Knops op ‘creatieve’ wijze door
middel van combinatie van verschillende regelingen medewerking

is verleend aan de bouw van een
langgevelboerderij in een gebied
met als bestemming “agrarisch met
landschappelijke en natuurwaarden
(beekdal)”. Aanvullend wil de SP de
toegankelijkheid en het terugvinden
van stukken in het algemeen in het

gemeentearchief meenemen bij dit
onderzoek.
De SP geeft in haar voorstel aan
dat onderzocht moet worden of het
toenmalige college de deelnemers
aan de RvR-regeling voldoende
recht heeft gedaan, nadat de rechter
bepaald had dat de gemeente juridische fouten had gemaakt; of mensen
die een bouwvergunning aanvroegen gedwongen zijn daarbij deel te
nemen aan de RvR-regeling met als
consequentie dat ze veel geld moes-

ten betalen om stallen te slopen. De
SP wil dat er een commissie wordt
ingesteld van (burger)raadsleden,
die een nader voorstel uitwerken
voor een onafhankelijk onderzoek,
daar een deskundig onderzoeksbureau voor uitzoekt en het onderzoek
door dat bureau begeleidt en stuurt.
Het onderzoek haalde het niet tijdens
de raadsvergadering van dinsdag 6
oktober.
Michael van Rengs

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.
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GEMEENTE

NIEUWS
www.horstaandemaas.nl

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

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

13 oktober

Raadsvergadering
Op donderdag 13 oktober is er een themabijeenkomst van de
gemeenteraad gepland. De agendapunten zijn bij het drukken
van deze uitgave nog niet bekend. Vanaf donderdag 8 oktober
kunt u de agenda bekijken op www.horstaandemaas.nl/raad.

Eenmalige investering voor noodzakelijk onderhoud
Begroting Horst aan de Maas

Investeren ondanks
ﬁnanciële tegenwind
Het college van Horst aan de Maas blijft investeren in de leefbaarheid van dorpen en

Zwembad de Berkel blijft in
Horst centrum
Het college van B&W is voornemens het huidige zwembad de Berkel open te houden.
Dit vraagt een eenmalige investering voor het noodzakelijk onderhoud van het zwembad van
€ 1.6 miljoen. De gemeenteraad van Horst aan de Maas besluit hierover in de vergadering
van 10 november 2020.

wijken, en in projecten die de veiligheid, economie en gezondheid in Noord-Limburg
versterken. Het pakt de kansen die er zijn, ondanks ﬁnanciële tegenwind en onzekerheden.

Rudy Tegels: “Belangrijkste aan dit besluit

het in de huidige ﬁnanciële situatie van de

Horst aan de Maas krijgt, zoals veel gemeenten, fors minder geld van de Rijksoverheid

is wat mij betreft dat we ervoor zorgen dat

gemeente onverstandig is het beschikbaar

terwijl de kosten toenemen. Voor een sluitende meerjarenbegroting is het daarom

de openbare zwemvoorziening voor onze

gestelde krediet te verhogen.

noodzakelijk keuzes te maken. Dit staat in de meerjarenbegroting 2021-2024 die het college

gemeente behouden blijft. Afgelopen jaar heb-

voorlegt aan de gemeenteraad. De raad neemt hierover op 10 november een besluit.

ben we een zorgvuldig proces met de betrok-

10 jaar onderhouden

ken partijen en de gebruikers van het bad door-

Een extern adviseur heeft het bestaande

Investeren in leefbaarheid,

Daarbij volgen we de landelijke ontwikkelingen

lopen. Voor hen wilde ik graag zo snel mogelijk

zwembad onderzocht en geconcludeerd dat

economie, gezondheid en veiligheid

op de voet. Mocht volgend jaar blijken dat

duidelijkheid. Die kunnen we nu bieden.”

het bad, met een aantal reguliere en uitge-

In de lopende meerjarenbegroting zijn

de Rijksoverheid de ﬁnanciële effecten van

investeringen opgenomen van in totaal

corona onvoldoende compenseert, dan zijn

Achtergrond

gebruikt kan worden. Het bad is dan bijna 60

€ 30 miljoen. In de begroting 2021-2024

aanvullende maatregelen onontkoombaar.

De afgelopen jaren is samen met vereni-

jaar oud. De onderhoudswerkzaamheden wor-

maakt het college nog eens € 62 miljoen

Dat kan dan gevolgen hebben voor bijvoor-

gingen, Afslag10, omwonenden en andere

den in 2021 in één keer opgepakt in plaats van

vrij. Dat is onder andere nodig voor wegen,

beeld investeringsprojecten en de ozb.”

betrokken gewerkt aan plannen voor nieuw-

dit te spreiden over tien jaar. Zo wordt het dak

bouw van het zwembad binnen Afslag10.

vervangen en het tegelwerk vernieuwd.

riolering en het onderhoud van gemeentelijke

stelde onderhoudskosten, nog circa tien jaar

accommodaties. Maar het college trekt ook

Keuzes voor een meerjarig

Er is zorgvuldig gewerkt aan plannen voor

geld uit voor de sporthal Hegelsom-America-

sluitende begroting

een duurzame zwemvoorziening die, zoals

Sporthal

Meterik, basisschool De Weisterbeek in

In de vorige begroting (2020-2023) waren

de raad heeft bepaald en op verzoek van

In de plannen voor een eventueel nieuw te

Horst en gemeenschapshuis De Smetenhof

behalve investeringen ook al ombuigingen

de verenigingen, een duidelijke verbetering

bouwen zwembad is, op verzoek van de

in Lottum. Ook wordt geïnvesteerd in de

opgenomen. Dat zijn maatregelen om kosten

moest zijn van de huidige situatie. Het bleek

gemeenteraad, telkens ook nieuwbouw voor

verbetering van de leefbaarheid in de wijken

te verminderen en inkomsten te verhogen.

onhaalbaar met een voorstel voor nieuwbouw

de sporthal meegenomen. Met het besluit voor

In de Riet, Mussenbuurt, Norbertuswijk en

Het college legt de raad nu een aanvullend

te komen dat zowel voldoet aan inhoudelijke

10 jaar te investeren in onderhoud van zwem-

Horst-Centrum. Bovendien draagt Horst aan

pakket aan ombuigingen voor. Dat telt uit-

wensen alsook aan het gestelde ﬁnancieel

bad de Berkel, blijft ook de bijhorende sporthal

de Maas samen met de andere gemeenten

eindelijk op tot een besparing van ruim € 4,9

kader. Daarbij is het college van mening dat

voorlopig waar die is.

in Noord-Limburg bij aan projecten die de

miljoen per jaar vanaf 2024. Het gaat onder

economie, veiligheid en gezondheid in onze

andere om deze keuzes:

regio versterken. Het geld dat gemeenten
daarvoor inzetten, is een hefboom voor

• Er wordt nu niet geïnvesteerd in een nieuw

grote ﬁnanciële bijdragen van de provincie

zwembad. Dat blijft echter wel de ambitie

Limburg, het Rijk en andere samenwerkings-

op termijn. In deze begroting maakt het

partners.

college geld vrij om ervoor te zorgen dat
zwembad De Berkel nog 10 jaar mee kan.

Hogere kosten, minder geld uit Den Haag

• De investering in een buitensportaccom-

Het college houdt in de begroting rekening

modatie voor America en Meterik wordt in

met structureel fors minder inkomsten van de

tijd opgeschoven. Het college kiest ervoor

Rijksoverheid. Plattelandsgemeenten krijgen

eerst de sporthal voor Hegelsom, America

namelijk minder geld, steden juist meer.

en Meterik te realiseren.

Bovendien krijgen gemeenten minder geld

• De gemeente wil voorkomen dat mensen

voor zorg en uitkeringen. Terwijl de kosten

een uitkering nodig hebben. Het college

daarvoor stijgen. Daar is dit jaar onverwacht

zet daarbij maximaal in op mensen met

de coronapandemie bijgekomen. De econo-

een korte afstand tot de arbeidsmarkt.

mische effecten daarvan zullen groot zijn.

Mensen die toch een uitkering krijgen,

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

Broekhuizen

Venrayseweg 143

Luischhof, perceel 582

Expeditiestraat 6

verhoogd met 3%, exclusief inﬂatiecorrec-

Horst

Kronenberg

Klassenweg 28a

Het college verwacht dat de Rijksoverheid

leveren daarvoor een tegenprestatie.

gemeenten grotendeels zal compenseren

• De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt

voor de ﬁnanciële gevolgen van corona.

Bekendmakingen

ongenummerd, sectie F
nr. 140

tie. Omdat de kosten voor de inzameling

Kasteellaan 2

Schorfvenweg 10

Van Renessestraat 10

Thijs Kuipers, wethouder Financiën: “We grij-

en verwerking van afval toenemen, wordt

Vrouwboomweg 16

Meerlo

Klassenweg 31 en

pen de kansen om te blijven investeren in

de afvalstoffenhefﬁng verhoogd met € 15.

Dentjesweg 25

De Leeuwerik ongenummerd

Campagneweg sectie M

Meterik

Kleefsedijk 23

Bergsteeg ongenummerd

Steegbredeweg 1

Sevenum

Tienray

Helenaveenseweg

Kloosterstraat ongenummerd

de samenleving. Om de meerjarenbegroting
sluitend te houden, hebben we wel keuzes

Lees er meer over in de digitale begroting van

moeten maken. Want we willen geen rekenin-

Horst aan de Maas:

gen doorschuiven naar volgende generaties.

horstaandemaas.begrotingsapp.nl

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

nummer 474
Westsingel sectie M
nummer 3226

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

De Sondert ongenummerd
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15-vragen aan

Angie Hermkens Grubbenvorst en Horst
dan kan je die per dag telkens hoger
maken. Ook kijk ik vaak op TikTok.

Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik denk dat je allebei eerlijk bent en
niet gaat liegen. Daar kan ik namelijk
heel erg slecht tegen. Ook vind ik dat
je niet achter elkaars rug om slecht
over elkaar moet gaan praten.

Hoi

Column

Wat is je favoriete game?

Achtbaan

Ik weet niet echt wat mijn favoriete
game is. Ik speel niet echt vaak spelletjes. Ik heb wel veel Starstable,
Moviestarplanet en Momio gespeeld.
Dat zijn spelletjes waar je echt je
eigen karakter hebt en daar mee kan
spelen.

Het is geen geheim dat de GGD’s
en de overheid het testen van de
bevolking op Covid-19 niet
geheel goed afgaat. Krantenkop
na krantenkop wijst erop wat er
allemaal niet verkeerd gaat of
wat andere landen (zoals
Duitsland) beter doen dan wij
in Nederland.

Hond of kat?
Ik denk dan hond. Want dat is één
van mijn lievelingsdieren. En bij mijn
moeder en stiefvader hebben wij
ook een hond, een bruine labrador
die Ouzo heet. Die vind ik heel erg
leuk.

Wat zou je nooit meer overdoen?
Nu is er niet echt iets dat ik niet
opnieuw zou willen doen. Ik ben ook
nog heel erg jong. Misschien dat er
later een keer iets gaat zijn dat ik
nog wel een keer wil gaan doen.

Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Angie Hermkens
14 jaar
Grubbenvorst en Horst
Citaverde College

Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?
Nu is dat meestal zwart of donkere
kleding, bijvoorbeeld een zwarte
broek of hoodie. Meestal een oversized hoodie omdat die veel lekkerder
zit en ik mij daar ook goed in voel.
Dat draag ik dan ook heel erg vaak.

Wat is je droombaan?
Ik heb nog niet echt een droombaan.
Ik vind het wel leuk om iets te doen
met dieren, bijvoorbeeld een dierenarts. Maar daarvoor moet je wel veel
leren en daar ben ik helaas niet zo
goed in. Ook vind ik het leuk om met
hout te werken.

Heb je een bijnaam?
Mijn bijnaam is badeend of eendje.
Ik denk omdat eendje op mijn naam
lijkt. En dat het zo is geworden naar
badeend bij mijn vrienden omdat dat
leuker klinkt.

Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?
Het liefste kijk ik Netflix. Meestal doe
ik dat alleen, maar soms kijk ik met
mijn vader een bepaalde serie die wij
dan samen volgen. Ook ga ik soms wel
eens met vriendinnen buiten chillen.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld.

Wat is het meest emotionele
moment in je leven?
Mijn meest emotionele moment
moet nog komen denk ik. Ik kan

namelijk nu niks zo bedenken. En dat
vind ik zelf wel prettig nog.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is denk ik
dat ik altijd aardig ben, vind ik. Mijn
slechtste eigenschap is denk ik dat
ik het niet leuk vind om te praten, behalve met mijn vriendinnen
natuurlijk.

Wat is je favoriete sociale
medium?
Ik denk Snapchat, omdat ik daar
vaak op zit. Daar praat ik namelijk
mee met mijn vrienden. Dat vind
ik erg leuk. Ook doe ik daar streaks
mee. Dan stuur ik dus iedere ochtend ‘goodmorning’ en iedere avond
‘goodnight’ naar iedereen. Dan krijg
je na een aantal dagen een getal en

Ik denk liever twee keer zo slim,
later kun je dan namelijk misschien
wel een betere baan krijgen. En dan
verdien je dus meer en kan je daar
ook meer van kopen.

Waardoor moest je de laatste
keer huilen?
Vorige maand denk ik. Dat was door
een serie die ik heel erg leuk vind.
Ik zat er toen heel erg in. Toen ging
er helaas iemand dood in mijn serie
en dat vond ik heel erg verdrietig en
daarom moest ik gaan huilen.

In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Dat was laatst toen ik naar de rechter moest gaan. Ik moest namelijk gaan praten over hoe het thuis
gaat. Helemaal zonder mijn ouders.
Dat maakt mij heel erg zenuwachtig.
Dus dat was wel echt een situatie
waar ik erg zenuwachtig in was.

Het is herfst!
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dagen

per week
Acties geldig t/m 13-10-2020

geopend

Calluna ‘Garden Girls duo’

Nu € 1,89/st
Tweekleurige hei in diverse varianten. Dikke planten!

Violen uit eigen kweek

Nu € 9,99/st
Sneeuwbal. Bloeit lang! Vol knop en bloem.

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Heel blij was ik natuurlijk anderhalve week geleden toen ik verkouden werd en dus zelf als één
van de snel groeiende groep
geluksvogels een kijkje mocht
nemen bij het befaamde coronatestproces.
Ik moest me samen met mijn twee
broers laten testen in Helmond.
Een beetje ver van huis, maar niet
ongewoon. De meeste teststraten
zitten namelijk constant volgeboekt. Wij moesten al twee dagen
wachten voordat we getest konden worden en als we in Venlo
met zijn drieën ons hadden willen
laten testen hadden we zomaar vijf
dagen kunnen wachten. Dat wachten kan de pret echter niet drukken. Eenmaal woensdagmiddag
in de auto gestapt waren we zo in
Helmond. Ik kon de zenuwen bijna
niet bedrukken.
De testlocatie was in een sfeervol
belichte parkeergarage. We stonden met een paar auto’s voor en
achter ons in de rij. Na even wachten mochten we een klein stukje
naar voren rijden. In de verte zag
je zelfs al een aantal in blauw
pak geklede mensen met glazen
buisjes lopen. Ik voelde me net
een klein kind in de rij voor een
achtbaan. Wachtend en wachtend. Steeds een stukje dichterbij. Totdat we plots gesignaleerd
werden naar een lege testplaats te
rijden. Spannend!
Nu kon de test eindelijk beginnen.
Ik had geluk. Ik mocht als eerste
van ons drieën. Ik moest uit het
autoraam hangen en… wat een
anticlimax. De test was zo voorbij.
Dit leek helemaal niet op een achtbaan. Niet alleen was al dit wachten voor dit éne korte moment,
we werden ook verteld dat we nog
eens 48 uur konden wachten op
het resultaat. Zelfs 48 uur bleek
niet eens 48 uur. Toen ons door de
GGD verteld werd dat mijn broer
zijn monster kwijt was geraakt
waren we al bijna een week aan
het wachten. Zo lijkt het toch wel
op een achtbaan. Veel wachten,
weinig actie.
Teun
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Grote overwinning

Hockeyheren maken eerder verlies goed
Na de verloren wedstrijd van vorige week, stond voor de heren van Hockeyclub Horst er zondag 4 oktober een
thuiswedstrijd tegen MHC Deurne op het programma. De punten bleven deze keer in Horst, 6-0.
Van het begin af aan werd het duidelijk dat Horst zich wilde revancheren voor de week ervoor. Ze begon
fel aan de wedstrijd, na het creëren
van enkele kansen werd er na zo’n 10
minuten de eerste strafcorner gegeven. Uit deze corner werd de 1-0 door
Max gemaakt. Vrij snel na de 1-0 werd
duidelijk wat de tactiek van Deurne
was. Ze hanteerde als het ware een
loopgraven-tactiek waarbij ze tien
man achter de bal had en er vervolgens via een scoop uit probeerde te
komen. In het begin van het tweede

kwart werd de defensie van Deurne
toch geslecht en werd de 2-0 door
Floris gescoord. Niet veel later scoorde
Skip de 3-0 en werd net voor het
rustsignaal een aanval op de kruising
geschoten door Sander, waarna Floris
de rebound vakkundig in het doel
werkte.
Na de rust kwam Deurne nog defensiever uit de kleedkamer, waardoor
Horst goed moest blijven zoeken
naar open ruimtes. Dit lukte Horst
nog tweemaal. Het vijfde doelpunt
werd nogmaals vanuit een corner

gescoord door Max en het zesde doelpunt kwam op naam van Wouter.
Dit resulteerde in een eindstand van
6-0, waarmee Horst zich goed heeft
herpakt na de verliespartij van de
week ervoor. Volgende week staan
er voor Horst twee uitwedstrijden op
het programma. Op vrijdag 9 oktober
wordt er in bekerbelang gespeeld in
en tegen Vlijmen waarna op zondag
11 oktober een competitiewedstrijd
gespeeld wordt tegen DVS in Waalre.
Tekst: Hockyeclub Horst

Korfbalsters S.V. Lottum behalen gelijkspel
Het eerste team van S.V. Lottum speelde op zondag 4 oktober haar thuiswedstrijd tegen het Beeselse Roka
voor het eerst zonder publiek vanwege de nieuwe coronamaatregelen.
Voor de wedstrijd kreeg de scheidsrechter van de dag van beide teams
een attentie vanwege het feit dat het
de week van de scheidsrechter was.
In hun nieuwe wedstrijdshirts begonnen de dames van Lottum prima
aan de wedstrijd en kwamen binnen
enkele minuten op een 2-0 voorsprong. Het korfbalspel van S.V. Lottum

bleef prima lopen en met enkele
afstandsschoten en doorloopballen
werd de voorsprong verder uitgebouwd. Dit leverde een mooie ruststand van 5-1 op.
In de tweede helft werd er weer snel
gescoord en leek de wedstrijd met
6-1 gespeeld maar de tegenstander
uit Beesel gaf niet op en wist terug te

komen tot 6-6 . Daarna wist Lottum
eindelijk weer te scoren 7-6 . Maar in
de allerlaatste minuut wist Roka de
korf toch nog een keer te vinden en
eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Eindstand 7-7.

Tekst korfbalvereniging S.V. Lottum

VC Trivia wint met 4-0 en pakt koppositie
Voor VC Trivia stond zaterdag 3 oktober de thuiswedstrijd tegen VC Olympia DS4 uit Panningen op het pro
gramma. Ondanks een sfeerloze setting, zonder publiek, zorgde de thuisploeg voor het nodige spektakel. De
volleybalsters van VC Trivia hebben hun goede serie voort kunnen zetten en klimmen op de ranglijst.
De eerste set verliep moeizaam.
De tegenstander uit Panningen pakte
de leiding in de set en zette dit voort
tot 23 punten. De dames van VC Trivia
bleven wel in het spoor en zoals zo
vaak piekt het team op het moment
dat de punten verdeeld worden.
VC Trivia pakte de set met 25-23.
De tweede set was een herhaling van
een week eerder. De tegenstander
werd meteen bij de strot gepakt door
sterke service series. VC Trivia was
heer en meester en pakte een voorsprong van 10 punten. De 16-jarige
Danique Oomen maakte haar officiële
thuisdebuut voor VC Trivia. De set werd
met 25-13 gewonnen.
Na deze overtuigende set zege wees

alles erop dat VC Trivia de overwinning
binnen handbereik had. De gasten
uit Panningen herpakten zich en de
thuisploeg had veel moeite om direct
tot scoren te komen. Dit leidde tot een
achterstand van 12-21. De coach van
VC Trivia probeerde met een tweede
time-out alsnog het tij te keren.
VC Trivia kende een opleving, met de
nodige energie en spelvreugde werd
een inhaalrace gestart onder aanvoering van een uitstekend spelende
Chelle Korstjaans. Met acht servicepunten op rij deed Trivia weer mee.
En zoals zo vaak:‘als Trivia de punten
binnen handbereik heeft dan komt er
iets extra’s los’.
De tegenstander uit Panningen pakte
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Vanwege eigen goal tegenpartij

Derde overwinning voor
Hegelsom
Op een bijna leeg sportpark maakte de rood-witte brigade van
VV Hegelsom zich zondag 4 oktober klaar voor een thuiswed
strijd tegen SV Panningen. De wedstrijd en eindigde in 1-0.
In de beginfase was het vooral
Hegelsom dat voor spektakel
zorgde. Bart Spreeuwenberg
kon via een lange crossbal Marc
van Rens wegsturen die de kans
helaas niet kon verzilveren tot
doelpunt. Na een overtreding
rond het strafschopgebied van
Panningen kreeg Hegelsom
een vrije trap. Een uitstekend
moment om de Hegelsommers
op voorsprong te zetten.
Jordi Janssen ging achter de bal
staan en wist hem net langs het
doel te draaien. Niet veel later
was het weer Jordi Janssen die
voor gevaar zorgde. Via een
geplaatst balletje moest de
keeper zich helemaal strekken
om deze tot corner te verwerken.

Overtreding
Na een half uur spelen kwam
het eerste gevaar voor de goal
van Hegelsom. Rechtsbuiten
Ramon Sijben wist zich tussen
drie man van Hegelsom te
manoeuvreren en de bal maar
net langs de goal te plaatsen.
Niet veel later volgde een
overtreding van Panningen, op
een voor Hegelsom zeer gunstige
plek. Jordi Janssen nam de vrije

trap snel op Thom Derks, welke
hem hard wist voor te zetten
waardoor een groen-wit been
de bal onbedoeld in eigen goal
schoot.
Na de rust ging het weer redelijk
gelijk op. Beide teams kwamen
niet echt in de problemen. In de
60e minuut kwam Panningen
weer met wat gevaar maar
Sjors Witt kon de bal makkelijk
onschadelijk maken. Niet veel
later een soortgelijke actie voor
het doel van Panningen.

Kans
De laatste grote kans kwam
echter op naam van Marc van
Rens. Hij wist via een steekbal de
keeper uit te spelen maar kon de
bal (bijna op de achterlijn) niet
in het doel krijgen. Hegelsom
kwam de resterende minuten
niet meer in gevaar en trok zo
de derde overwinning van het
seizoen over de streep. Volgende
week staat de kraker tegen
Neerkandia op het programma.

Tekst: voetbalvereniging
VV Hegelsom

na de time-out van Trivia nog maar
drie punten en VC Trivia dertien.
Het werd 25-23.

Lust voor het oog
De vierde set was met momenten een
lust voor het oog. Er werden mooie
punten gescoord, met name door buitenspeler Desi van Rens. Het verschil
met de vorige wedstrijden was dat
VC Trivia veel sterker was in de passing, met name op de momenten dat
het moest. De set werd met 25-21
gewonnen en daarmee pakte VC Trivia
de eerste volle buit én de koppositie.

Tekst: volleybalvereniging VC Trivia

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

America rondom Hofweg

Belangrijke uitzege voor SV Melderslo
In een sfeerloos voetbalpark in Blerick, er mag immers geen publiek aanwezig zijn, begon het eerste SV
Melderslo zondag 4 oktober goed aan de wedstrijd. Het team won uiteindelijk met 2-3 van SV Blerick.
De eerste en beste kansen waren dan
ook voor SV Melderslo. De eerste goal
hing al een tijdje in de lucht maar wilde
niet vallen. Totdat in de 28e minuut
Joreno van de Ven op rechts doorbrak.
Luc van Kuijck controleerde deze bal op
fabelachtig wijze, en op de rand van het
zestienmetergebied schoot hij de bal in
de linkeronderhoek. De 0-1 was binnen. SV Melderslo kwam steeds beter
in de wedstrijd en creëerde verschillende kansen. Een vrije kans voor de
goed spelende Stan van de Pas werd
gepareerd door de keeper. Luc van
Kuijck maakte een vrije trap op de paal.

In de 43e minuut wisten Luc van Kuijck
en Bart Verheijen elkaar echter goed
te vinden, waarna Bart de bal mooi
langs de keeper in de goal schoot, 0-2.
Dit was tevens de ruststand.
Na rust begon Melderslo gelijk met druk
zetten. Dit resulteerde in een goede
kans voor Bart Verheijen die zijn schot
geblokt zag worden. In de 57e minuut
kreeg Melderslo op 20 meter een vrij
trap. Luc van Kuijck legde aan en zag
zijn schot onhoudbaar voor de goalie in de linkerbovenhoek verdwijnen,
0-3. Ze zitten op rozen zou je denken.
Maar niets is minder waar. In de 70e

minuut schoot Blerick de 1-3 binnen.
Blerick geloofde er weer in en zette
nog een keer aan. In de 77e minuut
een vrije kans voor Blerick. Bas van
Westerveld pareerde deze bal super.
In de 80e minuut werd een van de snelle
vleugelspelers van Blerick gevloerd binnen het zestienmetergebied. Een strafschop en het werd 2-3. De laatste 10
minuten was het nog billenknijpen.
De scheidsrechter floot echter af. De drie
punten zijn binnen. Zes punten uit drie
wedstrijden tot nu toe.

Sevenum rondom Kleefsedijk
Grubbenvorst rondom Irenestraat
Evertsoord

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
Tekst: voetbalvereniging SV Melderslo
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Geplukt

Peter Hagens Horst
Aan hobby’s geen gebrek bij Peter Hagens uit Horst. Deze 68-jarige schilder gaat over enkele maanden met
pensioen en kijkt met heel veel verfplezier terug naar vijftig jaar schilderen. Deze week wordt hij geplukt.

de sport. Zo heb ik op een buitenlands
toernooi ooit de hoofdprijs gepakt.
In Ierland won ik toen een scooter en
in Nederland heb ik een viswedstrijd
gewonnen nadat ik 27 kilo aan vis ving,
mijn prijs was een auto.” Een andere
hobby die Peter graag uitoefent doet
hij samen met zijn plectrum. “Ik ben
van origine bassist”, zegt hij terwijl hij
zijn gitaar laat zien. “Een kleurrijk ding,
of niet? Deze heb ik overgenomen van
Joep, zoon van onze zanger Jos Hoebers
van de band Blitz. Helaas is Jos korte
tijd geleden overleden, ik mis hem nog
steeds enorm.” In zijn vrije tijd speelt
Peter niet heel veel meer. “Soms zing
ik nog met wat vrienden voor de lol,
maar meer ook niet.”

Druk

Bij Peter Hagens op de koffie
komen, gaat niet in een kwartier.
Eenmaal aan tafel met een kopje
koffie voor de neus kletst hij de
oren van je kop af. Van schilderen
tot muziek en van golven naar vissen, Peter heeft overal wel verstand van. Ook een goeie discussie
over de Horster politiek verafschuwt hij niet. “Ik houd ervan om
over allerlei dingen te praten”, zegt
hij. “Gewoon gezellig kletsen en
ouwehoeren.”

Schuupe
Peter groeide op in Horst “in dit
huis ben ik geboren en woon er
nog steeds”, zegt hij meteen.
“Al heb ik wel een flinke tijd aan
de Herstraat gewoond. Mijn vader
heeft hier gewoond en ik heb het
huis later overgenomen, samen
met mijn vrouw Trees. Het is helemaal gerenoveerd en levensloopbestendig gemaakt.” Peter groeide

op in een echt arbeidersgezin. “Ik heb
drie broers en een zus. Mijn vader was
bouwvakker en mijn moeder werkte in
de plantenteelt. Als kind was ik voornamelijk buiten te vinden. Het liefst
ging ik met vriendjes ‘schuupe’, renden we het bos in of speelden we
politie en boef.”

Schildersvak
Een heerlijke jeugd als je het Peter
vraagt. “Wel verliet ik vroeg het
ouderlijk huis. Ik trouwde al op
18-jarige leeftijd met Trees, dat was
best vroeg.” Na de huwelijkse voorwaarden zaten de twee nog met een
klein probleem. Peter studeerde nog
en zo was het niet altijd even makkelijk. “Dan valt ineens veel op je
dak, kan ik je zeggen. Maar uiteindelijk kwam ook dit helemaal goed.
Ik rondde de opleiding aan de Sint
Lucas in Boxtel af en werd schilder.”
50 jaar lang werkte hij als schilder,
waarvan 43 jaar zelfstandig. “Ik heb

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe

mijn eigen bedrijfje, helaas stop ik
nu. Ik verwacht voor Kerstmis klaar te
zijn en mijn laatste opdracht te hebben afgerond. Het is goed geweest.
Eerst had ik echt moeite om te stoppen. Ik heb altijd respect gehad voor
gepensioneerden: zij hebben altijd
hard gewerkt en verdienen om te
genieten van hun vrije tijd. Maar de
laatste tijd heb ik zelf het idee dat
deze groep mensen iets minder wordt
gerespecteerd. Ik weet niet precies
wat het is, maar voor mij voelde het
niet als het goede moment om mijn
kwast neer te leggen. Nu heb ik het
een plaatsje gegeven en is het goed
geweest.”

Viskampioen
En als Peter met pensioen gaat, gaat hij
zich zeker niet vervelen. “In mijn vrije
tijd onderhoud ik flink wat hobby’s.
Zo houd ik er heel erg van om eens
lekker te vissen.” Peter is geen slechte
visser. “Ik heb best wel verstand van

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Tekst en beeld: Niels van Rens

Puzzel

2.500 leibomen op voorraad
De laagste prijzen

Rust is goed te vinden bij een dagje
vissen, maar nadenken heeft hij ook
veel gedaan tijdens zijn werk als schilder. “Ik zit al vijftig jaar in het vak”,
vertelt hij. “Ik heb eigenlijk altijd al
alleen gewerkt. Het is gewoon fijner
om je eigen plan te trekken, ik heb
mijn eigen werkwijze.” Stoppen vindt
hij jammer. “Ik ga het wel missen,
dat zeker. Maar ik heb weer genoeg
andere dingen om naar uit te kijken.”
Een andere hobby van Peter is golf.
“Ik sta regelmatig op de golfbaan
bij de Golfhorst in America. Ook doe
ik nog aan volleybal met een aantal
ouderen uit Horst. Dit is puur voor de
lol. We staan nergens ingeschreven en
doen niet aan wedstrijden. We houden ons ook aan andere regels dan de
‘normale’ volleyballers. Maar fanatiek,
dat zijn we zeker”, zegt Peter lachend.
Een andere en laatste hobby is zijn
vrouw Trees, zegt hij met een knipoog. “We zijn inmiddels vijftig jaar
getrouwd, dat zegt genoeg. Het
belangrijkste in onze relatie is dat
we elkaar in onze waarde laten. Je
moet elkaar vrije tijd gunnen, dat is
zo belangrijk. En trots dat zijn we al
helemaal op onze kinderen, kleinkinderen en we hebben zelfs een achterkleinkind en een tweede is op komst.
Wat wil je nog meer?”
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Binnenkijken bij...

Column

Het uitgaan
van nu
‘Quiero mas mas mas’, het liedje
van Rolf Sanchez dat op dit
moment grijs wordt gedraaid.
Vertaling? Ik wil meer, meer en
meer. Zo ook de jeugd van Horst
aan de Maas.
En natuurlijk willen zij meer.
Laten we niet vergeten dat de
impact van corona niet alleen
invloed heeft op volwassenen en
ouderen, maar ook zeker op de
jeugd. Niet meer dan drie vrienden thuis en na de training direct
naar huis. Jongeren geven aan zich
eenzaam te voelen, minder goed
te slapen en negatiever denken in
deze coronatijd. Want na een lange
tijd van vrienden niet zien en ontbreken van feesten hebben jongeren meer dan ooit behoefte aan
sociale interactie.
Gelukkig kunnen de jongeren wel
tegen een stootje en wordt er dan
ook gekeken naar mogelijkheden waarin de jeugd elkaar nog
wel kan ontmoeten. Zo ook twee
weken geleden waarin het verjaardagsweekend van Breurs, de kroeg
uit Sevenum, plaatsvond. Deze toppers hebben ervoor gezorgd dat
jongeren elkaar weer konden zien,
spreken en het gevoel kregen dat
er meer is dan alleen maar lessen
te volgen via Teams. De pyjama’s,
sloffen en knot op de kop maakten
weer even plaats voor een lekker
outfitje. De Tinder-profielen konden
even uitgezet worden en er was
ruimte voor weer eens een ouderwets potje flirten in de kroeg (maar
dan wel met 1,5 meter afstand).
Er waren duidelijke regels aanwezig: Blijf zitten op je eigen plek.
Nu maar hopen dat die knappe
jongen die vijf tafels verderop zat
je toevallig gespot heeft. Op de
achtergrond draaide een dj coronaproof zijn schildfijne plaatjes.
Eindelijk zat je daar na een lange
tijd weer met je beste vrienden en
vriendinnen en kwamen de ouderwetse bordspellen weer op tafel.
Een moment zoals deze hebben
jongeren nodig om weer vol energie en optimisme verder te kunnen
gaan.
En na een lang weekend genieten
kan Teams weer opgestart worden, worden de Tinder-, TikTok- en
Snapchat-accounts weer geactiveerd en kunnen de jongeren weer
dromen naar meer, meer en meer.
Caroline Keizer,
Jongerenwerker Synthese
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Adver torial

Joop Naus uit Blerick

‘De tinnitus is er altijd, maar ik kan
‘m goed hebben’
Sinds een jaar of vĳf heeft Joop Naus (73) uit Blerick last van oorsuizen, ook wel bekend
als tinnitus. Vooral overdag hoort Joop een constante fluittoon in z’n hoofd, met slapen
heeft hĳ er geen last van. Hoe hĳ eraan komt? Geen idee. Joop kan er verder prima mee
leven en prĳst zich gelukkig, wetend dat er ook mensen zĳn die er echt gek van worden.

Geen duidelĳke oorzaak
In diezelfde periode is ook het oorsuizen
begonnen, wederom alleen in m’n linkeroor.
Dokter Van den Heuvel heeft daar uitgebreid
naar gekeken. Uit een gehoortest bleek dat ik
een aantal hoge tonen mis. Sindsdien gebruik
ik een gehoorapparaat dat de hoge tonen versterkt; het oorsuizen wordt er tot op zekere
hoogte door onderdrukt. Dat is fijn. Als ik naar
bed ga, doe ik het apparaat uit, ik slaap goed
en ondervind nauwelijks problemen door het
oorsuizen. De tinnitus is bij mij redelijk stabiel,
het wordt niet erger of zo. Helaas geldt dat niet
voor de oorontstekingen. Alleen al vorig jaar
heb ik drie keer een oorontsteking gehad.

Dyon Scheĳen,
audioloog bĳ Adelante

‘Leren omgaan
met tinnitus is
het halve werk’
Adelante heeft in Limburg diverse
audiologische centra waar kinderen en
volwassenen terecht kunnen met taalen gehoorproblemen, waaronder
tinnitus.

‘Dat geluid in je hoofd dat er
altĳd is, het nooit meer ervaren
van volledige stilte. Het kan
heel heftig zĳn.’

Joop was in z’n werkzame leven actief als administratief medewerker bij een transportbedrijf
in de confectie. In zijn vrije tijd ging hij graag
vissen. Joop Naus: ‘Daar komt de tinnitus dus
zeker niet vandaan. Tegenwoordig wandel en
fiets ik graag. Een half jaar geleden ging dat
helaas mis, waarbij ik mijn onderbeen op twee
plaatsen brak. Daarom loop ik nu nog met een
kruk en was ik vaker bij VieCuri dan me lief is.

Toen ik 68 was, begon ik last van m’n linkeroor
te krijgen. Rechts is er niets aan de hand, nooit
geweest ook. Ik ging minder horen. Daar kreeg
ik via de huisarts neusspray voor, maar dat
hielp niet. Dokter Van den Heuvel, KNO-arts
bij VieCuri zag vocht achter mijn trommelvlies
en stelde toen voor een buisje in m’n oor te
plaatsen. Twee keer per jaar ga ik daarvoor op
controle.

KNO-arts Veronique van den Heuvel

‘Mensen met tinnitus
lijden vaak aan
gehoorverlies’

Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben een vorm van tinnitus:
betekenisloze geluiden in je hoofd die (vrĳwel) constant aanwezig
zĳn. Bĳ een tiende van deze twee miljoen mensen -nog altĳd
200.000 gevallen- kan de tinnitus of oorsuizen ernstig genoemd
worden. Het beïnvloedt in sterke mate je fysiek en geestelĳk
welbevinden. Dat uit zich in klachten die variëren van slecht slapen,
concentratieverlies, het ervaren van angst en wanhoop, hoofdpĳn
en depressie. In extreme gevallen kan suïcide het gevolg zĳn.
Veronique van den Heuvel komt als KNO-arts bij VieCuri regelmatig met
mensen in aanraking die aan een vorm van tinnitus lijden: ‘We kijken
altijd eerst naar wat de oorzaak kan zijn. Soms zit er bijvoorbeeld vocht
achter het trommelvlies. We kunnen dat vocht verwijderen en daarmee
de oorzaak van het oorsuizen wegnemen. Het probleem is dan opgelost.
Maar heel vaak is het niet zo simpel en zijn er geen duidelijk aanwijsbare
oorzaken. Bij veel mensen is er sprake van een vorm van gehoorverlies,
veroorzaakt door leeftijd, door aanleg of doordat je aan een lawaaibron
bent blootgesteld. Dit type gehoorverlies kunnen we niet opereren, een
gehoorapparaat is dan meestal de oplossing. Vaak helpt zo’n apparaat de
tinnitus in zekere mate te onderdrukken. Door controles en testen proberen we, in samenwerking met andere partners, de apparaten zo optimaal
mogelijk af te stellen. Wat vervolgens vooral van belang is, is hoe je met
tinnitus omgaat, wat het oorsuizen met je doet. Adelante Audiologisch
Centrum, met wie wij veel en intensief samenwerken, is daarin gespecialiseerd.’

Ik ben destijds doorverwezen naar Adelante,
waar ze gespecialiseerd zijn in tinnitus.
Daar ben ik getest en heb ik aan een groepsbijeenkomst deelgenomen voor mensen met
tinnitus. Heel zinvol was dat. Je leert zo je eigen
ervaringen te spiegelen aan die van anderen.
Iedereen die daar komt heeft dezelfde klacht:
dat geluid in je hoofd dat er altijd is, het nooit
meer ervaren van volledige stilte. Maar de mate
waarin mensen er last van hebben, verschilt
heel erg. Sommigen lopen echt op hun tenen,
zo dominant is het geluid. Ze functioneren er
slecht door, slapen slecht, hebben last van
concentratieproblemen en erger. Het kan echt
heel heftig zijn. Gelukkig heb ik dat allemaal
niet, ik beschouw mezelf als een milde casus!
En daar ben ik uiteraard erg blij mee.’

Dyon Scheijen werkt als klinisch fysicusaudioloog bij Adelante en vertelt over
de tinnitus-werkwijze: ‘De audiologische
centra van Adelante werken nauw samen
met huisartsen, KNO-artsen en audiciens.
Die samenwerking is van grote waarde
om onze patiënten zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn. De ervaringen van
meneer Naus met tinnitus geven een
redelijk beeld van hoe het veel mensen
met tinnitus vergaat. Via de KNO-arts
van VieCuri is hij doorverwezen naar het
audiologisch centrum van Adelante in
Venlo. Daar is uitgebreid gekeken naar de
precieze klachten en is uitleg gegeven over
het gehoor en de tinnitus. Meneer Naus
heeft een gehoorapparaat dat overdag een
verbetering in het horen geeft, maar niet
per se de oplossing hoeft te zijn voor de
tinnitusklachten. Hij heeft een van onze
tinnitus informatiebijeenkomsten bezocht
waar hij andere mensen ontmoette en
klachten en ervaringen kon uitwisselen.
Mooi om te horen dat dit voor meneer Naus
een relativerend effect had en dat hij er nu
beter mee kan omgaan.
Deze eerste stappen zijn voor ongeveer
de helft van alle mensen met tinnitus
afdoende. De andere helft van de tinnituspatiënten heeft wél meer ondersteuning
nodig. In de groepsbehandeling die daarvoor
is ontwikkeld, komen naast audiologie
en psychologie ook bewegingstherapie
en fysiotherapie aan bod. Indien nodig
schakelen we ook maatschappelijk werk in.
Met deze stapsgewijze benadering krijgt
iedere tinnitus-patiënt de zorg die werkelijk
nodig is.’

Teksten: Frank Heijster
Beelden: Hans van der Beele
en Loraine Bodewes

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

14

verenigingen \ 0810

Met je Hart verrast ouderen
met ontbijt
In het kader van de Week tegen eenzaamheid, van 1 tot en met 8 oktober, werden 28 ouderen uit Horst verrast
door Stichting Met je hart Horst aan de Maas. Deze stichting heeft als doel om eenzame ouderen met elkaar te
verbinden.

Eerste elftal

Hoofdsponsor SV Melderslo
verlengt contract
Johan van de Lisdonk, directeur van installatiebedrijf van de
Lisdonk, en Marcel Beelen, voorzitter van SV Melderslo, hebben
onlangs een hernieuwd contract getekend voor het sponsoren van
het eerste elftal van SV Melderslo.

Beelen: “We zijn ontzettend blij
met het verlengen van het contract. Installatiebedrijf van de
Lisdonk is al tien jaar hoofdsponsor
en durft het aan om in deze toch
onzekere tijden zijn steun toe te
zeggen aan SV Melderslo.” Van de
Eerder was het plan om een gezamenlijk ontbijt te organiseren met
burgemeester Ryan Palmen en wethouder Roy Bouten. Door de coronamaatregelen ging dit niet door.
De organisatie bedacht toen dat als de

ouderen van Met je Hart niet naar het
ontbijt konden, Met je Hart het ontbijt aan huis zou brengen. In samenwerking met een supermarkt en het
Centrummanagement Horst werden
daarom door de vrijwilligers op vrijdag

2 oktober aan 28 ouderen een ontbijtje thuisbezorgd.
Neem voor meer informatie contact op
met monique.janssen@metjehart.nl of
truus.jacobs@metjehart.nl

Dagblad Trouw

Nominatie Behoud de Parel voor
Duurzame 100

Lisdonk: “Als familiebedrijf sponsoren we SV Melderslo al meer dan
30 jaar, waarvan de laatste 10 jaar
als hoofdsponsor. Als organisatie
vinden we het verenigingsleven
van groot belang. Daarom ook onze
steun aan SV Melderslo.”

Inzet voor HSV ‘t Bliekske

Gouden speld voor Wim van
der Coelen
Wim van der Coelen kreeg donderdag 17 september de gouden
speld van HSV ‘t Bliekske Horst uitgereikt. Hij kreeg de speld, in
aanwezigheid van zijn echtgenote, voor zijn inspanningen voor de
vereniging.

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst is dit jaar terug te vinden in de Duurzame 100 van dagblad
Trouw. Op welke plek het initiatief is beland, wordt donderdag 8 oktober bekendgemaakt.
Trouw gaat elk jaar op zoek naar burgerinitiatieven met de meest innovatieve, inspirerende groene doeners
en denkers van Nederland. Het fijnstofmeetproject dat Teus Hagen uit
Grubbenvorst binnen vereniging
Behoud de Parel op heeft gestart
heeft ervoor gezorgd dat de vereniging tot de genomineerden behoort.
Onlangs bracht een delegatie van
Trouw een bezoek aan Grubbenvorst
om meer te weten te komen over het
meetproject. Tevens bekeken ze het

NGB in Grubbenvorst en enkele meetlocaties bij intensieve veehouderijen
in Venray.
Behoud de Parel is al veertien jaar
actief voor behoud van het leefmilieu
door het organiseren van acties, starten van juridische procedures samen
met omwonenden en het mobiliseren
van mensen. Het fijnstofmeetproject
is een initiatief van Teus Hagen en
hij wordt daarin bijgestaan door de
universiteit van Wageningen, Fontys
Hogeschool in Venlo en het RIVM in

Bilthoven. Momenteel zijn 48 meetapparaten operationeel op 34 locaties in
de regio.
Voor Behoud de Parel en met name
Teus Hagen is de nominatie voor de
Duurzame 100 van het landelijke dagblad Trouw een geweldige opsteker en
erkenning voor alle werk en energie
die de afgelopen jaren in het real time
meten van fijnstof is gestoken, laat de
vereniging weten.

Wim van der Coelen is sinds 1985
bestuurslid en vanaf 2016 waarnemend voorzitter. Al 35 jaar houdt
Van der Coelen zich bezig met
controletaken. Op zijn initiatief is
controle destijds naar een hoger
niveau getild. Ook de wedstrijdcommissie kan al jarenlang op Wim zijn
inzet en ervaring rekenen. De renovatie van het viswater in de jaren
90 kwam mede dankzij zijn inzet
tot stand. Ook aan de bouw en het
onderhoud van de schuilhut is door

Wim samen met andere betrokken
leden van HSV ‘t Bliekske uitvoering
gegeven. Tevens is mede door Wim
van der Coelen gestalte gegeven
aan de overeenkomst ‘Beheer en
onderhoud visvijvers Horst aan de
Maas’ waarin binnen Horst aan de
Maas alle hengelsportverenigingen
samenwerken.
Echtgenote Mia mocht onder
het toeziend oog van Cornel van
Schayck en secretaris Dieter Breuer
de onderscheiding opspelden.
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Religie

Medische zorg

Broekhuizen
zondag

Heilige mis

Apotheek
10.30

Broekhuizenvorst
zaterdag

Heilige mis

19.15

Griendtsveen
zondag

Heilige mis

11.00

Apotheek Horst
Americaanseweg 35a Horst
077 398 54 54
v-a-l.nl
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00-17.30 uur
zaterdag 09.00-13.00 uur

Grubbenvorst

Apotheek Maasdorpen

zaterdag
Heilige mis
19.00
La Providence (kloosterkapel)
zondag
Heilige mis
11.15

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

Hegelsom
zondag

Heilige mis

09.30

Horst (Lambertus)
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

18.00
10.30
18.30
09.00
09.25
18.30
18.30
18.30

Kronenberg
zaterdag

Heilige mis

19.15

Meerlo
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

Tienray
zondag
woensdag

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

De Schuilplaats
zondag

kerkdienst
kerkdienst

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

dat alle door CV d’n Bok georganiseerde activiteiten tot nader bericht
zullen worden afgelast.” Het aftreden
van de hoogheden wordt uitgesteld
tot een later moment. “Mochten er
echter ontwikkelingen zijn die carnaval, wellicht in aangepaste vorm
wel mogelijk maken, dan zullen wij
natuurlijk naar de mogelijkheden
kijken.”

Demonstratie smeden in De Locht
De smid is zondag 11 oktober aan het werk in Openluchtmuseum De Locht in Melderslo. In de smederij van
het museum vindt dat een demonstratie plaats. Het museum is deze dag geopend van 12.30 tot 17.00 uur.

Filmmaker Wiek Lenssen volgde groepje ecolonisten

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

Gemeente Horst aan de Maas
ma t/m vr 08.00-12.00 uur
alleen via 077 477 97 77
horstaandemaas.nl/gebiedsteam

Spoedgevallendienst

Tiptoptand, Mgr. Joostenstraat
27-29, Grubbenvorst
077 327 00 97

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

De smid werkt vaak aan siersmeedwerk dat gebruikt wordt bij uitbreiding of onderhoud van het museum.
Hamer en aambeeld zijn al eeuwen-

lang onmisbare hulpmiddelen bij dit
belangrijke ambacht. Naast de vaste
expositie kunnen bezoekers ook nog
een aantal wisselexposities bekijken

zoals Jager versus Koopjesjager.
Kijk voor meer informatie en reserveren op www.museumdelocht.nl

Documentairemaker Wiek Lenssen uit Swolgen volgde vier jaar lang een groep mensen die geheel zelfvoorzie
nend en duurzaam willen leven. Het resultaat is de documentaire Bouwen aan het Paradijs, die vanaf 17
oktober wekelijks op L1 te zien is.
Lenssen volgde het wel en wee van
een groep idealisten, die hun droom
gestalte proberen te geven door op
de landgoederen van Stichting Phien
in Venray en Horst aan de Maas
voedselbossen aan te leggen, ecologische huisjes te bouwen en allerlei
slimme oplossingen te bedenken
om ‘de voetafdruk op onze planeet
niet groter te maken dan de hectare
waarop men leeft.’
Hun droom stuit echter op weer-

beukenhaag € 0,69
2.500 wintergroene
leibomen op voorraad
hei viooltjes en
groot assortiment
winter planten

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

stand van onder andere omwonenden en overheid. In zes afleveringen
komen hun ervaringen aan bod.
De initiatiefnemers zijn Peter en
dochter Imke Slijpen uit Venlo en
een verzameling ‘ecolonisten’
die met hen samen het landgoed
opbouwen. Ze voeren niet alleen
strijd tegen de elementen, maar
stuiten ook op de traagheid van de
ambtelijke molens. Grootschalige,
intensieve landbouw lijkt namelijk

de norm. Actuele problemen rond
stikstof en CO2-uitstoot vormen
een belangrijke motivatie voor de
deelnemers. Lenssen roept daarbij de vraag op of idealen zoals die
van Stichting Phien een ontvankelijk
alternatief kunnen bieden voor ons
platteland. L1 gaat deze serie wekelijks uitzenden op zaterdag en zondag, te beginnen vanaf 17 oktober
tot begin december.

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Verkoop grond

Omschrijving

Het perceel grenst aan de voorzijde aan verharde wegen, de Tunnelweg en
Castenrayseweg, deze zijn met landbouwvoertuigen goed bereikbaar.

Alarmnummer

Het betreft een perceel dat momenteel voor ca. 1,5 ha in gebruik is als grasland. Op het
perceel staat een hoogspanningsmast, daarvoor wordt elk jaar een vergoeding gegeven.

112

Het perceel is vlak gelegen en het betreft goede landbouwgrond voor akkerbouw
doeleinden. Het perceel is gedeeltelijk omheind. Een put is aanwezig op het perceel.

Brand, ongeval of misdrijf

06 55 40 80 23

06 19 42 26 21

ren uit te roepen. De verenigingen
mogen zelf beslissen hoe zij carnaval
verder willen invullen. Het bestuur
van d’n Bok geeft aan een moeilijke
beslissing te hebben moeten nemen.
“Alle voors en tegens hebben we met
elkaar besproken en zorgvuldig afgewogen. Met pijn in ons carnavals hart
hebben wij helaas als bestuur van CV
d’n Bok dan ook besloten dat carnaval
dit jaar niet doorgaat. Dat betekent

(alleen na telefonische afspraak)

12 t/m 15 oktober

Broekhuizen, Broekhuizenvorst,
Grubbenvorst en Lottum

“Op basis van de huidige regels, richtlijnen en beperkingen omtrent het
coronavirus zien wij ons genoodzaakt
deze beslissing te nemen en hebben
wij helaas geen andere keuze”, laat
het bestuur in een bericht weten.
Twee weken geleden besloten alle
carnavalsverenigingen van Horst
aan de Maas, in samenspraak met
de gemeente, om dit seizoen geen
nieuwe prinsen en boerenbruidspa-

Venray

Tandartsen Praktijk Venray
Wilhelminastraat 17a, Venray
0478 58 07 00

America, Evertsoord, Hegelsom,
Horst, Kronenberg, Melderslo,
Meterik en Sevenum

Het bestuur van carnavalsvereniging d’n Bok uit Swolgen heeft besloten voorlopig alle carnavalsactiviteiten
af te gelasten. Reden is de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt.

Documentaire

9 t/m 11 oktober

Priesternoodnummer

D’n Bok cancelt carnavalsactiviteiten

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

Tandarts
10.00
14.30

15

Geen spoed, wel politie?
0900 88 44

Meer informatie

Bellen voor informatie kan tussen 19.00 en 21.00 uur, op nummer 06 22 20 40 84.

16

Tummers
daar word ik vrolijk van
9
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KG
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1400
T/PM

599,-

GRATIS
BEZORGD!

719,-

GRATIS
BEZORGD!

499,Wasmachine F4WN509S0

549,Wasdroger WT45RV00NL

• Smart ThinQ: slimme AI DD motor herkent je kleding

• AutoDry voorkomt dat wasgoed krimpt

4K

ULTRA HD

SMART
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4K

ULTRA HD

cm

• Warmtepomp-technologie • A++ • 7 KG

cm

• Energieklasse: A+++(-30%) • 1400 t/pm • 9 KG

OP = OP!

399,-

369,-

GRATIS
BEZORGD!

4K TV 43PUS6554/12

1049,-

799 ,*

*Na 100,- cashback,
vanaf 5-10-2020

GRATIS
BEZORGD!

4K TV 55NANO866NA

• 43” (109 cm) • 4K Ultra HD • HDR10+ • Smart TV

• 55” (140 cm) • 4K Ultra HD • HDR • Smart TV

• Dolby Vision en Dolby Atmos leveren prachtig geluid

• NanoCell-technologie zorgt voor ongekend contrast

Frank
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

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

