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Op een
grote paddenstoel…
‘Op een grote paddenstoel,
rood met witte stippen’.
Kabouter Spillebeen zou
zich vast en zeker thuis
voelen op deze paddenstoel. En nu de herfst echt
haar intrede heeft
gedaan, schieten ze, juist,
als paddenstoelen uit de
grond. Wie in het bos
wandelt komt ze overal
tegen. Niet alleen de
vliegenzwam, zoals het
exemplaar op deze foto.
De kabouters hebben er
dus voldoende om uit te
kiezen.

horst centrum
25 oktober
koopzondag
#adoptie #samensterk

/ Beeld: Gemma Baltussen

Horster ondernemers adopteren een horecazaak!

gen:
onze afdelin

INTERIEUR

20%
korting
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Parkhotel Horst

Sl a aepr in
l ekeki ge n
!
regi o

op alle Nero Legno
binnendeuren

Wild&Wijn
79,50

ZATERDAG 31 OKTOBER

AVOND

Meer info:
077-3976000

Lekker eten in ons restaurant is wel mogelijk, als je bij ons overnacht.
Doe eens gek en boek een overnachting voor slechts 25,- p.p.
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Bang voor verkeersoverlast

Omwonenden niet blij met plannen Californië 2
Bewoners van de St. Jorisweg, Van Elzenweg en Niesweg in Hegelsom en
de aansluitende Dijkerheideweg in Horst, maken zich grote zorgen over
de voorgenomen vestiging van een groenteverwerkingsbedrijf in kassengebied Californië. Ze vrezen met name voor verkeersoverlast in de
buurt en zijn bang dat het nabijgelegen natuurgebied ‘t Ham ingesloten
wordt door industrie.
Vanuit de buurtbewoners is
gezamenlijk een zienswijze opgesteld
tegen de plannen, die ondertekend is
door alle omwonenden, waaronder
Pieter Driessen en Peter Bouten. Al
eerder, in 2012 bij de ontwikkeling van
Californië 1, trok de buurt aan de bel
bij de gemeente. Het kassengebied
trok meer verkeer aan wat ervoor
zorgde dat de St. Jorisweg een
sluiproute werd voor vrachtverkeer
op weg naar de bedrijven. Uit de
verkeersanalyse die gemaakt is ten
behoeve van het bestemmingsplan
voor Californië 2 blijkt dat er zo’n
2.800 verkeersbewegingen per etmaal
worden verwacht. “Naast dat deze
toename van te hard rijdend sluipen vrachtverkeer op de Sint Jorisweg
voor veel overlast zorgt voor ons als
bewoners, gaat dit ook ten koste van
de verkeersveiligheid op deze wegen.
Geregeld ontstaan hierdoor gevaarlijke
situaties”, zegt Driessen. Bouten voegt
toe: “Het is een hele smalle weg waar
veel fietsers en wandelaars gebruik
van maken, met zoveel verkeer erbij
gaat dat nooit goed komen. Voor een
bezoek aan de supermarkt is de St.
Jorisweg voor de arbeidsmigranten

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
advertentie@hallohorstaandemaas.nl

de kortste en meest logische
route.” Het plangebied Californië 2
is onderdeel van Klavertje 4 en ligt
tussen de St. Jorisweg in Hegelsom en
Dijkerheideweg in Horst. Het gebied
zou plaats moeten gaan bieden voor
de ontwikkeling van 40 hectare
glastuinbouw en 11 hectare voor
een groenteverwerkingsbedrijf, met
daarbij huisvesting van internationale
werknemers.

Natuur opofferen
Dat de buurt niet blij is met de
plannen, is een understatement. Wat
vooral een doorn in het oog is, is
het feit dat ze niet op de hoogte zijn
gebracht van de ontwikkelingen in
het gebied. “Er is geen enkele vorm
van buurtdialoog geweest”, geeft
Driessen aan. “Tot nog toe is het
eenrichtingsverkeer. We zijn de deuren
langsgegaan en mensen schrokken er
echt van toen ze over de voorgenomen
plannen hoorden. De meesten
wisten nergens van.” Ze vragen zich
af welk belang de gemeente heeft
bij de ontwikkeling van het gebied.
“Daarnaast zijn de plannen in strijd
met de ambitie van de Gezondste
Regio”, zegt Bouten. “We hebben
niets tegen het verwerkingsbedrijf en
de vestiging van arbeidsmigranten,
maar niet op deze plek. Daarbij
zijn in dit bestemmingsplan
wijzigingsbevoegdheden opgenomen
om de bedrijfsactiviteiten te
kunnen verbreden naar logistiek
en/of maakindustrie, als het

Vorige week hebben de
buurtbewoners samen met
wethouders Rudy Tegels, Roy Bouten
en de initiatiefnemer rond de tafel
gezeten. Gerustgesteld zijn ze echter
niet na het gesprek. Integendeel
zelfs. Een antwoord op de vraag wat
nou de concrete meerwaarde voor de
regio zou moeten zijn, bleef volgens
hen uit. “Extra werkgelegenheid
werd als argument genoemd, maar
met de huidige ervaring rondom
de vergelijkbare ‘dozen’ op TradePort blijkt dat de regio hier niet of
nauwelijks van profiteert.”
De politiek heeft zich inmiddels
ook gemeld bij de buurt. Deze
week is er een gesprek met alle

fractievoorzitters. “We hopen de
politieke partijen daarmee een
denkrichting mee te kunnen geven”,
aldus Driessen. “Het is belangrijk dat
de gemeente zich af gaat vragen of ze
dit wel allemaal wil.”

Het is belangrijk
dat de gemeente
zich afvraagt
of ze dit wel wil

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: gemeente Horst aan de Maas

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters
Nadat diverse media in augustus al berichtten over de vrĳstelling van overdrachtsbelasting voor starters presenteerde het kabinet op
Prinsjesdag het Belastingplan 2021. Starters en (jonge) doorstromers op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 bĳ aankoop van een
woning (en aanhorigheden bĳ die woning) gebruik maken van de vrĳstelling overdrachtsbelasting indien zĳ aan de volgende eisen voldoen:
koper is een natuurlĳk persoon, meerderjarig, maar jonger dan 35 en heeft niet eerder gebruik gemaakt van de vrĳstelling en gaat de woning
als hoofdverblĳf gebruiken.
ook jonge doorstromers die reeds
een woning in bezit hebben of
hebben gehad in aanmerking
voor deze regeling. Als er meerdere kopers zijn, waarbij een
jonger dan 35 en een ouder dan
35, kan de vrijstelling net zo goed
voor de helft gebruikt worden.
De andere koper betaalt dan over
zijn deel wel gewoon overdrachtsbelasting.

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.

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Meerwaarde

Oh, zit dat zo!

Bezorgklachten garcon.nl

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.

groenteverwerkingsbedrijf in de
toekomst zou verdwijnen.” Driessen:
“We hebben geen zin in hoge
fabriekshallen in onze achtertuin en
het nu nog open natuurgebied komt
op deze manier ernstig onder druk te
staan.” Ook de komst van nog eens
driehonderd extra arbeidsmigranten
zien ze met lede ogen aan. “Er wordt
gesproken over tijdelijke huisvesting
van tien jaar. Maar het blijkt dat dit na
acht jaar al heroverwogen en verlengd
kan worden. Niets zo definitief als
tijdelijk dus. Er wordt nu al veel afval
gedumpt in de Hegelsomse bossen en
zaken worden vernield. We zijn bang
dat dat alleen maar meer gaat worden.
Moet je dit laatste restje natuur
opofferen voor zo’n project?”

De wetgever heeft gekozen voor
het gebruik van een objectief criterium, de leeftijd van de koper.
Het is niet van belang of de koper
nu al eigenaar van een woning
is of is geweest. Hierdoor komen

Ook jonge
doorstromers
komen in
aanmerking

Alle kopers die ouder dan 35 jaar
zijn en de woning voor eigen

gebruik als hoofdverblijf gaan
gebruiken, blijven overigens
nog steeds wel gewoon onder
het verlaagde tarief van 2 procent vallen. Een belegger die
een woning koopt (in prive of als
rechtspersoon), valt vanaf 1 januari niet meer onder dit verlaagde
tarief en gaat het nieuwe tarief
van 8 procent overdrachtsbelasting betalen (het algemene
tarief van de overdrachtsbelasting
gaat namelijk van 6 procent naar
8 procent). Niet het moment van
de totstandkoming van de koopovereenkomst, maar het moment
van verkrijging is van belang voor
de vraag of gebruik gemaakt
kan worden van de vrijstelling.
Dit betekent dat de koopovereenkomsten die voor 2021 zijn
gesloten maar waarbij de eigendomsoverdracht op of na 1 januari

2021 plaatsvindt onder de nieuwe
regels vallen. Deze nieuwe wet
is op dit moment nog een wetsvoorstel. Het voorstel wordt binnenkort in de Tweede Kamer
behandeld. Hoewel de verwachting is dat het voorstel zal worden
aangenomen is er geen garantie
dat het niet op bepaalde punten
wordt aangepast.

Door: Dennis Holthuijsen,
Register Makelaar Taxateur o.z.,
bestuurslid NVM Limburg

www.intermakelaars.com
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Sint-Odakerk Melderslo
mogelijk nieuwe bestemming
basisschool De Brink
Uit een enquête over de herbestemming van de Sint-Odakerk in Melderslo blijkt dat de inwoners van het dorp
het liefst woningbouw of onderwijs zien in de kerk. Werkgroep Kern op de Horizon gaat nu kijken of het mogelijk is om basisschool De Brink te verhuizen naar het kerkgebouw.
Werkgroep Kern op de Horizon
legde de inwoners uit Melderslo een
enquête voor waarin zij konden kiezen
wat de beste herbestemming is voor
de Sint-Odakerk. “Uit onderzoek blijkt
namelijk dat de kerk nog zo’n vijf jaar
meekan”, vertelt Bas van de Lisdonk,
één van de werkgroepleden. “Daarna
duikt het gebouw in de rode cijfers.
Met het oog op het dalende aantal
bezoekers van de Sint-Odakerk zijn
we genoodzaakt om het gebouw een
andere invulling te geven.”

Opwaardering centrum
Daarom is de werkgroep Kern op de
Horizon ontstaan, op initiatief van
de Melderslose Marian Gubbels.
“Ze kwam naar mij toe met de vraag
om de kerk en ook haar omgeving
op de schop te nemen”, zegt Van de
Lisdonk. “Als we een nieuwe invulling van de kerk vinden, kunnen we
ook net zo goed haar omgeving ver-

beteren. De bedoeling is dus dat het
centrum van Melderslo in de komende
jaren opgewaardeerd wordt. We kijken
niet alleen naar de kerk, maar dus breder. Vandaar ook de naam Kern op de
Horizon.”

Verhuizing De Brink
De werkgroep stapte met de plannen
richting het bisdom. “Zij was meteen
enthousiast. Ook het bisdom zag in
dat er iets met het kerkgebouw moest
gebeuren. Het is fijn als dan alle neuzen dezelfde richting op staan.” Kern
op de Horizon vroeg in een enquête
aan de inwoners van Melderslo wat
zij graag in het gebouw zien. “Daaruit
bleek dat de meesten woningbouw
noemden en een school. Het is geen
geheim dat we al ideeën hebben om
basisschool De Brink te verhuizen
naar het gebouw. Het is fijn dat onze
inwoners dit ook inzien.” De Brink is
geen slecht pand, zegt Van de Lisdonk.

“Maar het is inmiddels wel 40 jaar
oud. Als we de school naar de kerk
verhuizen, kunnen we in het leegstaande schoolgebouw woningbouw
realiseren. Hier is al jaren vraag naar.
De Sint-Odakerk is in ieder geval groot
genoeg voor de basisschool. Wellicht
is er dan nog plek over om in andere
ruimten woningbouw te realiseren of
iets anders.”
De werkgroep gaat nu kijken om de
resultaten van de enquête in een
concreet plan uit te werken. “Dit plan
leggen we dan voor in een informatiebijeenkomst aan onze inwoners.
Hieruit komt een eindontwerp dat
we weer willen voorleggen bij de
gemeente. We hopen dat we dan over
vijf jaar al aan de slag kunnen.”

Tekst: Niels van Rens

Nertsenbedrijf Sevenum besmet
Bij een nertsenfokkerij in Sevenum is het coronavirus vastgesteld. Ook twee bedrijven in Vredepeel en
Neerkant zijn besmet. Dat heeft de Rijksoverheid donderdag 15 oktober bekendgemaakt.
Het bedrijf in Neerkant heeft ongeveer 8.100 moederdieren, het bedrijf
in Vredepeel 450 en het bedrijf in
Sevenum 7.000. De bedrijven in
Neerkant en Sevenum zijn aan het

licht gekomen via de early warning, het monitoringssysteem waar
wekelijks dieren worden getest op
het virus. Het bedrijf in Vredepeel is
aan het licht gekomen via de sero-

logische screening (bloedonderzoek). De bedrijven worden zo snel
mogelijk geruimd. In totaal zijn nu
67 nertsenbedrijven in Nederland
besmet.
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Crist Coppens
Alleen geldig op dinsdag 27 oktober

gehakt half-om-half
hele kilo halve prijs

Verstand van lekker eten!
077 398 37 94

www.coppens.keurslager.nl

MEER DAN EEN METSELAAR (M/V)
Ben jij die breed inzetbare metselaar (m/v) en houd je van variatie in
je werk? Ben jij de vakman/-vrouw die voor klanten steeds de juiste
oplossing kan bedenken en maken? En daar trots op is? En daarnaast
ander werk niet schuwt, zoals slopen, beton storten of timmerwerk?

Misschien pas je dan bij ons, want wij zoeken er een teamlid bij! Sijbers
bouw- en timmerbedrijf is gespecialiseerd in verbouwingen, groot en
klein. Om daar goed in te zijn, moet je creatief zijn om het nieuwe op het
bestaande aan te laten sluiten en te bedenken hoe dat het beste kan. En
flexibel, omdat het in de praktijk soms toch anders uitpakt, dan je vooraf
denkt. Vaak werken we bij mensen thuis. Overleg met de klant over de
voortgang en mogelijke overlast, is daarom erg belangrijk.
We zijn vooruitstrevend en blijven ons ontwikkelen. Door opleiding of op
een andere manier. Meer informatie over waar we mee bezig zijn, kun je
vinden op www.sijbersbouwbedrijf.nl
Interesse? Mail dan je CV en zeker ook jouw motivatie en waarom
je denkt dat je bij ons past, naar info@sijbersbouwbedrijf.nl
t.a.v. Marcel Sijbers. Heb je nog vragen? Mail dan naar bovenstaand
mailadres of bel of app met Marcel (06 - 223 737 83).

Bedenkers en makers
De Hees 70b
5976 NJ Kronenberg

T 077 - 467 29 64
W www.sijbersbouwbedrijf.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Sevenum rondom Beatrixstraat
Evertsoord
Horst rondom Rubensplein
Horst rondom Noordsingel

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

Wachten op de Ezelskop
De sokkel staat er al, nu is het nog wachten op het kunstwerk op de rotonde aan de Venloseweg en de
Steinhagenstraat in Sevenum. De Ezelskop is een initiatief van de werkgroep Zaerums kunstwerk en moet
het wij-gevoel van het dorp symboliseren. Het kunstwerk wordt zaterdag 24 oktober geplaatst.

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Iedere dag werd de wereld kleiner
De mogelijkheden minder
De levenswil bleef…
Het leven niet

Dien Verbong-van Helden
echtgenote van

Jan Verbong
Dien, ôs Mam, Oma overleed in de leeftijd van 82 jaar.
Horst, Jan
Ittervoort, Jolanda en Michel
Horst, Geert en Maria
Nick
Stef
Venlo, 16 oktober 2020
Dr. van de Meerendonkstraat 4-A
5961 HZ Horst
De dienst, waarin wij herinneringen aan Dien, ôs Mam, Oma
ophalen, is in besloten kring op donderdag 22 oktober in
Crematorium Boschhuizen te Oostrum-Venray.

Liefde begint met een glimlach,
groeit met een kus en eindigt met een traan.
“hojje wah”
Geheel onverwacht, hebben wij afscheid moeten nemen van
miene Patrick en ózze allerliefste pap

Patrick Verheijen
* Horst, 26 augustus 1967

† Eindhoven, 30 september 2020

Veiligheidsregio
tikt burgemeester Palmen op
vingers na videoboodschap
Burgemeester Ryan Palmen is donderdag 15 oktober op het matje geroepen door Antoin Scholten, de voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Palmen uitte zijn twijfels in een videoboodschap over het landelijke
coronabeleid van het kabinet.
In de videoboodschap, die Palmen
donderdagochtend op sociale media
postte, richtte hij zich tot de mensen
die twijfels hebben over de coronaregels. “Ik moet zeggen dat ik daar, hoe
langer hoe meer, mijn twijfels bij begin
te krijgen”, zei hij in de video. “Want
ook ik vraag me wel eens af van: is dit
nou wel nodig?” Daarna zegt hij dat
iedereen zich gewoon aan de regels
moet houden die het kabinet oplegt.

Sorry
De voorzitter van Veiligheidsregio
Limburg-Noord, Antoin Scholten, was
genoodzaakt om Palmen hierop aan
te spreken. Zelf zegt de burgemeester dat het allemaal niet zijn bedoeling was. “In eerste instantie heb ik
mij daarom ook direct verontschuldigd
bij de veiligheidsregio. Sorry.” Maar
hij staat wel nog steeds achter zijn
uitspraken. “Ik heb dit gezegd omdat
het heel begrijpelijk is dat ook inwoners uit Horst aan de Maas soms hun
twijfels hebben over de coronaregels.
Dan ben ik bij iemand op visite en stellen ze aan mij vragen als: waarom zijn
er geen koopavonden meer? Want met
koopavonden heb je meer tijd en zou
je dus meer spreiding kunnen krijgen.
Dan weet ik ook soms geen antwoorden op deze vragen. Het heeft dan

ook geen zin om dat vast riedeltje aan
noodverordeningen op te gaan noemen. Ik begrijp zo’n vraag.”
Veiligheidsregio Limburg-Noord laat
in een officieel statement weten: “De
oproep vanuit het kabinet tijdens de
laatste persconferentie was helder:
we staan samen aan de lat voor het
naleven van de maatregelen en daarmee kunnen we verdere verspreiding van het virus voorkomen. Als
Veiligheidsregio Limburg-Noord staan
we achter de boodschap van het Rijk en
vinden we het uitstralen van die gezamenlijkheid erg belangrijk. Daarom
heeft op donderdag 15 oktober een
gesprek plaatsgevonden tussen burgemeester Palmen en de voorzitter van
Veiligheidsregio Limburg-Noord Antoin
Scholten. In dit gesprek heeft de burgemeester benadrukt dat hij zich nadrukkelijk achter het landelijk en regionaal
beleid en de strengere maatregelen
schaart.” Op de vragen of de veiligheidsregio de uitlatingen van Palmen
een slimme zet vindt en of ze afstand
doet van de woorden, wil de organisatie niet ingaan. “Wij houden ons bij dit
statement.”

schap ben ik heel druk geweest met
dingen waarmee ik eigenlijk niet druk
mee bezig wil zijn”, zegt hij. “Ik vind
het dan jammer dat er 15 seconden uit
een video worden gehaald en media
hiermee koppen. Anderzijds begrijp
ik dat, want zo werkt het.” Palmen
vindt het ook jammer dat veel mensen zijn boodschap verkeerd oppakken. “Deze video ging er met name
om dat wat je ook van de regels vindt,
houd je er gewoon aan. Zo krijgen we
corona samen onder controle.”
Ook kreeg Palmen reacties vanuit de
Horster politiek. D66+GroenLinks vroeg
zich af of dit statement wel zo handig was. ‘Met verbazing hebben we
kennisgenomen van de video van de
burgemeester. Met welk doel heeft
de burgemeester deze uitlatingen
gedaan? Waren het persoonlijke opvattingen of gaat het om opvattingen op
bestuurlijk gebied?’ Ook SP Horst aan
de Maas heeft vragen gesteld over
het filmpje. De partij wil onder andere
weten of Palmen zich heeft laten adviseren door een gedragsdeskundige
voordat hij de uitspraken deed in het
filmpje.

Verkeerd opgepakt
Palmen kreeg na de video een hoop
reacties. “Na het posten van de bood-

Tekst: Niels van Rens

echtgenoot van

Helga Verheijen - Cox
pap van

Tom
Amber

Vroeger in beeld

Nusseleinstraat America

Meterikseweg 119, 5961 CV Horst
Bedankt voor jullie steun en medeleven.
Atelier Helga Verheijen is van maandag 26 tot en met
zaterdag 31 oktober GESLOTEN.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen hartelijk voor de
warme belangstelling en steun bij het afscheid
van mam, oma en super-oma

Toos Derks - Verhoeven
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Dankbetuiging

Op 9 september 2020 overleed mijn lieve man, ózze pap en opa

Jo Smits
Hartelijk dank voor jullie medeleven, in welke vorm dan ook.
Het heeft ons goed gedaan!
Mia Smits-Baltussen, kinderen en kleinkinderen

In deze nieuwe serie duiken we in de archieven van de heemkundeverenigingen en brengen we vroeger
in beeld. In deze aflevering de Nusseleinstraat in America. Een oude foto uit 1951 van de huidige
Nusseleinstraat, gezien vanaf binnenkomst vanuit Hegelsom of Horst. De straat werd toen nog Nieuwe
Peeldijk genoemd. De elektriciteit was nog bovengronds. In de verte is de toren van de St. Jozefkerk te
zien . Daaronder het huis van de dames Hermans (van de köster) met het typische mansardedak (in de
volksmond: Engelse kap). Rechts vooraan de boerderij (eveneens met Engelse kap) van Sjeng en Dora
Janssen, waar later een rij huizen en de Boerenleenbank gebouwd werden. De Boerenleenbank (later
Rabobank) is ook alweer verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor woningen. Het weiland is tegenwoordig het Turfstekersplein, waar het kunstwerk D’n Turfsteaker zijn plek heeft gevonden.
/ Tekst en beeld: Werkgroep Oud America
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Horster nominaties
Ambtenaar
van het jaar
Roel Wijnhoven uit Horst, werkzaam als adviseur areaalbeheer bij
Waterschap Limburg, is één van de genomineerden voor de verkiezing
van ambtenaar van het jaar. Deze verkiezing wordt voor de tiende keer
georganiseerd door de website publiekdenken.nl, een kennisplatform
voor professionals werkzaam in de
publieke sector.
Ambtenaren kunnen door hun collega’s worden voorgedragen voor de
verkiezing. Hieruit wordt een top 100
samengesteld waar het publiek vervolgens op kan stemmen. De twaalf
genomineerden met de meeste stemmen gaan door naar de eindronde,
waarbij zij onder andere een pitch
voor een jury moeten houden.
Voor Wijnhoven kwam de
nominatie als een complete verrassing, zegt
hij. “Twee collega’s van het
Waterschap stonden vorig jaar
in de top 100. Uiteindelijk mocht
er één van hen door naar de laatste
ronde. Dus ik kende de verkiezing wel.
Het mailtje dat ik vorige week dinsdag
van de organisatie kreeg met daarin
het bericht dat ik was genomineerd,
kwam als echter als een grote verrassing. Ook omdat ik nog maar 1,5 jaar
bij het Waterschap werk.” Wie hem
heeft voorgedragen weet hij dan ook
niet. “Mijn leidinggevende weet het
wel, maar wilde verder niets zeggen.
Toen dacht ik: laat dan ook maar”,
zegt hij lachend. Hij vindt het een hele
eer, maar hij is eigenlijk niet zo van
op de voorgrond treden. “Gelukkig
heb ik een campagneteam van het
Waterschap achter me staan. Die gaat
me helpen met stemmen werven.”
Als adviseur areaalbeheer vormt
Wijnhoven onder andere de schakel
tussen beleid en uitvoering. “Vergelijk
het met een soort projectleider. De
onderwerpen waar ik me mee bezig
houd, zijn heel divers. Waar we de
afgelopen jaren bijvoorbeeld veel mee
te maken hebben, is de droogte. Het
beleid was er eerst op gericht om het
water zo snel mogelijk af te voeren.
Nu kijken we hoe we het water zoveel
mogelijk kunnen vasthouden. Wat dat
betreft vind ik het ook fijn dat zo’n
verkiezing duidelijk maakt dat het
beeld van de stoffige ambtenaar, wat
sommige mensen hebben, niet klopt.
Als je naar de lijst kijkt zie je ook dat
die heel divers is.”
Naast Roel Wijnhoven is ook Nicole
van Engelenburg- Teluij uit Horst,

Geen Sint Maarten-viering in Grubbenvorst
en Meterik
Het Sint Maarten en Sint Nicolaas Comité Grubbenvorst heeft besloten dit jaar geen Sint Maartenviering te houden in het dorp. Het Sinterklaasfeest wordt in een ander jasje gegoten. Ook in Meterik gaat
de Sint Maartens-viering niet door.
Het comité in Grubbenvorst vindt
het vanwege het coronavirus geen
goed idee om de kinderen tijdens Sint Maarten langs de deuren te laten gaan. “Het laatste wat
we willen is dat het feest van Sint
Maarten eraan bijdraagt dat mensen
ziek worden”, aldus het comité op
Facebook. “Gezondheid en veiligheid

voor iedereen staat absoluut voorop.
Vandaar dat we dit jaar overslaan.”
De organisatie gaat ervan uit het
feest volgend jaar weer wel te kunnen vieren. Sinterklaas wordt in
Grubbenvorst op een aangepaste
manier gevierd. Sint en zijn Pieten
komen op afspraak langs voor een
‘huis-aan-huis-voordeurbezoek’.

Aanmelden kan via www.gewoengrubbevors.nl Dit is alleen voor de
kinderen in Grubbenvorst. De Sint
zal op een ander moment de kinderen van Lottum bezoeken.
Ook in Meterik wordt er niet langs
de deuren gegaan en is er dit jaar
geen lampionwedstrijd.

Ondernemersprijs komt met talkshow
In plaats van een verkiezing komt de organisatie van de Ondernemersprijs Horst aan de Maas op
donderdag 19 november met een talkshow. De show wordt gepresenteerd door Frans Pollux en wordt
live uitgezonden.
Al eerder maakte het bestuur van
de ondernemersprijs bekend het
concept van de ondernemersprijs dit
jaar anders in te steken in verband
met corona. Er zijn dit jaar namelijk
geen genomineerden en er wordt
geen prijs uitgereikt. In plaats
daarvan komt de ondernemersprijs
op donderdag 19 november met

een talkshow die live vanuit
Jansen-Noy in Sevenum wordt
uitgezonden. Op het programma
staan gesprekken met verschillende
ondernemers uit Horst aan de
Maas. Verder is er livemuziek.
Frans Pollux zal met deze gasten
het ondernemerschap in 2020
bespreken.

Voorzitter Gerbert Vissers:
“Ook mensen die normaal niet
naar de ondernemersprijs komen,
kunnen nu naar de talkshow kijken.
Dit is een bewuste keus. We willen
aan iedereen laten zien waar de
ondernemers in Horst aan de Maas
mee bezig zijn en hoe ze 2020
ervaren.”

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

werkzaam bij de gemeente
Peel en Maas, genomineerd. Op 28
oktober wordt bekendgemaakt welke
twaalf door mogen. Op 15 december vindt de finale plaats in Almere.
Kijk voor meer informatie op www.
publiekdenken.nl

Het beeld van stoffige
ambtenaar klopt niet

Tekst: Marieke Vullings

Lachgas aangetroffen

Auto botst tegen lantaarnpaal
Op de Stationsstraat in Hegelsom is zondag 18 oktober door onbekende oorzaak een auto op de kop terecht gekomen. Daarbij zijn
geen gewonden gevallen.
De politie meldt dat de automobilist door onbekende oorzaak tegen
een lantaarnpaal was gebotst en
daarbij over de kop sloeg. De lantaarnpaal brak doormidden en
kwam op het naastgelegen fietspad terecht. De bestuurder kon op
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eigen kracht uit de auto komen. De
politie heeft lachgas aangetroffen
in de personenauto. De bestuurder is met de ambulance naar het
ziekenhuis gebracht voor verdere
behandeling.
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Met pijn in ons hart hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man en onze geweldige pap

Jos Peeters

Jos Peeters
* 20 februari 1961

Horst

Ozze schónzoeën, schónbroor,
paetoeëm en oeëm

† 19 oktober 2020

Horst: Bets en Jan*
Oostrum: Marie-José en Tonny
Rick
Guus *
Fieke en Bas
Ysselsteyn: Jolanda en Henk*
Tom
Daan

echtgenoot van

Anita Peeters-Litjens
Budel

Tim en Sanne

Horst

Milou en Dennis

Horst

Niek

Lizzy
Familie Peeters

Vragen
VVD over
Social Deal
zwembad

Genne “tam tam” mieër
Onbegriepeluk
Weej gaon òw onzettend misse

‘Ut is vurbeej’

Anita, Tim & Sanne, Milou & Dennis en Niek,
weej zien d’r vur jullie

Familie Litjens
Strodekkerstraat 18
5961 KD Horst

Noëits mier tam, tam...

Jos

Jos is thuis. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem
te nemen op donderdag 22 oktober van 19.00 tot 20.00 uur.
Op vrijdag 23 oktober herdenken we Jos om 19.00 uur tijdens
de avondwake die in besloten kring wordt gehouden in de
Sint-Hubertuskerk in Hegelsom.
Er is gelegenheid om deze avondwake via livestream te volgen.
Via een e-mail naar live@uitvaartverzorgingyvonnevos.nl kunt u
een link naar de livestream aanvragen.
Op zaterdag 24 oktober nemen wij in crematorium Boschhuizen
in besloten kring afscheid van Jos.
In plaats van bloemen zouden wij een vrijwillige donatie
aan Wensambulance Limburg erg op prijs stellen. Tijdens de
avondwake zullen hiervoor collectebussen klaar staan of kijk
daarvoor op www.wensambulancelimburg.nl.

Lieve Jos,
Waarom jij…? Het is niet eerlijk!
Ineens uit het leven genomen,
nog zoveel plannen en dromen.
Vol onbegrip maar vooral erg boos,
waarom deze ziekte juist jou uitkoos.
Een oneerlijke strijd, er was geen beginnen aan,
dit gevecht kon je niet winnen en moesten we je laten gaan.
Broers en zussen,
neven en nichten

Aaltied zin in koffie
Aaltied in vur flauwekul
Aaltied de jas aan
Aaltied de pisang beej ’n rolverdeiling
Aaltied (vreejwilligers) werke
Aaltied tevreeje
en
Noëits enne valse noot
Wat zulle wej ów verschrikkelik gaon misse
Ów kammeruj
Peter - Wilma, John - Netje †, Chris - Helmie,
Geert - Ellen, Hans - Margo

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

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

Brasserie Vios - Beringe
Lunchen & Dineren á la carte
www.brasserievios.nl/menukaart
/a-la-carte/
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade.
Direct geld en vrijwaring, snel
opgehaald. Tel. 06 52 85 93 48.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

&
Uitvaarten

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

Jos Peeters
Jos waas vanaf 2013 veurzitter ván D’n Tuutekop en jaorenlang
actief binnen ozze veriëniging en beej andere veriënigingen.
Oet dankbaarheid heervur haet heej recent nag ozze
Verzilverde Orde ván Verdînste ontvangen.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING
Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Weej waense Anita, Tim, Sanne, Milou, Dennis en Niek
hiël veul sterkte met dit groëte verlees.
Bestuur en leden ván Carnavalsveriëniging
D’n Tuutekop Haegelsum

Te huur 2 opslagloodsen, 12x30m
en 20x45m. Goed bereikbaar voor
vrachtauto’s. America 06 38 64 67 49.

Caravan-/camperstalling aangeboden.
Hoge overdekte en verharde stalling te
Melderslo. 06 53 21 21 76.

uit vaar t verzorging

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

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

Bij een Social Deal-actie krijgen
kopers korting op bijvoorbeeld
een toegangskaartje of hotelarrangement. De ondernemer, in
dit geval gemeente Horst aan
de Maas, geeft tussen de 35 en
50 procent korting op de prijs.
Daarnaast wordt er nog commissie betaald van 35 procent van
het bedrag. “ Dit zou betekenen
dat u van die 5,50 euro ook nog
1,93 euro commissie moet afdragen aan Social Deal. Deze ‘deal’
levert de gemeente uiteindelijk
1,78 euro op per persoon, waar
nog alle onkosten vanaf gaan”,
aldus de VVD. De partij vraagt
zich af waarom de gemeente
voor deze actie heeft gekozen, “,
zeker gezien de huidige financiële
situatie waarin gemeente Horst
aan de Maas verkeert.”

Bistro Beej Ôs
sluit deuren
Bistro Beej Ôs in Horst heeft
woensdag 14 oktober de deuren gesloten. Eigenaren Tieske
van Berloo en Ferdy Hermans
vertrekken naar Oostenrijk.
Op Facebook melden de twee dat
ze de afgelopen maanden hebben
nagedacht over hun toekomst.
“In deze toch wel onzekere tijd
hebben we een hele leuke uitdaging aangeboden gekregen in
Oostenrijk en we hebben eindelijk
de knoop doorgehakt, wij gaan
vertrekken.” De bistro werd in
2017 geopend in Horst.

24 uur bereikbaar

GERRIE
Met verslagenheid hebbe weej kennis genaome ván het
overlijden ván ozze veurzitter

VVD Horst aan de Maas heeft
vragen gesteld aan het College
van B&W over een Social
Deal-actie van Zwembad de
Berkel in Horst. De partij
vraagt zich af waarom voor
deze actie is gekozen.

Yvonne Vos
Met liefde en passie

Tel. 077 - 302 11 40

Dag én nacht bereikbaar!

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl

Automobilist
rechtdoor
over rotonde
Een automobilist is zondag
18 oktober rechtdoor gereden
over de rotonde aan de
Venloseweg in Horst. Daarbij
is niemand gewond geraakt.
Volgens de politie is het nog
onduidelijk waarom de bestuurder rechtdoor over de rotonde
reed. De bestuurder was in het
bezit van een geldig rijbewijs
en bleek niet onder invloed. Er
raakte niemand gewond bij de
aanrijding, er was alleen sprake
van materiële schade.
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Corona en jongeren

‘Veel jongeren proberen zich
juist aan de regels te houden’
Met de continu veranderende coronamaatregelen, is het voor jongeren niet makkelijk om te weten waar ze
aan toe zijn. Dat erkent ook jongerenwerker Freddy van de Laar van Synthese. Hij pleit dan ook voor een
goede communicatie tussen gemeente Horst aan de Maas en jongeren.
Nu het aantal coronabesmettingen
weer toeneemt en er sprake is van
een tweede golf, zijn de maatregelen
weer aangescherpt. Zo heeft de
horeca de deuren voor een tweede
keer moeten sluiten, net als de
sozen. “Toen de eerste beperkingen
door corona van kracht werden,
heeft het jongerenwerk een onlinemeeting georganiseerd tussen sozen
en gemeente”, licht Van de Laar
toe. “Er wordt veel gesproken over
jong zijn in coronatijd. Want wat
kan wel en wat kan niet? In dit
overleg heeft de gemeente uitleg
gegeven over de maatregelen en
sozen konden ter verduidelijking
vragen stellen. Dit was een goed
gesprek met over en weer waardering
en respect. Door de stapsgewijze
versoepeling afgelopen zomer en de
aanscherping van de regels van dit
moment, veranderen de maatregelen
continu. Dit vraagt om een grote
aanpassingsvermogen van alle
betrokken partijen. Dit onderstreept
het belang dat alle partijen met elkaar
het gesprek moeten blijven voeren om
miscommunicatie te voorkomen.”

Mogelijkheden
Van de Laar vindt het jammer dat er
teveel wordt gefocust op wat niet
kan. “Het is jammer dat er in de
samenleving veel gesproken wordt
over wat we vanuit de beperkingen
niet meer mogen doen. Ik pleit ervoor
om het gesprek in de samenleving
op te starten over wat we nog wel
mogen en hoe we dit veilig en
verantwoord mogelijk kunnen maken.
En hierbij moeten we ook vooral de
jongeren betrekken. Zij zitten vaak
vol met ideeën om toch nog iets
van deze tijd te maken. En laten
we dan vooral eens kijken of we
oplossingen kunnen aandragen wat
we de jongeren eventueel wel kunnen
bieden.” De afgelopen tijd worden
vooral jongeren aangesproken op hun
gedrag en worden zij verweten dat
de besmettingen weer stijgen. Van de
Laar geeft aan dat niet alleen jongeren
het lastig vinden om zich aan de
maatregelen te houden. “Ook de wat
oudere generaties worstelen hiermee.
En bovendien is het nooit goed als je
een hele groep aanspreekt op basis
van uitzonderingen. Er zijn meer

jongeren die zich zo goed mogelijk
aan de regels proberen te houden
en zich hier ook verantwoordelijk
voor voelen, dan dat er jongeren
zijn die hier lak aan hebben. Maar
als je als gehele groep steeds wordt
aangesproken en verantwoordelijk
wordt gesteld, dan werkt dat niet
motiverend.”
Hij geeft aan graag in gesprek te
gaan met de jongeren en ook veel
positieve reacties te krijgen van onder
andere de keten. “Ze vinden het fijn
dat we in deze periode graag met ze
meedenken wat nog wel kan zodat
men elkaar op een veilige manier kan
blijven ontmoeten.”

Herman Vaessen groeit
waardoor wij op zoek zijn naar

VOORMAN
HOVENIER AANLEG

+

VOORMAN HOVENIER
ONDERHOUD

+

Het is jammer
dat er wordt gesproken
over beperkingen

+

PROJECTLEIDER ONDERHOUD

Test: Marieke Vullings

Toverland annuleert
Halloween Nights

ZELFSTANDIGE
BOOMVERZORGER

Attractiepark Toverland in Sevenum is gezwicht voor de kritiek van onder andere media en deskundigen en
heeft besloten te stoppen met de Halloween Nights.

ALLROUND
MEDEWERKER

+

INTERESSE IN EEN VAN DEZE
VACATURES KIJK SNEL OP:

HERMANVAESSEN.NL
Een archieffoto van Halloween Nights

Volgens het park heeft zij voor de
Halloween Nights juist extra maatregelen getroffen om de avonden
veilig en verantwoord plaats te laten
vinden binnen de anderhalvemetersamenleving. “Er is in de media veel

onbegrip over de doorgang van deze
Halloween-activiteiten. Dit vinden wij
enorm jammer”, laat het park in een
reactie weten. Eerder stelde viroloog
Bert Niesters tegenover het AD dat het
park een groot risico nam om met het

evenement door te gaan. “Het is gek
dat het kabinet adviseert drukke plekken te mijden, maar dat deze activiteiten met duizenden bezoekers per dag
door kunnen gaan.”
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Opeens
was er nog zo veel te zeggen
Opeens
was er nog zo veel te vragen
Opeens
is het te laat
Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid,
bezorgdheid en liefde, is plotseling van ons heengegaan mijn
vriend en onze broer

Herman Janssen

Hoe mooier de herinnering
hoe pijnlijker is ons verdriet
Wij danken je voor wie je was
en wat je in ons achterliet
In liefde losgelaten en toevertrouwd aan onze hemelse Vader

Mien van der Vight - Kerstjens
* Kronenberg, 4 februari 1941

* Horst, 19 november 1946

† Grubbenvorst, 16 oktober 2020

† Sevenum, 17 oktober 2020

lieve mam, oma van en voor
Lilian en Patrick
Stefan en Emma, Jorrit en Anja, Thijs en Anke, Luuk
Mirian en Sylvio
Tswarelo

Familie Janssen

De uitvaart van Herman heeft donderdag
22 oktober 2020 plaatsgevonden.

Familie Kerstjens
Familie van der Vight
Creemerhof 13
5975 VG Sevenum

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen
van het overlijden van onze vriend

Wij wensen de familie Janssen en Annie
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Vrienden en barbecueclub de young boys
Ger en Mariet, Henk en Carla, Wiel † en Marleen,
Jack en Nellie, Thijs en Nel, Ger en Annie,
Paul †, Toon en Anemie †

Hij had nog steeds veel plannen
Hij wou nog zoveel doen
Het is voorbij, het kan niet meer
Op zaterdag 17 oktober 2020
overleed in de leeftijd van 98 jaar

Gerrit Vullings
echtgenoot van

Kitty van Megen †
Vur de letse kier Harte Troef
Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van
het overlijden van onze vriend en kaartvriend

Herman Janssen
19-11-1946

-

16-10-2020

We wensen de familie Janssen en Annie
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Vrienden en kaartclub de compeneej
Frans en Riek, Piet † en Mariet, Math en Nellie, Thijs en Nel,
Jack en Marina, Theo † en Mia, Ton en Fien, Ger en Annie

Jan en Marietje
van Herpen-Lepoutre
zijn op 26 oktober
60 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd!

Op woensdag 21 oktober hebben we afscheid van
Mien genomen in een uitvaartmis in de parochiekerk
van de H.H. Fabianus en Sebastianus te Sevenum en
haar te ruste gelegd op het kerkhof aldaar.

Herman Janssen

13 oktober 2020
Zoon van
Marc van Enckevort
en Inge Hoogers
Broertje van Mees
Mulderstraat 23
5975 VX Sevenum

Lei van der Vight

Annie van Helden

Correspondentieadres:
Sintelweg 4, 5971 PC Grubbenvorst

Noud

lieve echtgenote van

Vriend van

Annie van Helden

Geboren

levenspartner van

Nel Peeters †

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.
Jouw Zenmoment.
Hotstonemassage voor pure
ontspanning. info@sandrapoels.nl
of bel 06 15 49 09 26.
Aardappelen te koop (ras Frieslanders).
Makkelijk afhalen d.m.v. zelfbediening!
Bosstraat 63 Hegelsom.

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

pap, opa en superopa van
Ysselsteyn
New Zealand
Horst
Horst
Horst

Annemie en Martin †
Heinz en Gertie
Mat en Gerda
Hennie en Jan
Franci en Jos

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres:
Vrouwboomweg 1, 5961 PM Horst
Graag hadden wij met iedereen afscheid willen nemen, maar
gezien de huidige omstandigheden hebben wij dit in besloten
kring gedaan.

Heden bereikte ons het droevige bericht, dat ons zeer
gewaardeerd lid

Herman Janssen
van de Stichting tot behoud en beheer van veldkruisen
en kapellen in Noord-Limburg plotseling is overleden.
Vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze stichting.
Herman, we zullen je missen.

Bedankt!
Voor alle lieve woorden, appjes, kaarten, telefoontjes en
bloemen na het overlijden van ós mam en oma

Annie Teeuwen-Custers
willen we iedereen van harte bedanken.

Wij wensen de familie veel sterkte.
Namens alle leden van de stichting,
Wiel Haegens voorzitter

Tevens bedanken wij iedereen voor de giften t.b.v.
Dagvoorziening de Zwingel Melderslo.
Kinderen en kleinkinderen

Ramen en Deuren
Rolluiken - Horren
Terrasoverkappingen
Garagedeuren
Spoorstraat 56 - Tienray
0478 - 692 487
www.bokual.nl
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Locatie gezamenlijke accommodatie America en
Meterik blijft struikelblok
Hoewel zowel AVV America als RKSV Meterik nog altijd openstaan voor een gezamenlijke accommodatie,
blijft America bij haar standpunt dat deze op een centraal gelegen plek tussen de twee dorpen moet komen.
RKSV Meterik daarentegen denkt dat een gezamenlijke buitensportaccommodatie het beste kan komen op de
locatie waar de nieuwe sporthal is gepland.
Bij de presentatie van de gemeentelijke begroting werd duidelijk dat het
College van B&W een aantal projecten
gaat uitstellen, waaronder de nieuwe
buitensportaccommodatie voor de
beide sportverenigingen in America en
Meterik. Daarvoor in de plaats wordt
het plan om een binnensportaccommodatie te bouwen voor de dorpen
Hegelsom, America en Meterik naar
voren geschoven. De beoogde locatie daarvoor is sportpark De Vonckel
in Meterik. Volgens Jelle Houben van
AVV America lijkt het erop dat daarmee een locatiekeuze voor de gezamenlijke accommodatie al is gemaakt.
“Het plan is om 8,5 miljoen euro te
investeren voor de ‘binnensport’ op
sportpark De Vonckel. En daarbij wordt
er exact gebouwd op de locatie van
de huidige kantine en kleedlokalen
van RKSV Meterik, waarmee dus ook
de locatie van de buitensport wordt
bepaald.” Hij benadrukt nogmaals dat
de leden van AVV America vorig jaar
hebben aangegeven niet naar Meterik

te willen verhuizen. “Er wordt sinds
het aantreden van het college in 2018,
volop ingezet op locatie De Vonckel en
er is in de tussentijd op geen enkele
manier rekening gehouden met de
leefbaarheid in America. We hebben
het afgelopen jaar meerdere malen
aangetoond dat de argumenten die
door de wethouder gebruikt waren om
potentiële locaties als niet geschikt
aan te merken, geen hout sneden.
Bovendien hebben we onderzocht dat
er zowel centraal tussen America en
Meterik, als centraal tussen America,
Hegelsom en Meterik geschikte locaties zijn. Het zou de raad en het college sieren als plan De Vonckel van
tafel gaat en een plan ontwikkeld
wordt dat een duidelijke visie naar de
toekomst heeft. America is in de afgelopen periode vaker weggezet als de
partij die de kont tegen de krib gooit,
we hebben echter continu gewerkt
en onderzocht of er mogelijkheden
zijn om aan de intentieverklaring te
voldoen en in het belang van de leef-

baarheid in alle betrokken dorpen te
denken.”

Noodzakelijk onderhoud
De huidige voetbalaccommodaties
zijn verouderd en zijn aan onderhoud toe. De vraag is of investeren
op dit moment verstandig is. “We
zijn de komende jaren nog gebonden aan onze huidige accommodatie.
Hier zullen we dan groot onderhoud
aan zowel de gebouwen als aan de
velden moeten gaan plegen”, zegt
Geert van Rens namens RKSV Meterik.
“Aangezien we de laatste jaren bezig
zijn geweest met een nieuwe accommodatie hebben we in Meterik geen
investeringen gedaan. Het blijft een
dilemma te investeren in oude gebouwen terwijl we blijven hopen dat er in
de toekomst iets nieuws komt. We willen hier onze beperkte eigen middelen
dus niet meteen voor in gaan zetten.”
Ook America ontkomt niet aan investeren in noodzakelijk onderhoud, zegt
Houben. “De huidige accommodatie

van AVV America verkeert al jaren in
een zeer slechte staat. Nu het college
het huidige besluit heeft gemaakt, zal
er wel geld vrijgemaakt moeten worden omdat de huidige accommodatie
verre van voldoet aan het coalitiebeleid met betrekking tot accommodaties. Er zal dus geld nodig zijn om
te investeren in ons eigen sportpark
Erica, hierover zullen we met het college en de gemeenteraad in gesprek
moeten gaan.”
Wat Houben betreft staat de club nog
steeds open voor een onderzoek met
RKSV Meterik naar een gezamenlijke locatie op een centrale locatie.
Daar staat de Meterikse club anders
tegenover. “Wat Meterik betreft gaan
we niet nogmaals jaren aan onderzoek doen met in het achterhoofd te
weten dat er geen geschikte locatie
zal zijn”, zegt Van Rens. “Wij zijn van
mening dat een gezamenlijke buitensportaccommodatie bij de nieuwe
binnensportaccommodatie veel beter
zal zijn voor alle verenigingen die
gebruikmaken van de accommodatie
op de langere termijn. Vanuit beide
jeugdafdelingen wordt al jaren goed
samengewerkt. Hierin kunnen we ook
niet zonder elkaar. Ja, er is een strui-

kelblok wat betreft de plek voor de
nieuwe accommodatie, maar dat wil
niet zeggen dat we niet verder willen op termijn. Wij zetten in op een
accommodatie waar we de toekomst
mee in kunnen gaan.” De deur naar
een samenwerking wordt dan ook
niet helemaal dichtgegooid. “Komt de
sporthal er niet dan gaan we verder
als RKSV Meterik zoals het nu loopt.
We hopen van ganser harte dat, na
verloop van tijd, de gesprekken over
de nieuwe accommodatie samen weer
opgepakt zullen worden. Ongeacht
de uitkomst: de samenwerking met
de jeugd van AVV America zal blijven
en wellicht zal in de toekomst ook
Hegelsom een samenwerkingsverband
met de jeugd aan gaan.”

We zetten in op de
accomodatie waar we
de toekomst mee in
kunnen gaan

Tekst: Marieke Vullings

Niet gehandhaaft op overtredingen

Kritiek op provinciebestuur dossier Willems
Gedeputeerden Ruud Burlet en Robert Housmans van provincie Limburg hebben flinke kritiek gekregen van
diverse statenleden op het dossier Willems. Onder andere D66 en SP vinden het onbegrijpelijk dat de mest
verwerker uit America diverse overtredingen heeft begaan, zonder dat daar handhavend tegen is opgetreden. Dat bleek tijdens de vergadering van de commissie Ruimte, Landbouw en Natuur op vrijdag 16 oktober.
Willems verwerkte de afgelopen jaren
veel meer mest dan volgens de vergunning was toegestaan. Ondanks
dat werd de vergunning om mest te
verwerken niet ingetrokken, maar
zelfs uitgebreid van 58.000 ton naar

450.000 ton mest. “Dat is niet uit te
leggen”, merkte Marlou Jenneskens
van D66 op. “Dit is een bedrijf dat dag
na dag, week na week en jaar na jaar
de vergunning met voeten mag treden
en dan zelfs nog mag uitbreiden. Het

Stikstofregeling
voor Grandorse
Er komt een onderzoek naar een speciale stikstofregeling voor
Grandorse in Kronenberg. In een brief aan het College van B&W
van Horst aan de Maas laat provincie Limburg weten hier
welwillend tegenover te staan.
In de brief erkent de provincie
Limburg dat de ontwikkelingen
op Grandorse belangrijk zijn voor
de regio. Het gebied is samen
met het Equestrian Centre de
Peelbergen uitgegroeid tot een
‘internationale koploperomgeving
voor de paardensport’, aldus de
provincie en trekt ook andere
bedrijven aan.

Stikstofdepositiebank
De stikstofproblematiek kan
echter voor nadelige effecten
zorgen op verdere ontwikkelingen.
De provincie wil daarom
meedenken met een onderzoek
naar een specifieke stikstofregeling
voor Grandorse, een zogenaamde

stikstofdepositiebank.
“Inmiddels zijn de ambtelijke
overleggen, om te komen
tot een dergelijke regeling,
gestart”, laat een woordvoerder
van de gemeente Horst aan
de Maas desgevraagd weten.
“Waarschijnlijk nemen in november
de beide colleges hierover een
besluit. De stikstofregeling zal
vergelijkbaar zijn met die voor
Greenport Venlo.”

De ambtelijke
overleggen zijn
gestart

lijkt alsof Willems met allerlei overtredingen weg kan komen.” Kathleen
Mertens (GroenLinks) vroeg zich af
waarom het bedrijf niet eerder tijdelijk
was gesloten of de vergunning ingetrokken. “Dit is een pijnlijk dossier en

niet goed voor ons beeld als handhaver en vergunningverlener”, stelde ze.
Omwonden klagen al langer over
stankoverlast van het mestverwerkingsbedrijf. Namens hen sprak
Andries Brantsma in die aangaf een
vieze baggersmaak in zijn mond te
hebben van ‘het hele spel’. “Alleen
een blind paard zou die overtredingen
niet gezien kunnen hebben. De provincie steunt een structurele overtreder.”

Wij zijn op zoek naar:

SCHOLIEREN
EN STUDENTEN
(VANAF 13 JAAR)

Voor weekend- en vakantiewerk in onze
kasrozenkwekerijen in Meterik/America
Zie onze website voor meer informatie
of bel: 077 464 20 97

Hij sprak van een onbetrouwbaar en
falend provinciebestuur.
Volgens gedupeerde Burlet worden
de omwonenden wel degelijk serieus
genomen. “Het is een ingewikkelde
zaak. Het college heeft dwangsommen opgelegd en die hebben effect
gehad. We hebben zeker ingegrepen
en zijn niet stil blijven zitten.”
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Textielhandwerken

Expositie Mieke Werners
in Kantfabriek

Workshop weven
In Museum de Kantfabriek in Horst is op woensdag 28 oktober een kinderworkshop weven. De workshop is
van 14.30 tot 16.30 uur en is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

In Museum de Kantfabriek in Horst is van zondag 25 oktober tot en
met woensdag 23 december een overzichtstentoonstelling van het
werk van Mieke Werners te zien.
Mieke Werners (1943) is afgestudeerd aan de Rietveldacademie.
Zij weet textiele handwerken als
kunstvorm op een hoger plan
te brengen. In haar werk is een
streep te zetten tussen de periode vóór en ná haar ontdekking
van haar geliefde materiaal, vilt.
Als een ontdekkingsreiziger blijft
Mieke ermee experimenteren.
Haar inspiratie haalt zij vooral uit
foto’s in de krant. De titel ‘Hulde’
verwijst naar één van haar laatste
projecten, waarbij zij een levensecht eerbetoon geeft aan ‘de
hand’ als schepper en als getuigenis. Handen vertellen het verhaal
over de persoon, de eigenaar van

de hand. Naast Hulde is nog een
drietal projecten van Mieke te zien:
‘Van oude mensen’ waarin ze met
lijnen in het gezicht de sporen én
schoonheid van de ouderdom laat
zien. In ’Keeromme’ is haar textiel
kunst van twee zijden te bekijken
met telkens een ander beeld. En
tot slot ‘Parade’, een eerbetoon
aan het textiele handwerken,
dat is gemaakt met geschonken
kant van Museum de Kantfabriek.
Met ingang van 25 oktober is het
museum van donderdag tot en
met zondag geopend.
Kijk voor de actuele openingstijden
en voor een reservering op
www.museumdekantfabriek.nl

GEZOCHT: GEPENSIONEERDE
OPROEPCHAUFFEURS

Voor ons koeriersbedrijf zoeken wij chauffeurs die minimaal 2 dagen in de
week en een weekend in de maand willen werken. Geen 9-tot-5-mentaliteit
hebben en graag autorijden. Wij rijden voornamelijk in de Benelux
en Duitsland.

VAN VEGCHEL
EXPRESS

Is dit iets voor jou?
Neem dan contact op met
Van Vegchel Express via
06 10 43 14 62.

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

De kinderen gaan deze middag
weven op een weefraampje of op een
v-vormige tak. Er wordt gewerkt met
wol, touw, raffia of andere natuurlijke

materialen. De kinderen mogen ook
zelf meegebrachte lintjes, draadjes,
twijgjes, takjes of ander spulletjes
gebruiken. Na afloop mogen ze hun

kunstwerk mee naar huis nemen.
Kijk voor meer informatie op
www.museumdekantafbriek.nl

Plan herinrichting
Groote Molenbeek ter inzage
Het projectplan voor de herinrichting van de Groote Molenbeek in de buurt van de
voormalige zoutloods ligt ter inzage. Van 13 oktober tot en met 23 november 2020 zijn de
stukken te bekijken in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 in Roermond
en online via de website van het waterschap. Voor het inzien van de fysieke stukken in
Roermond dient een afspraak te worden.

Herinrichting van de Groote Molenbeek
Het doel van dit project is wateroverlast en droogte te voorkomen. Ook willen we een zo
natuurlijk mogelijk functionerende en ecologisch gezonde beek realiseren. De Groote Molenbeek
wordt bij de voormalige zoutloods verlegd om een natuurlijkere omgeving te creëren.
De bestaande poelen langs de Witveldweg blijven in de huidige vorm liggen. Langs de beek
zal een nieuw half-verhard voetpad het terrein en kano-opstapplaats bereikbaar maken zodat
iedereen kan genieten van de Groote Molenbeek.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen tot en met 23 november schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
Postbus 2207, 6040 CC Roermond. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met omgevingsmanager Lara Savelkoul via het telefoonnummer:
+31 6 1900 0280 of per mail l.savelkoul@waterschaplimburg.nl.

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

redacteur
Wij zoeken een

kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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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.

Wateroverlast in je tuin?

Wat kun jij doen om dat te
voorkomen?
Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan.
Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door de toename van de
hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Wat kun je doen om het verschil te maken?
Als inwoner kun je op verschillende manieren aan de slag met jouw omgeving klimaatbestendig maken. Door jouw bijdrage help je mee aan het voorkomen van wateroverlast,
droogte, hittestress en verbeteren van de waterkwaliteit.

Afwijkende begintijd: 19.00 uur

27 oktober voorbereidende
videovergadering raad

Oplossing op eigen terrein

gen. Het regenwater dat op het grind of de

Om wateroverlast nu en in de toekomst te

houtsnippers valt, kan gemakkelijk wegzakken

voorkomen is het belangrijk om maatregelen te

in de grond. Wanneer je de waterdoorlatende

nemen. Op www.waterklaar.nl staan verschil-

verharding lager aanlegt dan de rest van je

lende oplossingen die genomen kunnen wor-

tuin, kun je daar ook prima het regenwater van

Op dinsdag 10 november is de volgende besluitvormende vergadering van de gemeen-

den op eigen terrein zoals het afkoppelen van

je dak opvangen. Bij een goed doorlatende

teraad. Tijdens de voorbereidende videovergadering op 27 oktober kunt u gebruik

de regenpijp of het aanleggen grindterras.

verharding zakt het regenwater van bijna alle
buien direct weg in de bodem. Alleen bij forse

maken van het burgerpodium om in te spreken over de geagendeerde besluitpunten.
Grindterras

piekbuien blijft er voor een

Gemeenteraad gaat weer digitaal

Voorbereidende vergadering

De meeste mensen leggen om meerdere re-

korte tijd water staan. Uit

vergaderen

Tijdens de voorbereidende videovergadering

denen verhardingen aan in hun tuin. Voor een

de praktijk blijkt dat dit geen

De nieuwe coronamaatregelen zijn voor de

van 27 oktober kunt u gebruik maken van

aantrekkelijke groene tuin geldt de vuistregel

probleem is.

gemeenteraad aanleiding om weer digitaal

het digitaal burgerpodium om in te spreken.

dat je niet meer dan 40% van je tuin moet

te gaan vergaderen. De voorbereidende

Verder komen aan de orde: spreekrecht

verharden. De rest van de tuin is dan bestemd

Wil je meer mogelijkheden

raadsvergadering van 27 oktober vindt

(burger)raadsleden en de informatieve

voor groen. Je kunt het beste waterdoorlatende

bekijken? Kijk dan op de

daarom weer via een videoverbinding

behandeling raadsvoorstellen en ingekomen

verharding zoals grind of houtsnippers aanleg-

website www.waterklaar.nl

plaats en geïnteresseerden kunnen de

brieven. Aan de voorbereidende vergadering

vergadering volgen via horstaandemaas.

kunnen ook burgerraadsleden deelnemen.

nl/raad en facebook. Inwoners die gebruik
maken van het burgerpodium kunnen

Digitaal burgerpodium

de gemeenteraad toespreken via de

Onderwerpen voor het burgerpodium

videoverbinding.

mogen ook gaan over zaken die niet op de
agenda staan. Wilt u gebruik maken van

Besluitvormende vergadering

het burgerpodium? Neem dan uiterlijk 24

Tijdens de besluitvormende

uur vóór de voorbereidende vergadering

raadsvergadering op 10 november komen

contact op met de grifﬁer, de heer

o.a. de volgende agendapunten aan

R. Poels (tel. 06 51 85 28 91 /

de orde: diverse bestemmingsplannen

grifﬁer@horstaandemaas.nl).

waaronder Californië 2, sporthal Meterik

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging om

en zwembad / sporthal de Berkel. Kijk voor

deel te nemen aan de videovergadering.

een volledige agenda op horstaandemaas.
nl/raad. Overigens heeft het presidium

Meer informatie

voor de vergadering van 10 november

Meer informatie leest u op de website

een uitzondering gemaakt: deze

horstaandemaas.nl/raad. U kunt de digitale

besluitvormende vergadering wordt wel in

raadsvergadering live volgen via

de raadzaal gehouden. Vanzelfsprekend

horstaandemaas.nl/raad en facebook (raad-

met de nodige voorzorgsmaatregelen

HadM). De vergadering begint om 19.00 uur.

24 oktober 2020

Horst aan de Maas neemt
deel aan Nacht van de nacht
De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt de Nacht van de nacht die dit jaar op zaterdag
24 oktober wordt gehouden. De gemeente dooft dan een gedeelte van de openbare
verlichting zoals de verlichting bij monumenten en een aantal gevelverlichtingen. U kunt
natuurlijk ook mee doen door uw eigen gevelverlichting of tuinverlichting die nacht te doven.

Bekendmakingen

De onderstaande bekendmakingen van de gemeente Horst aan de Maas
vindt u op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
Inzage van (ontwerp)-bestemmingsplannen, -wijzigingsplannen en -uitgebreide
omgevingsvergunningen
In verband met het corona-virus is het inzien van (ontwerp)-bestemmingsplannen,
-wijzigingsplannen en -uitgebreide omgevingsvergunningen veranderd. Voor het inzien van
(ontwerp)-bestemmingsplannen en -wijzigingsplannen verwijzen wij u naar
www.ruimtelijkeplannen.nl en naar www.ofﬁcielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van
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).
America
Zwarte Plakweg 48a

Gebr. Douvenstraat
ong. kavel 1

Zandterweg 27
Broekhuizerweg 2

Broekhuizen

Dijkerheideweg 3 en 9

Grubbenvorsterweg 39

Veerweg 6

Gebr. Douvenstraat

Meerlo

Broekhuizenvorst
Swolgenseweg 10
Toon Reijndersstraat 3 t/m 21

ong. kavel 2
Gebr. Douvenstraat
ong. kavel 3

Julianastraat 56 t/m 64
Melderslo
Jaegerweg ong.

Grubbenvorst

Bergsteeg ong. K 431

Meterik

De Nacht van de nacht is een initiatief

Winterheide 10

Dr. Van de

Dr. Droesenweg 1

van de Provinciale Milieufederaties

Pastoor Zegersstraat 5

en Natuur & Milieu. Met de campagne

Hegelsom

Stuksbeemden 53

Crommentuijnstraat 38

willen deze organisaties aandacht

Stationsstraat 125

Schoolstraat 2

Swolgen

vragen voor het gebrek aan echte

Horst

Smitsstraat 30, kavel 533

Donkstraat 11

donkere nachten in Nederland.

Stoktstraat 9

Lottum

Jan van Swolgenstraat 3

Meer informatie vindt u op onze

Meerendonkstraat 110

Grubbenvorsterweg 39

website www.horstaandemaas.nl.

Wilhelminaplein 6, 5961 ES Horst

Postbus 6005, 5960 AA Horst

gemeente@horstaandemaas.nl

077 - 477 9777

Dr. Droessenweg 7

12

opinie \ 2210
Ingezonden brief

Liegebeest 2020 voor Kloeke Kip
Het bedrijf De Kloeke Kip uit Grubbenvorst wint de jaarlijkse Liegebeest-prijs 2020 bij dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het bedrijf haalt 34 procent van de meer dan 21.500 uitgebrachte stemmen als
‘Meester in het verhullen van dierenleed’. Met het verhullen van dierenleed wordt de markt verstoord voor
producten die wel diervriendelijk tot stand komen.
Op de website meldt het bedrijf uit
Grubbenvorst dat de focus op het
welzijn van het dier ligt en er ‘duurzaam’ pluimvee gehouden wordt. De
Kloeke Kip is een megafabriek van

plofkippen. Het kippenras is eindeloos doorgefokt om in zes weken te
komen van ei tot kip met een gewicht
van meer dan 2 kilo onder erbarmelijke omstandigheden. In de vijfde en

zesde week lijdt het dier zonder ooit
daglicht gezien te hebben het meest.
Bewegingsruimte is er dan nauwelijks
meer voor het dier terwijl het staat in
de eigen uitwerpselen die leiden tot

ontstekingen aan de poten. Door het
ongezonde snelmest-programma kan
het dier op het eind nauwelijks meer
het eigen gewicht dragen. Hoezo de
focus op het welzijn van het dier?
Mega hoeveelheden voer worden
aangevoerd dat deels uit LatijnsAmerika komt waar de bomen in
onmetelijke oerwoudgebieden gekapt
worden als ware het luciferstokjes om

daar diervoedsel op te verbouwen.
Hoezo duurzaam?
In 2019 ontving dit bedrijf in Horst aan
de Maas, de ondernemersprijs Horst
aan de Maas. Welke diervriendelijke
en duurzame criteria zouden daaraan
ten grondslag liggen?

goedgekeurde gemeentelijke regeling
omtrent het bouwen in het Horster
buitengebied. Negatieve ambtelijke
adviezen worden genegeerd.
Eind 2018 mag Ruimte voor Ruimte
Beheer BV van Gedeputeerde Staten
niet alleen meer woningen bouwen,
maar ook alternatieve verdienmodellen ontwikkelen. Het ontwikkelen
van zonneweides is zo’n alternatief
verdienmodel. Ger Driessen, directeur van Ruimte voor Ruimte Beheer
BV kiest 100 hectare bij Evertsoord.
De provincie gaat vooralsnog akkoord
met deze keuze. De gemeente Horst

aan de Maas kiest ook voor zonneweides. Mariapeel is een mogelijkheid.
Zie hier de concurrenten. Ruimte voor
Ruimte Beheer BV met de provincie tegen de gemeente. Wie wint?
Winst voor het grondspeculatiebedrijf
Ruimte voor Ruimte BV en dus Ger
Driessen Advies betekent verlies door
duurdere exploitaties voor energieleveranciers. Wij betalen voor de winst
van adviseurs en duurzame energieproducenten.

Francine Thielen-Tonnaer,
Gebr. van Doornelaan Horst

Ingezonden brief

Duurzame elektriciteit-dure elektriciteit?
De Ruimte voor Ruimte-regeling is in het leven geroepen om het aantal veehouderijen te verminderen,
het mestoverschot terug te dringen en het buitengebied dat steeds meer vervuild raakt door oude
stallen en schuren, op te schonen. Droomvilla’s op grote stukken grond worden gebouwd.
Feitelijk is het een reconstructie van
het platteland: voor elke 1.000 vierkante meter gesloopte stal mag een
perceel van dezelfde grootte voor
nieuwbouw aan de rand van dorpen
worden uitgegeven. Het een financiert het andere. De architect van de
regeling in Limburg wordt gedeputeerde Ger Driessen uit Horst aan de
Maas. Om de regeling uit te voeren
heeft hij de instemming en samen-

werking van de gemeenten nodig.
Een aantal gemeenten in Noord- en
Midden-Limburg gaat met Driessen in
zee. Vooral de gemeente Horst aan de
Maas, waarin Driessen eerder wethouder was, en waarin zijn bevriende
opvolgers Raymond Knops en Leon
Litjens de uitvoering van de regeling
voortvarend ter hand nemen, heeft
daarvan profijt gehad.
In dit kader zijn bijvoorbeeld de

stallen van Willems in Melderslo
gesaneerd en is hem toestemming
gegeven en vergund een kwalijk
riekend geurnormen overschrijdend
overlast bezorgend mestbedrijf in
America te realiseren.
Oud-wethouder Knops bouwt zijn
huis in het buitengebied, mogelijk
gemaakt enerzijds door de sloopregeling en anderzijds door toepassing van
een nog niet door de gemeenteraad

Andries Brantsma Hegelsom
Henk Steenbekkers Melderslo

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 25 oktober
geopend in Someren

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2021 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Publieke figuren dienen zich extra
bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie
Koning Willem-Alexander zwichtte onder de druk en keerde, een dag na aankomst, alweer terug van zijn ‘vakantie’ naar Griekenland. Minister
Grapperhaus werd op zijn vingers getikt nadat de gasten op zijn bruiloft niet de anderhalvemeterregel naleefden en burgemeester Ryan
Palmen oogstte naast lof ook veel kritiek toen hij zijn twijfels uitsprak over het kabinetsbeleid.
Allemaal figuren met een voorbeeldfunctie. Je
zou dus denken dat zij zich daar extra bewust
van zijn wanneer ze iets zeggen of doen.
Koningin Máxima’s gevleugelde uitspraak “Hij
was een beetje dom”, voldoet dan niet meer
om het akkefietje onder het tapijt te vegen. Als
vakantiereizen worden afgeraden wegens het

toenemend aantal besmettingen, dan moet je niet
het vliegtuig pakken naar Griekenland voor een
weekje zon.
Aan de andere kant: ook mensen met een voorbeeldfunctie zijn maar gewoon mensen en maken
fouten. Omdat zij publieke figuren zijn wordt er
extra op hen gelet en krijgen ze, als ze de fout

ingaan of een niet zo’n handige opmerking maken,
bakken met kritiek over zich heen. Je kunt je afvragen of dat wel zo terecht is.

Publieke figuren dienen zich extra bewust te zijn
van hun voorbeeldfunctie. Wat vindt u?

Bespreking poll week 42

Maatregelen tweede coronagolf kwamen te laat
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge maakten dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen bekend. Het is namelijk officieel: Nederland
heeft te maken met een tweede coronagolf en daarom gaan we in een gedeeltelijke lockdown.
We hadden toch al veel eerder aan kunnen
zien komen dat het de verkeerde kant opgaat?
Bijna dagelijks wordt er een recordaantal
besmettingen gemeld en daarbij worden
mensen laks. Het kabinet had veel eerder
strenger moeten optreden, dan waren de
gevolgen nu veel beter te overzien. Dat vindt
ook Danny Danckaert. Hij reageert op Facebook:
“Veel te laat en nog veel te slap. De horeca
had dinsdag meteen moeten sluiten. Kijk maar
naar Den Haag. Walgelijk vertoon. Mensen
hebben nog steeds niet geleerd van de

afgelopen zeven maanden. Dit gaat zo nog vele
seizoenen duren, zeker als we geen discipline en
verantwoordelijkheidsgevoel hebben.”
Volgens Angelique van den Beld valt het echter
allemaal wel mee. “Het is het griepseizoen, hoezo
tweede golf? De ic’s liggen verre van vol, het
zijn griepbesmettingen. Nu moet je voor elke
snotneus getest worden. Voorheen was het niet
zeiken gewoon doorwerken. Ja, natuurlijk zijn dan
de cijfers schrikbarend. In veel gevallen gaat het
om een snotneus.” Daar is Rob Hermans het weer
helemaal niet mee eens. “Het gaat om exponentiële

groei. Simpele wiskunde waarvoor je je kop niet
in het zand moet steken. De afgelopen weken is
het aantal patiënten met COVID in de ziekenhuizen
verdubbeld om de 11 dagen. Zonder actie zou op
23 oktober 20 procent van alle ziekenhuiscapaciteit
in Nederland ingezet worden voor de behandeling
van het coronavirus. Nu komen we daar hopelijk net
niet aan. De ic’s en ziekenhuizen liggen ‘nog’ niet
vol. Zonder maatregelen is dat een kwestie van tijd,
zeker als veel mensen hun verantwoordelijkheid
niet nemen.”

Ingezonden brief

Eenrichtingsverkeer Herstraat
De Herstraat in Horst blijft éénrichtingsverkeer, zoals we konden lezen in de HALLO van 1 oktober. Als reden wordt opgegeven dat tweerichtingsverkeer gevaarlijke situaties zou opleveren en het risico voor vooral kinderen te groot is.
De buurtbewoners zijn uiteraard
tevreden met het besluit van de
gemeente om de hele zaak af te
blazen. Maar over veilig verkeer in
de Herstraat gesproken: de kruising met de Americaanseweg ter
hoogte van foodstore John is ECHT
levensgevaarlijk. Komend vanaf het
Wilhelminaplein is de situatie compleet onoverzichtelijk. Automobilisten
moeten geheel tot stilstand komen,

hetgeen niet altijd gebeurt. Dit leidt
tot paniekreacties van vooral fietsers. De oplossing is eenvoudig.
Maak de Herstraat een voorrangsweg of zet haaientanden op de
Americaanseweg.
Nu ik hier toch ben, wil ik ook de situatie op de rotonde bij Jumbo Sevenum
vermelden. Deze is voor fietsers een
regelrechte kamikaze. Als de automobilist zijn recht neemt, dan blokkeert

hij/zij daarmee het fietspad (in beide
richtingen). Komend van Sevenum
heeft de automobilist op de rotonde
voorrang naar rechts en snijdt zo de
weg af voor de gebruikers van het
fietspad, waarvan vele denken dat
het omgekeerd is, wat ook eigenlijk
logisch is. Bovendien wordt het zicht
geblokkeerd door hoog struikgewas. Ook hier is de oplossing simpel.
Maak het fietspad onderdeel van de

rotonde met haaientanden vóór het
fietspad, zoals bij vrijwel alle rotondes
het geval is. De verkeersveiligheid
wordt hiermee duidelijk vergroot.
Ik heb dit onderwerp al enige keren
bij de gemeente aangekaart maar
zelfs een terugberichtje kon er niet
van af.
Johan de Boer,
Keijsershof Hegelsom

Ingezonden brief

Stationskwartier, een goed idee?
Er zijn plannen om het voormalig Rabobank-gebouw geschikt te maken voor appartementen voor jongeren.
Essentie en met name Jeroen Brouns,
die ik trouwens ken als een zeer
integere en kundige man, heeft de
nodige bezwaren geuit met naar
zijn mening relevante argumenten. Ik vind het jammer dat er nu al
de nodige bedenkingen zijn om het
plan te cancelen. Natuurlijk zijn er in
het verleden afspraken gemaakt en
vastgelegd in een structuurvisie en
bestemmingsplan et cetera. Maar als

de woningnood onder jongeren erg
hoog is, getuigt het naar mijn mening
van visie en moed van het Horster
college om te proberen hier wat aan
te doen ook al moet je dan soms
afspraken uit het verleden herzien.
Volgens Brouns en vroeger beleid
concurreert wonen in het buitengebied met wonen in de dorpskernen,
maar dan moet die woongelegenheid er wel zijn en die ontbreekt

schijnbaar. Wat is er nu echt op
tegen dat deze jongeren een betaalbaar appartement krijgen en dan
weliswaar niet in de dorpskernen
wonen. So what? Die weten ze echt
wel te vinden als het nodig is.
Dat een en ander goed vastgelegd moet worden met de nodige
garanties voor de bewoners dat een
eventuele latere verkoop van het
gebouw geen nadelige toestanden

oplevert, spreekt vanzelf. Het is aan
de gemeenteraad om hierover met
het college degelijke en duidelijke
afspraken te maken.
Essentie is ‘vooralsnog’ geen voorstander maar dat opent hopelijk toch
nog de weg naar een goede oplossing waar iedereen mee kan leven.
Bert Cremers
Frans Woltersstraat, Horst

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

Streekemoties

Column

Wat bezielt
ons?
Het is alweer zover, de goudgele
bladeren van onze bomen
dwarrelen naar beneden. Een
windvlaag neemt ze mee op een
korte zweefvlucht. Even later
een zachte landing. Daar liggen
ze dan, op het plekje waar ze
spoedig een zwarte rand zullen
vertonen. De doodsrand. Het is
een natuurlijk ritueel van het
sterven. Allerheiligen,
Allerzielen en Allergeesten, wat
bezielt ons?
In de verre Keltische mythologie
worden in de nacht van 31 oktober naar 1 november de zielen van
de gestorvenen door een levensgeest opgewekt. Een ritueel van
de doden tegen de levenden. De
zielen transformeren tot groezelige
geesten die de levenden in hun
bezit willen nemen. Een nacht van
schrikken en verschrikken waarin
de levenden triomferen. Uit de
mythologie ontstond een populair traditioneel Iers volksfeest;
Samhain dat uitgroeide tot All
Hallows Eve (Allerheiligenavond),
beter bekend als Halloween.
Tegenwoordig een modern
Amerikaans marketingidee, geïnspireerd op oeroude cultuur. Een
voorbeeld van hoe commerciële
geesten aan de hand van een diep
spiritueel thema zoals de dood en
het leven, een indrukwekkende
business creëerden.
Ons mag deze manier van emotionele manipulatie tot een kritische
reactie leiden, maar het is toch
interessant om er even vanuit een
andere hoek naar te kijken: de dood
hoort bij het leven. De dood moet,
geloven veel specialisten in de
materie, als iets natuurlijks worden
gezien. We moeten er niet te bang
voor zijn en er ook niet dagelijks
mee bezig zijn. De middeleeuwse
spreuk: ‘Memento mori’ (‘bedenk
dat u sterfelijk bent’) kreeg in religieuze praktijken veel, te veel aandacht. Een bewuste dramatisering
die zelfs vele vreugdevolle momenten overwoekerde.
De moderne Halloweentraditie is
ook een manier van dramatiseren,
maar dan wel met een speels karakter. In de schaduw van de dood zijn
er ook lichtjes en vuurtjes: Happy
Halloween Eve. Het laat de dood
een beetje schrikken waardoor de
vreugde en schoonheid van het
leven bewuster wordt gewaardeerd.
Theo Kerstjens
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D66+GroenLinks

Arbeidsmigranten, hoe verder of terug?

Regelmatig verschijnen in lokale en provinciale pers artikelen over arbeidsmigranten: dat het beleid
daarvoor piept, schuurt en knarst. Ja, het klopt, de raad en ook wij hebben een jaar geleden ingestemd
met dit beleid. Een beleid dat nu al toe is aan een evaluatie en aanpassingen. Een beleid ook dat nu al
talloze vragen oproept.
Wordt de discussie over arbeidsmigranten niet te zeer beperkt tot
het belang voor de economie? Zijn
er geen grenzen aan het aantal
arbeidsmigranten in onze gemeente?
Is het acceptabel dat in gebieden
in onze gemeente (Horsterweg,
Tienrayseweg) zoveel arbeidsmigran-

ten wonen? Moet de samenleving
alleen de lasten dragen, terwijl de
werkgevers van arbeidsmigranten de
lusten hebben? Is het aanvaardbaar
dat buurgemeenten grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten
aan onze gemeentegrenzen toestaan? Moeten wij ondertussen in

VVD Horst aan de Maas

plaats van schatten, niet precies
weten hoeveel arbeidsmigranten
er in onze gemeente zijn? Wordt
het niet tijd dat juist werkgevers,
bij het vaststellen van de aantallen, verplicht worden actuele informatie te geven? Wat gaan we doen
als het aantal arbeidsmigranten in

de toekomst inderdaad verdubbelt,
waardoor naar schatting 30 procent
(en op plekken nog veel meer) van
de inwoners arbeidsmigrant is? Is
het aanvaardbaar dat er nog steeds
arbeidsmigranten komen, met een
toenemende werkloosheid in dit
land? Wat zijn de gevolgen als er
gerobotiseerd wordt? Wordt het niet
tijd voor beleid waarbij grenzen worden gesteld zoals in de gemeente
Deurne? Wordt het niet tijd voor
samenwerking met grensgebieden

waar de werkloosheid boven de 10
procent ligt?
Vragen, vragen, en nog eens vragen. Ondertussen is het draagvlak
voor arbeidsmigranten fors gedaald.
Verder staat de draagkracht van onze
samenleving fors onder druk. Voor
D66+GroenLinks is het duidelijk. Het
beleid moet drastisch om, zo kan het
echt niet verder.

liberale wijze voortzet. Samen met
ons nieuwe raadslid Imke Emons.
En dat is goed. Want het gaat immers
om het belang van alle inwoners en
bedrijven uit onze gemeente die je
als volksvertegenwoordiger moet
behartigen. En daarbij is het goed dat
je als oppositie ook een rol pakt.
Wat ik me blijf herinneren van de
afgelopen jaren? Hele lange vergaderingen, niet altijd zinvolle discussies
en een niet altijd soepel functionerende ambtelijke organisatie.

Maar ook hele leuke contacten met
verenigingsbesturen, ondernemers
en inwoners. En die contacten waren
zeer waardevol.
Ik blijf als inwoner de politiek met
belangstelling volgen. En hoop dat de
kwaliteit van de debatten (wanneer
die er tenminste eens zijn) stijgt en
de partijen wat minder gezapig worden. Want er mag best meer leven in
die raad. Gewoon. Doen.

Thijs Lenssen

Het zit erop

Vertrekken uit de politiek. Indien mij iemand dit voorjaar had gezegd
dat het mij dit jaar zou overkomen had ik diegene voor gek verklaard.
Toch is het nu zover. Dinsdag 6 oktober was mijn laatste gemeenteraadsvergadering en dinsdag 10 november zwaai ik officieel af.
Ofschoon daartoe niet wettelijk verplicht, vind ik dat mijn nieuwe
positie als bestuursvoorzitter van een publieke media-instelling niet
past bij een raadslidmaatschap.
Wanneer ik terugkijk op de
afgelopen ruim 2,5 jaar dat ik in de
gemeenteraad van Horst aan de
Maas actief ben geweest, denk ik
dat we met onze VVD-fractie vanuit

de oppositierol het college en de
coalitiepartijen constructief kritisch
hebben gevolgd. Een opstelling die
Yvonne Douven, mijn opvolgster als
fractievoorzitter, zeker op rechts-

Peter Elbers

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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Zonder wrijving geen glans

Als het Nederlands voetbalelftal een wedstrijd verliest, kent ons land
17 miljoen bondscoaches. Op Twitter en Facebook buitelen de ‘deskundigen’ over elkaar heen over de vraag wie er in de spits had moeten
staan bij die hoge voorzet, of wie de bondscoach had moeten wisselen
om de nul te houden.
Nu we als samenleving strijden
tegen het coronavirus, zie je eenzelfde effect: iedereen heeft wel een
mening over de maatregelen die het
kabinet neemt. Voor de één gaan
de maatregelen niet ver genoeg,
een ander vraagt zich af waarom we

SP Horst aan de Maas
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mondkapjes moeten dragen of de
horeca moest sluiten. Je kunt geen
krant open slaan, tv-programma of
internetsite bekijken, of het gaat er
wel over. Sommigen kunnen prima
omgaan met de zorgen over de crisis
die we doormaken, anderen daar-

entegen niet. Kinderen, jongeren,
ouderen: de beperkingen in sociale
contacten, de eenzaamheid raakt
intussen hun mentale weerbaarheid. Laten we blijven omzien naar
elkaar. Er op vertrouwen dat we in
een democratie als Nederland elkaar
scherp weten te houden en daarom
altijd het beste uit onszelf naar boven
blijven halen. In de lokale politiek
is het niet anders. Zeker nu we als
gemeente keuzes moeten maken,
omdat de financiële middelen niet

toereikend zijn. Coalitie of oppositie:
alle 27 raadsleden willen het beste
voor Horst aan de Maas en voor u.
Over de vraag hoe we dat bewerkstelligen, voeren we pittige discussies. Maar ook hier komen we samen
sterker uit. Zonder wrijving geen
glans.

Henk Weijs

30 procent sociale huur, loze belofte of echte toezegging?

In Horst aan de Maas is een groot tekort aan sociale huurwoningen.
Mensen staan jarenlang op de wachtlijst of kunnen niet aan een
woning komen als ze die door onvoorziene omstandigheden snel nodig
hebben.
De SP vindt dat iedereen een dak
boven zijn hoofd moet hebben en
een fatsoenlijk bestaan verdient. De
SP zet zich daar al jaren voor in.
In een tijd van schaarste aan grond,
woningnood, oplopende wachtlijsten
voor een woning én een dreigende
recessie door het virus dat ons land

teistert, vinden wij het nodig om
vaart te maken met sociale woningbouw. Des te teleurstellender was
het dat er op de raadsagenda van 7
oktober weer een plan stond voor
het bouwen van ‘appartementen in
het duurdere segment’ op de locatie Van Douverenstraat (voormalige

garage Willems). Het is de nieuwe
bewoners van harte gegund, maar
wat is de belofte van 30 procent sociale huur waard als hier geen enkel
sociale huurappartement komt?
Volgens de wethouder kan dit alleen
bij nieuwe projecten geëist worden
en gaat het hier om een bestaand
project. Of hij blauwe ogen heeft
weten we niet, maar we zullen hem
moeten geloven. Maar geloof maar
dat de SP bij elk nieuw woningbouwproject dat op de tafel van de

gemeenteraad komt, zal toetsen of
er ook echt 30 procent sociale huur is
ingetekend. De SP zal de wethouder
aan zijn belofte houden. Daar mag u
op vertrouwen.

Sonja van Giersbergen,
fractievoorzitter

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.

Werken in een hecht team
met een prima salaris?

SOLLICITEER!
PRODUCTIELEIDER
40 uur/wk

LOGISTIEK
MEDEWERKER
40 uur/wk

Functie-inhoud:
> productie- en personeelsplanning maken;
> verantwoordelijk dat eenieder volgens de geldende regels
werkt;
> verantwoordelijk voor het arbo-, milieu- en energiebeleid;
> rapportages maken ter verbetering van de procesefficiency;
> initiëren van verbeterprojecten.

Functie-inhoud:
> orderpicking, het verzendklaar maken van orders;
> laden en lossen van vrachtwagens;
> zorgdragen voor correcte papierstroom van in- en
uitgaande goederen;
> medeverantwoordelijk voor het magazijnbeheer;
> netjes houden van je werkomgeving.

Functie-eisen:
> je hebt een MBO of HBO diploma, bij voorkeur
levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar;
> je hebt reeds meerdere jaren leidinggevende ervaring;
> je hebt een ﬂexibele instelling en de bereidheid om tijdens
piektijden (hoogseizoen van april t/m juli) op zaterdag te
werken;
> je bent een stevige people manager, die communicatief
vaardig, recht door zee en empathisch is;
> je hebt ruim technisch inzicht;
> je spreekt Duits en Engels;
> je staat stevig in je schoenen.

Functie-eisen:
> je hebt een MBO werk- en denkniveau;
> je hebt een ﬂexibele en positieve instelling;
> je bent bereid in drukkere periodes over te werken,
zo nodig ook in het weekend;
> ervaring met heftruck rijden is een pre;
> je spreekt in ieder geval Nederlands, Duits en Engels is
een pre;
> je bent een teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig
werken.

Sinds 1934 weckt Aarts Conserven verse asperges, kersen
en peren. We zijn een gezond familiebedrijf in Lottum met
een duidelijke visie. Onze producten staan bij alle bekende
supermarkten en groothandels op het schap.

Wat krijg je van Aarts Conserven hiervoor terug:
> salaris afhankelijk van reeds opgedane werkervaring,
overige arbeidsvoorwaarden conform CAO voor groenteen fruit verwerkende industrie;
> een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
> 25 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen;
> een super gezellig team waar je iedere dag graag weer
mee wilt werken!

DENK JE DAT JIJ BIJ ONS PAST?

Stuur dan je CV met motivatiebrief naar:
Lode Kessels, directeur: l.kessels@aartsconserven.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen
we graag naar onze website.
WWW.AARTSCONSERVEN.NL

AARTS

CONSERVEN

ZO LEKKER
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15-vragen aan

Zoë Elfrink Meerlo
altijd al heb willen doen. Ook wil ik
andere talen leren. Ten eerste vind
ik het gewoon supercool om meerdere talen te leren, maar het zou
ook handig zijn met reizen. Dan kan
ik makkelijker communiceren en
dan voelt het ook echt alsof ik wat
van de cultuur op pik.

Wat is het leukste dat je ooit
gedaan hebt?
Dat is een moeilijke vraag want er
gebeuren zoveel leuke dingen! Ik
vind het altijd leuk om met vriendinnen lekker gek te doen en
gewoon ons zelf te zijn. Het is altijd
wel gezellig met leeftijdgenootjes. Maar als ik moet kiezen is het
de reis naar Amerika. Ik heb veel
gezien toen ik daar was en ik kon
de taal ook spreken. Dat was wel
heel fijn.

Waar heb je spijt van?
Ik heb wel eens een paar momenten gehad dat ik dacht dat ik iets
anders hadden kunnen zeggen of
sommige acties had kunnen veranderen. Ik zou het niet gelijk spijt
noemen, maar toch van die momenten die wel blijven hangen.

Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt?
Het allerbeste advies dat me ooit is
gegeven, is toch dat je altijd jezelf
moet zijn en je voor niemand moet
veranderen. Iedereen is mooi op
zijn of haar eigen manier. Als je je
voor anderen gaat veranderen moet
je altijd een nepbeeld van jezelf
ophouden.

Waar heb jij moeite mee?
Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Zoë Elfrink
15 jaar
Meerlo
Raayland College

Wat vind jij van school?
School is iets waar ik me niet echt
elke dag op verheug, maar het is
wel belangrijk voor later. En het
kan soms zeker ook wel leuk zijn
hoor. De lessen zijn soms wel saai,
maar ze zijn zeker niet verschrikkelijk. Ik kan mijn vrienden gewoon
zien en we hebben in de les ook wel
momentjes waar we mogen kletsen.
Ik vind vooral het leerwerk en huiswerk stom.

ik niet kende. Eigenlijk gingen mijn
zenuwen wel snel weg, omdat ik
wist dat bijna iedereen uit mijn klas
nieuw was.

Wat vind je ervan dat we weer op
school les hebben?
Ik vind het op zich wel fijn omdat je
directe les krijgt en je betere uitleg kan krijgen. En stel je hebt een
vraag, dan kan je die gelijk stellen.
Toen ik nog thuis zat was het wel
een beetje moeilijk uitvogelen hoe
bepaalde dingen nou gingen. Ik ben
in ieder geval blij dat ik tot nu toe
mijn examenjaar gewoon op school
kan afronden.

Wat wil je later gaan doen en
waarom?

Wat vind je ervan dat je mondkapjes op moet?

Later wil ik graag een studie voor
schoonheidsspecialiste doen en bij
een schoonheidssalon gaan werken
of een eigen zaak te beginnen. Ik
ben vaak bezig met mijn uiterlijk en
daarom vind ik dit ook heel leuk om
te doen bij anderen.

Ik vind het niet het fijnste om te dragen, maar toch is het wel beter voor
als je meer met andere in contact
bent en praktijklessen hebt. Er zijn
ook een paar leraren die in de risicogroep zitten en zich zo fijner voelen. Daar moeten wij als leerlingen
gewoon respect voor hebben vind ik.

Vond je vroeger de middelbare
school eng?
In het begin vond ik het wel spannend, want ik had geen idee wat er
allemaal ging gebeuren. De eerste
tijd was het natuurlijk ook wel spannend want ik zat in een heel nieuw
gebouw met allemaal tieners die

Wat vind je van de strenge regels
over de omgang van leraren met
leerlingen?:
Het is wel logisch want zoals ik al
zei, sommige leraren zitten in de
risicogroep en kunnen ook erg ziek
worden als wij, de leerlingen, ons

niet aan de regels houden. Dus vind
ik het wel goed want er zou zomaar
een leerkracht of leerling ziek kunnen worden als we ons niet aan deze
regels houden.

Ben je bang dat corona weer
erger wordt?
Ik was eerst in het begin heel bang
voor corona, maar in de loop van tijd
ging ik weer met vrienden afspreken
enzo. Nadat ik dat een paar keer had
gedaan was het niet meer zo eng,
omdat het niet meer zo ‘nieuw ‘ was.
Ja, het kan ernstig zijn en ik hou ook
zeker rekening met anderen, maar
per se bang zou ik het niet noemen.
Want ik weet wat het is en hoe ik
ervoor moet oppassen.

Wat heb je gemist in de zomervakantie?
Ik heb op vakantie gaan wel gemist.
Ook had ik echt veel zin om met
vrienden en familie naar bijvoorbeeld een pretpark te gaan of iets.
Uitgaan met vrienden kon helaas ook
niet doorgaan. Dat is allemaal wel
jammer, maar ik ben vooral blij dat
ik en mijn naasten gewoon gezond
zijn gebleven.

Dat is als mij zelf iets niet lukt. En
ook dat ik iets beter had willen
doen zoals iets voor school of voor
vrienden en dan vind ik het altijd
wel moeilijk om te accepteren dat
het gewoon niet is gelukt. Maar ik
moet gewoon onthouden dat het
kan gebeuren en dat het prima is
om fouten te maken.

Wat vind je van Zwarte Piet?
Ik vind dat er niks mis is met Zwarte
Piet. Het is een hele oude kindertraditie die al jaren bestaat en ik
vind dat zoiets niet veranderd moet
worden.

Wat vind jij van Black Lives
Matter?
Ik vind dat iedereen gelijk is, waar
je maar vandaan komt of hoe je er
uitziet en wat je huidskleur is. Black
lives doen er zeker toe, alle levens
doen er toe en ik vind dat sommige
denken dat alleen bepaalde mensen
hun leven er toe doen. Iedereen is
een mens, iedereen heeft ook een
mening over dingen, die kunnen
we niet veranderen maar ze zullen moeten begrijpen dat de wereld
zo is gemaakt en iedereen rechten
heeft, ook mensen van kleur.

Wat is iets dat je sowieso nog wil
doen?
Later wil ik zeker nog verder over
de wereld reizen. Dat is iets wat ik

Hoi
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Doorrennen
Me houden aan goede voornemens is me nooit echt gelukt.
Vorig jaar nog heb ik gewichten
gekocht en ben ik begonnen met
trainen.
Driemaal per week gewichten tillen, omhoog, omlaag en weer
omhoog, telkens weer opnieuw.
Vier maanden lang heb ik het
volgehouden. Daarna kon ik de
motivatie niet meer opbrengen
om dit monotone weekschema te
herhalen en dat ondanks dat de
resultaten toch steeds zichtbaarder werden. Dit jaar is het anders.
In april schreef ik al dat ik begonnen was met hardlopen. Ik ben niet
gestopt.
Hardlopen bevalt me nog steeds
goed. Met hardlopen kan ik namelijk door mijn routes te variëren
een monotone sleur voorkomen.
Daarom vind ik mensen die naar
sportschool gaan om op een
lopende band te rennen ook zo
gek. Je loopt als een hamster in
een wiel. Erg hard, maar zonder
vooruit te komen. Het leuke aan
hardlopen is juist dat je daadwerkelijk meetbare afstanden kan
lopen. Daarnaast lijkt het me,
ondanks dat sportscholen goed
geventileerd zijn, erg naar om binnenlucht in te moeten ademen tijdens het rennen.
Om deze redenen was een rondje
rennen de afgelopen maanden
echt iets waar ik naar uitkeek.
Lekker ’s avonds een frisse neus
halen en actief zijn. Zeker toen
hockeytrainingen afgelast waren
tijdens de intelligente lockdown.
Rennen werkt heel therapeutisch
voor me. Tijdens het rennen heb je
zoveel tijd om na te denken. Goede
ideeën komen vaak in me op en
gek genoeg kom ik ook tot een
soort rust. Zelfs wanneer ik de hele
dag niks heb uitgevoerd voelt het
na een hardloopsessie alsof ik een
productieve dag heb gehad.
Ik had het nooit gedacht, maar het
is nu zelfs zo ver gekomen dat ik
niet een week niet kan rennen zonder me schuldig te voelen. Ik weet
nog niet helemaal wat mijn doel is
na de 10 kilometer. Ik kan mijn tijd
verbeteren, maar ik kan ook proberen nog verder te rennen. Ooit wil
ik nog een marathon lopen. Ik heb
er nog steeds plezier in, dus ongeacht wat ik besluit te doen, ik ren
nog wel even door.

Tekst: Joanna Jochijms
Teun
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JBN keurmerk voor
Kawa No Mura
Judoclub Kawa No Mura, die zowel in Grubbenvorst als Lottum
traint, heeft onlangs het JBN (Judo Bond Nederland) keurmerk
2020-2021 gekregen.
De judoclub voldoet aan diverse
eisen voor het behalen van het
keurmerk en heeft onder andere
een pestprotocol, gedragscode,
veiligheid- en hygiëneregels
en goede opgeleide, gekwalificeerde en vakbekwame trainers.
`Wij danken vooral onze trainers
Peter Beurskens en Paul Maaskant.

Zonder hen was deze onderscheiding ondenkbaar. Beide trainers
zijn in het bezit van de 5de Dan en
andere judo sportrelevante certificaten en diploma’s”, aldus Susanne
Ryan, de nieuwe voorzitter van de
club. Kijk voor meer informatie op
www.kawanomura.nl

Kasteelloop afgelast
De organisatie van de Kasteelloop Horst aan de Maas heeft
besloten de editie van 2020 af te gelasten. Deze zou plaatsvinden
op tweede kerstdag 26 december.
De onzekerheid rondom de ontwikkelingen van het Covid-19 virus
zorgt ervoor dat de organisatie
onvoldoende mogelijkheid ziet
de loop door te laten gaan. “De
Kasteelloop staat bekend als een
evenement waar lopers en suppor-

ters uit de hele regio samenkomen
met de feestdagen, dit kan op het
moment simpelweg niet”, aldus
de organisatie. Zij heeft moeten
concluderen dat een corona-proof
evenement organisatorisch niet
mogelijk is.

Jubileummagazine 75 jaar SV Melderslo
In het kader van het 75-jarig bestaan van SV Melderslo is er een speciaal magazine uitgebracht. Na bijna
een jaar hard werken door de redactie, bestaande uit Aniek van den Brandt, Sanne van den Brandt,
Femke Hegger, Carmen Seuren en Jolanda Spreeuwenberg is het magazine klaar. Deze werd zaterdag
17 oktober, onder toeziend oog van de voorzitter van de jubileumcommissie, Paul Gilissen, overhandigd
aan Marcel Beelen, voorzitter van SV Melderslo. Ook alle leden van SV Melderslo ontvingen
afgelopen weekend dit magazine in de bus.

AUTOMOBIELBEDRIJF

PEETEN BV

Napoleonsbaan Noord 10b, Baarlo - 077 477 15 90

www.peetenmobiel.nl

Word
Word jij
jij onze
onze nieuwe
nieuwe collega?
collega?
www.poetszorg.nl
085
www.poetszorg.nl
085 076
076 11
11 00
00
www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Vele soorteienrs
najaarsbloe
2.500 leibomen op voorraad

Voor wie draag jij
een mondkapje?
•
•
•
•
•

Een volledig bedrukt mondkapje met bedrijfsnaam en logo
Een uniek ontwerp
Een herbruikbaar en uitwasbaar mondkapje
Een basic, premium of deluxe model
Vanaf 25 exemplaren

Meer info? 077 396 13 50 of info@kempencreeert.nl

De laagste prijzen

#kempencreëert
St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl
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Geplukt

Ankie Gooren-Vermeeren Meterik
Of het nu gaat om slaapzakken inzamelen voor Lesbos of in haar werk als mama- en babycoach: klaarhecht ik veel meer waarde aan.”
staan voor anderen, daar haalt Ankie voldoening uit. Op de eerste plaats staat echter haar gezin. Samen
‘knommelen’ in de tuin of de dieren verzorgen bijvoorbeeld. Deze week wordt Ankie Gooren-Vermeeren (39) Be a rainbow
Wat Ankie ook heel belangrijk vindt,
uit Meterik geplukt.

Ankie groeide op als de middelste
van drie zussen in Horst. Waar haar
twee zussen, net als haar moeder,
graag muziek maken, lijkt Ankie
meer op haar vader. “Ik was net als
pap altijd veel buiten, van hem heb
ik de liefde voor de natuur meegekregen. Boerderij De Gortmeule
in Horst was mijn tweede thuis
en ook nu kom ik er nog veel. De
eigenaar was een collega van mijn
moeder en op een keer kwam hij
met een kippenkuikentje dat midden in de winter geen overlevingskans had. Of ik dat misschien groot
wilde brengen? Vanaf toen kwam
ik er elke week om de dieren te
verzorgen. Het is er supermooi en
het zijn zulke lieve mensen.” Met
die liefde voor de natuur en dieren, was het ook geen wonder dat
Ankie koos voor een opleiding tot

dierenassistente. “Die was toen alleen
nog maar in Barneveld en er gold
een strenge selectie voor. Gelukkig
werd ik aangenomen en rondde ik
de vierjarige opleiding in drie jaar
af.” Intussen werkte Ankie bij de
Dierenartsenpraktijk in Horst. Na een
paar jaar begon ze echter te twijfelen.
“Ik wilde meer met mensen gaan werken. Niet als verzorgende, maar bijvoorbeeld als maatschappelijk werker.
Ik besloot me daarom aan te melden
voor de politieopleiding.” Ze doorliep
de selectie en zegde alvast haar baan
bij de dierenartsenpraktijk op. “Bij de
medische keuring bleek dat ik een
lichte gehoorbeschadiging had, waarschijnlijk als gevolg van het luisteren
naar te harde muziek. Dat betekende
dat ik werd afgewezen. Dat was wel
echt een domper.” Ze switchte naar
de studie maatschappelijk werk en

werkte vervolgens onder andere als
casemanager huiselijk geweld.

Waarde
Intussen had ze haar echtgenoot Bart
leren kennen en was ze zwanger van
de oudste. “Na de geboorte van Fien
(nu 9, red.) besloot ik een tijdje thuis
te blijven. Uiteindelijk heb ik de keuze
gemaakt om mijn baan op te zeggen.” Fien kreeg er twee broertjes bij,
Tren (7) en Willem (3). Na de geboorte
van Tren startte ze met de opleiding
tot babycoach. Nu combineert ze een
eigen praktijk met het moederschap.
“Mijn kinderen gaan voor alles. Ik
besef goed dat het financieel gezien
niet voor iedereen is weggelegd die
keuze te maken thuis te blijven. Aan
de andere kant zijn wij niet van de
luxe dingen. Er voor de kinderen kunnen zijn nu ze nog jong zijn, daar

is het zich inzetten voor anderen. Zo
zamelde ze voor de stichting ‘Because
We Carry’ enkele weken geleden
slaapzakken in voor de vluchtelingen
op het Griekse eiland Lesbos en is
ze nu druk bezig met het samenstellen van babypakketten. “Dat inzetten
voor anderen is ook iets wat ik van
thuis heb meegekregen. Mijn vader
heeft ook altijd veel vrijwilligerswerk
gedaan. Het zit in mijn natuur, ‘be a
rainbow in someone else’s cloud’ is
niet voor niets één van mijn spreuken.
Door mensen te helpen, inspireer je
anderen om hetzelfde te doen. Zeker
nu. Kijk eens wat er wel allemaal kan,
er is geen man overboord als je even
geen feestjes kunt houden. Dat haal je
over een tijdje wel weer in. Iets voor
een ander doen, kost soms energie”,
zegt ze lachend, “maar je krijgt er ook
veel energie voor terug.”
Om daarnaast ook tijd nemen om te
ontspannen, is wel eens een uitdaging, geeft ze toe. “Waar ik vooral
tijd aan probeer te besteden, is persoonlijke groei, door bijvoorbeeld te
lezen over zelfontwikkeling en door
te mediteren. Daarnaast ben ik graag
buiten en vind ik het fijn om naar het
bos te gaan. Een paar jaar geleden
was ik lid van een boksschool en sinds
kort hangt er thuis een bokszak, zodat
ik dit weer kan oppakken. Boksen is
heel intensief en voelt tegelijkertijd
als een soort meditatie doordat je zo
gefocust bezig bent.” Samen met haar
gezin woont Ankie in Meterik in een
huis met een grote tuin. Uiteraard ontbreken ook daar de dieren niet. “We
hebben kippen, eenden en konijnen”,
somt ze op. “Het is fijn om een tuin te
hebben, zodat de kinderen daar lekker
kunnen spelen.” Waar Bart en Ankie
voordat de kinderen werden geboren, reizen maakten naar landen als
Kenia, beperken de vakanties zich nu
tot Nederland. “Al is het mijn droom
om over een paar jaar, als de kinderen ouder zijn, met het hele gezin een
reis door Afrika te maken. De natuur
is daar zo mooi en de mensen zijn zo
vriendelijk. Dat lijkt me echt geweldig.”

Tekst: Marieke Vullings
Beeld: Zuiver fotografie
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BROEKEN
WEEK!
2e BROEK HALVE PRIJS!
(TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN)

25 oktober koopzondag
van 13.00 tot 17.00 uur

Graag tot ziens bij:

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

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Binnenkijken bij...
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Creatief
knutselen
Tijdens de dagelijkse inspectie
van een cel werd er door een
medewerker een zelfgemaakt
‘mes’ gevonden. Een mesje
losgebroken uit een scheermesje en vastgetapet op een
pennetje. Ik juich creativiteit
toe maar dit heeft daar niets
mee te maken.
De man die hier verantwoordelijk
voor was, verbleef sinds één dag
in PI Grave. Voor deze ‘knutselactie’ werd hij direct in de isolatiecel geplaatst, in afwachting
van een gesprek met de directie.
Ik ben altijd benieuwd wat er in de
gedachten van zo’n man omgaat?
“Wil hij een medewerker, een
medegedetineerde of zichzelf iets
aan doen? Voelt hij zich onveilig,
gaat het psychisch niet goed met
hem of is het gewoon stoer doen?”
Hij vertelde helemaal verward
dat hij zich niet goed voelde op
de afdeling en dat iedereen hem
aanstaarde. Hij wilde zichzelf verdedigen. Het wordt echter tijdens
het gesprek niet duidelijk waartegen hij zich dan precies wilde
verdedigen. Zoals bij iedere gedetineerde die in de isolatiecel wordt
geplaatst, komt behalve de directeur ook de arts op bezoek om een
inschatting te maken van de geestelijke- en lichamelijke toestand
van de gedetineerde in kwestie. Na het gesprek bleek dat zijn
gedrag waarschijnlijk veroorzaakt
werd door een eerdere detentie in
het buitenland. Daardoor was zijn
levensmotto geworden dat je maar
beter voorbereid kunt zijn. Want…
hij zag overal gevaar en dreiging.
Zelfs als dat gevaar niet echt aanwezig was. Het heden en het verleden liepen door zijn verwardheid
door elkaar. Dit is behalve gevaarlijk ook heel erg schrijnend.
Op deze dagen besef ik wederom
dat de medewerkers die in de
gevangenis werken een bijzonder
beroep hebben. Een beroep waarin
een scherpe blik, veiligheid en zorg
hand in hand gaan. En de man…die
is de volgende dag overgeplaatst
naar een gevangenis voor gedetineerden met een zware psychiatrische problematiek.
Maar ook daar zullen ze zijn manier
van ‘creatief knutselen’ zeker niet
kunnen waarderen!

Carla Wijnhoven
Vestigingsdirecteur PI Grave
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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 Zegening van graven 15.00

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

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

Huisartsenpost
Venlo

(alleen na telefonische afspraak)

zaterdag
Heilige mis
19.15
		

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

zondag

Venray

woensdag
donderdag
vrijdag

Kronenberg
Lottum

Allerzielenlof 13.30

zondag
Heilige mis
10.30
donderdag
Heilige mis
09.00
		

Swolgen

zondag
Heilige mis
09.00
dinsdag
Heilige mis
19.00
		

Sevenum
zondag
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

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

09.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30
18.00
18.30

Heilige mis
Heilige mis

09.00
19.00

Tienray
zondag
woensdag

In verband met het coronavirus en de daar aan gekoppelde maatregelen, zijn er wijzigingen in de vieringen
met betrekking tot Allerzielen.
Normaal gesproken vindt er in de
meeste kerken van de parochiefederatie Horst-Sevenum een Allerzielenlof
plaats of wordt er aansluitend aan
een H. mis naar het kerkhof getrokken
om de graven te zegenen. Vanwege

corona gaat dit nu niet. Op plaatsen
waar een H.mis wordt gevierd zal
de gravenzegening aansluitend wel
plaatsvinden, maar op die plaatsen
waar normaal gesproken ’s middags
een lof gehouden wordt, komt dit te

vervallen en vindt er alleen op het
kerkhof een gravenzegening plaats.
Kijk voor meer informatie op
www.parochiefederatie-horst-
sevenum.nl

Alternatief voor Americaanse Quiz
Ook de Americaanse Quiz gaat dit jaar in verband met corona niet door. De organisatie heeft echter een
alternatief bedacht: de mythe van de Prevelende Peelgenezer.
Dit spel is een escape game met
een Americaans tintje, maar ook
geschikt voor niet-Americanen. Op de
Facebookpagina van de Americaanse
Quiz staat een filmpje die een tipje

van de sluier licht. Het spel wordt
op zaterdag 21 november om
19.30 uur vanuit de eigen huiskamer
gespeeld met een tot vier personen.
De opbrengsten van het spel gaan

naar het Peelmuseum in America.
Reserveren kan tot 2 november via
facebook.com/AmericaanseQuiz

Afscheid neem je maar één keer
Wij zijn er voor u

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

Tandarts

kerkdienst

Spoedgevallendienst

23 t/m 25 oktober

De Schuilplaats
zondag

Vieringen Allerzielen

(alleen na telefonische afspraak)

Meerlo

10.00

2J Tandartspraktijk
Veestraat 5, Grubbenvorst
077 366 20 65

26 t/m 29 oktober
Mondzorg Westsingel
Westsingel 102, 5961 DD Horst
077 777 70 55

Dag en nacht bereikbaar:
uit
uit vaar
vaar tt verzorging
verzorging

Yvonne
Vos
Met liefde en passie

077 - 302 11 40
U
U kunt
kunt met
met iedere
iedere
uitvaartverzekeringspolis
uitvaartverzekeringspolis
ook
ook bij
bij ons
ons terecht.
terecht.

Verloskundige zorg
Danure Verloskundigen

Priesternoodnummer

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

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

Alarmnummer

06 55 40 80 23

112

Meerlo, Tienray, Swolgen,
Broekhuizenvorst, Broekhuizen,
Lottum, Grubbenvorst

Geen spoed, wel politie?

06 19 42 26 21

Brand, ongeval of misdrijf

0900 88 44
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‘Samen
‘Samen met
met mijn
mijn team
team
ga ik
ga
ik elke
elke keer
keer opnieuw
opnieuw
de
de uitdaging
uitdaging aan
aan om
om
persoonlijk
persoonlijk maatwerk
maatwerk te
te
leveren. En…
En… natuurlijk
natuurlijk
leveren.
altijd
altijd met
met liefde
liefde en
en passie’
passie’
Yvonne
Yvonne

‘Veel
‘Veel regelwerk
regelwerk en
en
administratie
administratie wordt
wordt door
door
mij
mij verzorgd
verzorgd en
en waar
waar
nodig
nodig assisteer
assisteer ik
ik bij
bij
uitvaartdiensten’
uitvaartdiensten’
Erwin
Erwin

‘Als
‘Als medewerker
medewerker zorg
zorg ik
ik ervoor
ervoor
dat
dat tijdens
tijdens uitvaartdiensten
uitvaartdiensten
alles
alles netjes
netjes is
is geregeld
geregeld en
en
verzorgd.
verzorgd. Waar
Waar nodig
nodig help
help ik
ik
Yvonne
Yvonne en
en Ron
Ron in
in de
de dagen
dagen
voorafgaand
voorafgaand aan
aan het
het afscheid’
afscheid’
Tiny
Tiny

‘Uitvaartverzorger
‘Uitvaartverzorger én
én
uitvaartspreker...
uitvaartspreker... twee
twee
vakgebieden
vakgebieden die
die inmiddels
inmiddels
heel
heel vertrouwd
vertrouwd voelen
voelen en
en
waarin
waarin ik
ik mijn
mijn ziel
ziel en
en
zaligheid
zaligheid kan
kan leggen’
leggen’
Ron
Ron

www.uitvaartverzorgingyvonnevos.nl
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

Wij zoeken
!
n
e
t
n
e
l
a
t
r
e
p
su
Ervaren/leerling
verkopers gezocht
en back-office
medewerkers!

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze
vestiging van Superkeukens in Horst zijn wij op
zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken ervaren/
leerling verkopers en back-office medewerkers.
Word jij onze nieuwe super collega? Bezoek
vandaag nog onze vacaturepagina voor meer
informatie en om meteen te solliciteren!

www.werkenbijimg.nl
www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST

Witveldweg 100
(Gevestigd binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND

Burghoffweg 13
(Gevestigd tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

Elke zondag geopend

